Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 173
door E.A.M.Verspaandonk

folio no.

soort akte

fiche 1, rij 1, foto 2

Index

opmerkingen

datum
1750

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

1 t/m 3, fiche 1, rij 1

Taxatie (f 162-)

t.b.v. successierechten

30-10-1750

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Martens, Jan Jansen + (22-9-1750)

erflater

Arendoncq (Arendonk)
1. huijs, hof en aengelage,
Hoogemierde, de Hoogstraat,
het geheel 8 lopst. 10 roeden
2. den Paeijen cloodt, ca. 1
lopst. 12 roeden
3. den Langen acker ?, 2
lopst. 10 roeden
4. den halven Kalverbocht, 1
lopst. 28 roeden
5. den Beempt met het Eirsel,
samen 2 lopst. 52 roeden
6. den Langen acker, 1 lopst.
30 roeden

Patronus, Frans
vanden Borne, Jacobus
Vroomans, Tomas
Lemmens, Jan
van de Graaf, Abraham
Martens, Marten Jan

Willem vander Sanden (o),
Peeter van Hoof (w)
de Abdije van Everbode (o),
Steeven Verspaendonck (w)
Dielis Bierens (o), de gem.
straat (w)
de gem. straat (o), de wed.
Jacobus Luijten (w)
de gem. Aa (o), de gem.
wegh (w)
Wouter van Helmont (o), de
erfgen. Evert Schoormans (w)

secretaris
president
schepen
schepen
subst. secretaris
erfgen. / inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

3 t/m 7, fiche 1, rij 1

Taxatie (f 688 -)

t.b.v. successierechten

25-2-1751

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verspaendonck, Peeter Jan Dielis +
(16-1-1751)

erflater

Hoogemierde
1. huijs, hof en aengelagh,
Hoogemierde, het Wildert,
ca. 4 lopst.
2. het Nieuwveld, ca. 3 lopst.
3. het Steeken, 1 ½ lopst.

de gem. straat (o), Hendrick
Hermans (w)

de gem. straat (o, w)
Antonij Paridaens (o), de
gem. straat (w)
4. den Thijsdries, ca. 3 lopst. Jacobus Luijten (o), de Linde
straat (w)
5. den Bosacker, ca. 2½ lopst. Peeter Vroomans (o), Jacobus
Luijten (w)
6. de Hofstadt, ca. 1 lopst.
de Lindestraat (o), de Abdije
van Everbode (w)
7. den Huijp, ca. 5 lopst.
de Abdije van Everbode (o),
Hendrik Verspreeuwel (w)
8. het Rijken, ca. 40 roeden
de erfgen. Jan Leijten (zo),
Dielis Bierens (w)
9. den Valacker, ca. 1 lopst.
Jacobus Willems (o), Hendrik
30 roeden
Hermans (w)
10. huijs, schuer, schop en
de gem. straat (o), Jan
aengelagen, het Bleck, 5 lop. Lemmens (w)
11. het Beemdeken in de
de rivier (o), de Walse
Santstraat, ca. 1 lopst. 20 r.
(Weelse ?)heijde (w)
12. den Raebocht, ca. 50
de Hoolstraat (o), de erfgen.
roeden
Jacobus Cools (w)
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13. den Leurijdt, 1 ½ lopst.
14. den Leijacker, ca. 1½
lopst.
15. den Acker aende
Molenstraat, 1 lopst.
16. de Hofstadt, ca. 2 lopst.

Jacobus Luijten (o,w)
Paulus van Rooij (o), Hendrik
Verbaendert (w)
de molenstraat (o), Steven
Verspaendonck (w)
de Lindestraat (o), de Abdije
van Everbode (w)
17. huijs, schuere, torfschop de gem. straat (o), Wouter
en aengelage, Hoogemierde, van de Sande (w)
de Stadt, ca. 1 lopst.
18. de Steede van Cornelis
de erfgen. Goijaart vanden
Coolen, 2 lopst. 30 roeden
Bergh (o), de erfgen. Jan
vanden Bergh (w)
19. de Munsterse steede, ca.
Cornelis Schotz (o), Jacobus
52 roeden
vanden Borne (w)
20. het Cleijn Daelackerken, Antonij van Heijst (o), de
ca. 25 roeden
Abdije van Everbode (w)
21. den achtersten Daelacker, de wed. Tomas van Vessem
1 lopst. 26 roeden
(o), Wouter van de Sande (w)
22. den Langen acker, ca. 3
Hendrik Luijten (o), de wed.
lopst. 12 roeden
Jan Schoormans (w)
23. weijde aenden Langen
Hendrik Luijten (o), erfgen.
acker, 32 roeden
Jan Schoormans (w)
24. den Beemt aende
de rivier (o), de heijde (w)
Langhvoort, 1 lopst. 39 r.
25. den Veldtacker, 25 roeden de erfgen. Goijaert van den
Bergh (o), de wed. Wouter
van Eijck (w)
26. het Heijvelt op Hongeren Wouter Lemmens (o),
Cornelis Adriaens (w)
Patronus, Frans
vanden Borne, Jacobus
Vroomans, Thomas
van de Graaf, Abraham

folio no.

loco officier
schepen
schepen
subst. secretaris

soort akte

7v t/m 12, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 1394 -)

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

22-3-1751

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verspaendonck, Peeter Jan Dielis +
(16-1-1751)

erflater

Hoogemierde
1. huijs met den dries
daeraen , Reusel, den
Lensheuvel
2. het Bijltien, Reusel, den
Lensheuvel
3. den Mortelacker
4. het Eeusel
5. den Coorbocht
6. het Buchtken
7. den Acker aenden Groenen
wegh
1. huijs, hof en aengelagh,
Hoogemierde, het Wildert,
2. het Nieuwvelt
3. het Steeken
4. den Thijsdries
5. den Bosacker
6. de Hofstadt
7. den Huijp
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het Corpus van Reusel
het Corpus van Hoogemierde
van de Pudt, Jan
Lemmens, Jan

folio no.

rentgelder
rentgelder
rentgelder
erfgen. / inventarisant

soort akte

12 t/m 14, fiche 1, rij 3 Taxatie (f 50 -)

8. het Rijken
9. den Valacker
10. huijs, schuer, schop en
aengelage, het Bleck
11. het Beemdeken
12. den Raebocht
13. den Leurijdt
14. den Leijacker
15. den Acker aende
Molenstraat
16. de Hofstadt aende Linde
straat
17. huijs, schuere, torfschop
en aengelage, Hoogemierde,
de Stadt
18. de Steede van Cornelis
Coolen
19. de Munsterse steede
20. het Cleijn Daelackerken
21. den achtersten Daelacker
22. den Langen acker
23. weijde aenden Langen
acker
24. den Beemt aende
Langvoort
25. den Veldtacker
26. het Heijvelt op Hongeren
(Obligatie f 100-)
(Obligatie f 300-)
(Obligatie f 60-)

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

11-5-1751

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Martens, Aert + (31-3-1751)

erflater

Lagemierde
1. camertje, hof en aengelag,
54 roeden, Lagemierde, het
Wellenseijnde
2. den Bocht, ca. 1 lopst. 34
roeden
3. het Elsken, ca. 1 lopst.
4. het Houterke, ca. 1 lopst.

Patronus, Frans
Hermans, Peeter
Paridaens, Adriaen
van de Graaf, Abraham
vander Sanden, Jenne Maria

folio no.

Aert Adriaens (o), de gem.
straat (w)
Peeter Harmans (Hermans)
(o, w)
Lambert Verbaendert (o),
Cornelis de Laet (w)
Peeter van de Sande (o),
Antonij Peeters (w)

secretaris / loco off.
schepen
schepen
subst. secretaris
erfgen. / inventarisante

soort akte

opmerkingen

datum

14 t/m 17, fiche 1, rij 3 Taxatie (f 2-19-2)(1/24 van het geheel)

t.b.v. successierechten

24-11-1751

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Cornelis + (15-10-1751)

erflater

Hulsel
3
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1. huijs, hof en aengelag, ca.
7 lopst. 29 roeden,
Lagemierde, den
Braeckhoeck ofte Heijcant
2. het Rachtschop, ca. 3 lopst.
5 roeden
3. den halven voorsten beemt,
3 lopst. 6 roeden
4. den Martens acker, ca. 2
lopst. 8 roeden
5. landt en groes in Embrecht
Lemmens aensteede, 5 lopst.
16 roeden
6. den Hulsbos, 2 lopst. 12 r.
7. den Loeacker, 1 lopst. 14 r.
8. het Heijvelt, ca. 4 lopst. 20
roeden
9. het Beemdeken, ca. 1 lopst.
10 roeden
10. het Heijvelt, 1 ½ lopst.
11. het Hasselt, ca. 4 lopst. 40
roeden
het Comptoir der Domijnen
de kerk van Hulsel
het Comptoir van rentmr. de Back
de kerk van Hoogemierde
de kerk van Lagemierde
van de Graaf, Abraham
Luijten, Adriaen
van Beers, Willem
Patronus, Frans

folio no.

Emert Lemmens (o), de
ackerstraat (w)

de gem. heijde (o), Adriaen
van de Sande (w)
de gem. heijde (o), de rivier
(w)
de gem. ackerweg (o), het
Beekestraetje (w)
Embrecht Lemmens (o),
Willem Swanen (w)
Hendrik Swanen (o), Embert
Lemmens (w)
Adriaen Paridaens (o),
Embrecht Lemmens (w)
het Beekestraetje (o), Willem
van Beers (w)
de rivier (o), de heer Giese
(w)
Jan de Cordt (de Kort)(o),
Aelbert Otten (w)
het Hasseltstraatje (o),
Adriaen Luijten (w)

rentheffer
renthefster
rentheffer
renthefster
renthefster
loco officier
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum

17 t/m 21v, fiche 1, rij Taxatie (f 7-0-10 )(1/8 van het geheel)
3

soort akte

t.b.v. successierechten

24-11-1751

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Cornelis + (15-10-1751)

erflater

Hulsel
1. huijs, schuur, schop, hof en
aengelag, Hulsel, het
Voorteijnde, 4 lopst.
2. den Stapper, ca. 2 lopst. 28
roeden
3. den Grootacker, 3 lopst.
4. den Voorsten dries met
daer aengelegen erve, ca. 2
lopst. met ….
de Heijbeemden, 3 lopst.
5. de Gelije, ca. 2 lopst.
6. den Boogaert met de
weijde daeraen, samen ca. 6
lopst.
7. het Groot heijvelt, ca. 1 ½
lopst.

den ackerweg (o), de erfgen.
Jan Goutsmits (w)
de erfgen. (o), den ackerweg
(w)
den ackerweg (o), den selven
(w)
Matijs van Heijst (o), de
erfgen. Jan Goutsmits (w)
Jan van der Heijden (o), de
gem. heijde (w)
Dirck Castelijns (o), den
selven (w)
Matijs van Heijst (o), de
erfgen. Jan Goutsmits (w)
Peeter Hendricx (o), de
erfgen. Jan Goutsmits (w)
4
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8. het Nieuw heijvelt, ca. 1 ½
lopst.
9. den Huijsacker, ca. 1 lopst.
28 roeden
10. den Smeelacker, ca. 1
lopst. 20 roeden
11. het Buchtjen, ca. 1 lopst.
3 roeden
12. den Woutersen beemt, 1
lopst. 10 roeden
13. den Heijbeemt, ca. 4
lopst. 30 roeden
14. de Hoestadt, ca. 2½ lopst.
het Comptoir der Domijnen
den Armen van Hulsel
van de Graaf, Abraham
Dircx, Ansem Peeter
vander Heijden, Cornelis
Patronus, Frans

folio no.

de erfgen. Jacobus Jansen (o),
de gem. heijde (w)
Dionijs Jansen (o, w)
den ackerweg (o,w), Dirck
Castelijns (w)
Dionijs Jansen (o), Peeter
Dircx (w)
de erfgen. Jan Goutsmits (o),
de rivier (w)
Jan van der Heijden (o), de
gem. heijde (w)
de gem. heijde (o), de erfgen.
Jacobus Jansen (w)

rentheffer
rentheffer
loco officier
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum

22 t/m 27v, fiche 1, rij Taxatie (f 467-14-12 )
4

soort akte

t.b.v. successierechten

24-11-1751

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Lemmens, Cornelis + (15-10-1751)

erflater

Hulsel
1. huijs, hof en aengelag, ca.
7 lopst. 29 roeden,
Lagemierde, den
Braeckhoeck ofte Heijcant
2. het Rachtschop
3. den halven voorsten beemt
4. den Martens acker
5. landt en groes in Emmert
Lemmens aensteede
6. den Hulsbos
7. den Loeacker
8. het Heijvelt
9. het Beemdeken
10. het Heijvelt
11. het Hasselt

het Comptoir der Domijnen
de kerk van Lagemierde
het Comptoir van rentmr. de Back
de kerk van Hoogemierde
den Armen van Lagemierde

rentheffer
renthefster
rentheffer
renthefster
rentheffer
1. huijs, schuur, schop, hof en
aengelag, Hulsel, het
Voorteijnde
2. den Stapper
3. den Grootacker
4. den Voorsten dries
5. de Gelije
6. den Boogaert met de
weijde daeraen
7. het Groot heijvelt
8. het Nieuw velt
9. den Huijsacker
5
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10. den Smeelacker
11. het Buchtjen
12. den Woutersen beemt
13. den Heijbeempt
14. de Hoestadt
het Comptoir der Domijnen
den Armen van Hulsel
het Corpus van Hulsel

rentheffer
rentheffer
rentgelder

het Corpus van Hoogemierde
van Herck, Adriaen

rentgelder
toesiender /
inventarisant
loco officier
schepen
schepen
secretaris

van de Graaf, Abraham
Dircx, Ansem Peeter
van der Heijden, Cornelis
Patronus, Frans

(obligatie f 56-5)
(obligatie f 36-10)
(obligatie f 365-)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

27v t/m 31v, fiche 1,
rij 5

Taxatie (f 189-10-0 )

t.b.v. successierechten

26-3-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Fredricx, Anna Maria + (16-1-1753)
(Frederiks)

erflaatster

Hoogemierde
1. ½ huijs, stal, schuer, hoff
en aangelagh, ca. 4 lopst.,
Hoogemierde
2. ½ den Reuselsen beemdt,
ca. 2 lopst.
3. ½ het Rijtjen, ca. 1 lopst.
4. ½ den Kerkakker agter den
toorn (toren), ca. 100 roeden
5. ½ den voorsten en
agtersten Kerkakker, samen 2
lopst.
6. ½ den Akker aan den
Draeijboom, ca. 1 lopst.
7. ½ den Rispakker, ca. 1 ½
lopst.
8. ½ de Wellen, ca. 1 lopst.
9. ½ den Hoogenbogt, ca. 1
lopst.
10. ½ den Kerkdries, ca. 1
lopst.
11. ½ het half Loopense, ca. 1
lopst.
12. ½ het Steeken, ca. 1 lopst.
13. ½ het Langh akkerken,
ca. 50 roeden
14. ½ den Ongersen beemt,
ca. 1½ lopst.
15. ½ heijde
16. ½ heijde aan het
Regenschoor
17. ½ het half Bosken (w), ca.
½ lopst.

lant agter de steede (o), de
gem. straat (w)
Bert de Cordt (de Kort)(z), de
gem. heijde (n)
Jan Jansen (o), de gem. heijde
(w)
Elisabet vanden Bergh (o),
Jan vanden Bergh (w)
Steven Verspaendonk (n), de
wed. Lambert van den Borne
(z)
de kind. Thomas van Vessem
(o), Cornelis Schots (w)
Cornelis Schots (o), Jan
Verspaendonk (w)
Peeter Verspaendonck (n),
Jan Martens (z)
de wed. Cornelis Miertmans
(o), Hendrick Luijten (z)
Jan van den Bergh (o), de
gem. straet (w)
de wed. Wouter van Eijck (o)
, Cornelis Schots (z)
Wouter van der Sande (o),
Jan van den Bergh (w)
Wouter van der Sande (o),
Hendrik Luijten (w)
Maerten Jan Martens (o), Jan
van den Bergh (w)
Willem van den Bergh (o),
Wouter Lemmens (w)
de gem. heijde (o), Hendrik
Luijten (w)
de wed. Wouter van Eijck
(o), Wouter van Eijck (w)
6
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18. ½ heijde en weijde
19. ½ het Kerkdriesken aan
den toorn, ca. 1 lopst.
van de Graaf, Abraham
van Hoof, Peeter
Luijten, Jacobus
van Leent, Jan Baptist
Patronus, Frans
van den Bergh, Jan

Cornelis Adriaensen (o), de
wed. Jacobus Luijten (w)
de kerck (o), Jan
Verspaandonk (w)

loco officier
president
schepen
schepen
secretaris
momboir van * /
inventarisant

Fredrix, (onm.kind *) Dirck
vanden Bergh, Catrina

moeder van *

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

31v t/m 32v, fiche 2,
rij 1

Taxatie (f 61-17-8 )

t.b.v. successierechten

26-9-1753

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Coovoerts, Peeter Cornelis +
(Coevoorts) (18-8-1753)

erflater

Dun (Hilvarenbeek)
1. perc. teeulland, heijde en
weijde in Jan Jansens
heijvelt, ca. 9 lopst. 13
roeden, Lagemierde

het Comptoir der Domijnen

de gem.heijde (o), Antonij
Peeters (w)

rentheffer
2. het Weijvelt ofte
de gem. Aa (o), de heijde (w)
Peertsbroeck, ca. 6 lops. 39 r.
3. het Gagelrijs ofte Coppens de rivier (o), de heijde (w)
veldeken, ca. 2 lopst. 3 r.
4. de Brod, ca. 3 lopst. 44
de gem. Aa / heijde (o, w)
roeden

van de Graaf, Abraham
van Beers, Willem
Otten, Aelbert Jan
Patronus, Frans

folio no.

loco officier
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum

33 t/m 35, fiche 2, rij 1 Taxatie (f 33-6-12 )(1/3 van het geheel)

soort akte

t.b.v. successierechten

8-7-1754

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Janssens, Wouter Corstiaen +
(3-7-1754)

erflater

Lagemierde
1. huijs, schuur, schop, hoff
en aengelagh, Lagemierde,
het Mispeleijnd, ca. 6 lopst.
2. het Groot heijvelt, ca. 3
lopst.

3. het Cleijn heijvelt, ca. ½
lopst.
4. groes het Cleijn heijvelt,
ca. ½ lopst.
5. quaat stuckje heijde en
weijde, ca. 4 lopst.

Hendrik Painenburgs
(Pijnenburg) (o), Antonij
Pasmans (w), Willem van
Beers (z), de gem. straet (n)
Hendrik Swanen (o), de
erfgn. Jan Lemmens (w),
Laureijs van Roij (z), Willem
van Beers (n)
Jan van Doorn (o), Willem
van Beers (w, n), Mari van
Doorn (z)
Hendrik Painenburgs (o, w),
Willem van Beers (z), de
wed. Dirck Dijckmans (n)
de gem. heijde (o), Gerit
Luijten (w, n), Antonij
7

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 173
door E.A.M.Verspaandonk

Riebergs (z)
van Hooff, Peter
van Beers, Willem
van de Ven, Jacobus
Duijtz, Ericus
Jansen, Jan Corstiaens

folio no.

president / loco off.
schepen
schepen
subst. secretaris
erfgen. / inventarisant

opmerkingen

datum

35 t/m 40, fiche 2, rij 1 Taxatie (f 103-15 )(1/4 van het
geheel)(met verklaring d.d. 10-5-1755)

soort akte

t.b.v. successierechten

17-3-1755

namen van personen of
instellingen

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

beroep / relatie

Hermans, Jan Peter + (bericht d.d. 24-2- erflater
1755)
Hermans, Hendrik Peter
broer / inventarisant

Frankrijk

1. ½ huijs, schuur, aengelagh,
Hoogemierde, de Kerckstraet
, 2 lopst. 4 roeden
2. den Breenacker, 2 lops. 2 r.

de kind. Goijaert Verbruggen
(o), de gem. straet (w, z), de
kind. Marten Jan Martens (n)
Cornelis Horsten (o), Marten
Jan Martens (w), de kind.
Goijaert Verbruggen (z),
Dielis Bierens (n)
3. den halven beemt aent
Cornelis van den Heuvel (o),
Merienvelt, 53 roeden
Adriaen Lemmens (w), de
kind. Cornelis Adriaens (z),
de gem. heijde (n)
4. het Suiske (Luiske ?), 1
de kind. Clement Jansen (o),
lopst. 55 roeden
de erfgen. Willem vande
Sande (w), de gem. straet (w),
de kind. Peter Huijbregts (n)
5. de Reijntjens, 25 roeden
Tist van Leent (o), Hendrick
Huijbregts (w), Jacobus
Plompen (z), Peter Cools (n)
6. den Bagijnenbogt, 1 lopst. de kind. Cornelis Adriaens
10 roeden
(o), Hendrick vande Sande
(w), de gem. straet (z), de
erfgenamen (n)
7. den Ouden dijck, 2 lopst.
de kind. Goijaert Verbruggen
40 roeden
(o), de erfgen. Geertruij
Crollen (w), de kind. Adriaen
Crollen (z), de selve (n)
8. den Agtersten dries, 2 lops. de kind. Adriaen Crollen (o),
de erfgen. Geertruij Crollen
(w), de kind. Cornelis
Adriaens (z, n)
9. de Rijt, 50 roeden
het voors. perceel (o), de
erfgen. Geertruij Crollen (w),
de kind. Adriaen Crollen (z,n)
10. den Oudenbogt, 1 lopst.
Jan Lemmens (o), de wed.
33 roeden
Steven Verspaendonck (w),
de erfgen. (z), de kind.
Willem van de Sande (n)
11. den halven Tijsacker, 1
de wed. JanVerspaendonck
lopst. 28 roeden
(o), de selve (w), de wed.
Steven Verspaendonck (z),
het Clooster van Everbode (n)
12. den halven acker aende
Jan Schoormans (o), Jan
molenstraet, 1 lopst.
Lemmens (w), de wed.
Steven Verspaendonck (z),
het Clooster van Everbode (n)
8
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13. het Wasvelt, 3 lopst.

14. den beemt aende
Lanckvoort, 23 roeden

15. den halven beemt inde
Hoolstraet met de kanten
daerbij, 2 lopst. 2 roeden
16. perc. heijvelt, 40 roeden

17. ¼ heijvelt, 30 roeden

Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
de Cort, Aelbertus
Duijtz, Ericus

folio no.

Joost Willems (o), Jan
Lemmens (w), de gem. straet
(z), Hendrik Adriaens (n)
de gem. heijde (o), Peter van
Hooff (w), de wed. Steven
Verspaendonck (z), de wed.
Jan Schots (n)
Aelbert Jan Otten / de Aa (o),
de wed. Lambert van den
Borne (w), de gem. straet (z),
Jacobus vanden Borne (n)
Walterus Peter Lemmens (o),
de wed. Jan Verspaendonck
(z), Jacobus Willems (w),
Paulus van Roij (n)
Walterus Lemmens (o),
Jacobus Willems (w), de wed.
Jan Verspaendonck (z),
Paulus van Roij (n)

president / loco off.
schepen
schepen
subst. secretaris

soort akte

40v en 41, fiche 2,rij 2 Taxatie (f 60-)

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

24-5-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Coolen, Helena + (14-3-1755)

erflaatster

Arendonk
1. den Veterbeemt, 3 lopst. 57 Peter Hermans c.s. (o), Gerit
roeden, Lagemierde
Luijten (w), de selve (z),
Wouter van de Sande (n)

Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
de Cort, Aelbertus
Duijtz, Ericus

president / loco off.
schepen
schepen
subts. secretaris

opmerkingen

datum

41v t/m 44, fiche 2, rij Taxatie (f 55-0-2)
2

folio no.

soort akte

t.b.v. successierechten

24-5-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Coolen, Helena + (14-3-1755)

erflaatster

Arendonk
1. ½ huijs, hoff en aengelagh, Cornelis vanden Heuvel (o),
7 lopst. 10 roeden,
Jan Lemmens (w), de gem.
Hoogemierde
straet (z), Jan Baptist
Schoormans (n)

het Comptoir der Domijnen

rentheffer
2. ½ de middelste Vridsmeer,
2 lopst. 30 roeden,
Hoogemierde
3. ½ den halven Haenrijt, 1
lopst., Hoogemierde

Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens

de gemeente (o, w), Jacobus
vanden Borne (z), Jan van
den Borne (n)
de wed. Lambert vanden
Borne (o), Jacobus vanden
Borne (w), Abraham van de
Graaff (z), de kind. Evert
Schoormans (n)

president / loco off.
schepen
9
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de Cort, Aelbert
Duijtz, Ericus

folio no.

schepen
subst. secretaris

opmerkingen

datum

44 t/m 46v, fiche 2, rij Taxatie (f 930-2-10)
3

soort akte

t.b.v. successierechten

24-5-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Coolen, Helena + (14-3-1755)

erflaatster

Kolen, Maria Peter

rentgeldster

het Corpus van Lagemierde

rentgelder

het Corpus van Reusel
van Hooff, Peter

rentgelder
erfgen. / inventarisant

Arendonk
1. den Veterbeemt, 3 lopst. 57
roeden, Lagemierde
2. ½ obligatie (f 150)
1. ½ huijs, hoff en aengelagh,
Hoogemierde
2. ½ de middelste Vridsmeer,
3. ½ den halven Haenrijt,
4. ½ obligatie (f 365)
5. ½ obligatie (f 90-)
6. ½ obligatie (f 50-)
7. ½ obligatie (f 110-2-8)
½ obligatie (f 50-)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

46v t/m 49v, fiche 2,
rij 3

Taxatie (f 174-9-8)(5/8 van het geheel)

t.b.v. successierechten

27-6-1755

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Schoormans, Jacobus + (10-5-1755)

erflater

Hoogemierde
1. huijs, hoff en aengelag, 11
lopst. 16 roeden,
Hoogemierde
2. den Rijtbeemt, 1 lopst. 40
roeden

Jan Jansen c.s. (o, z), de gem.
heijde (w, n)

Jan Jansen (o), de gem. heijde
(w), de erfgen. Govert
Verbruggen (z), de erfgen.(n)
3. Lant int Nieuwvelt, 1 lopst. de erfgen. (o, n), de gem.
44 roeden
heijde (w), Dirck Frederix (z)
het Comptoir der Domijnen

rentheffer
4. den Beemt in de
Hoolstraet, 1 lopst. 33 roeden
5. een Eeusel daeraen, 1
lopst. 30 roeden
6. den halven beemt daerbij,
het geheel 46 roeden
7. een Eeusel daeraen, 1
lopst.
8. het heijvelt van de kind.
Jan Outers, 2 lopst.

den Armen van Hoogemierde
het Comptoir der Geestelijke goederen /
de Back
de Abdije van Everbode
Rombouts, Wouter
Schoormans, Laurens
de Cort, Aelbertus
Duijtz, Ericus

de gem. Aa (o), de erfgen. (w,
z), Dielis Bierens (n)
de erfgen. (o,z), de gem.
heijde (w), Dielis Bierens (n)
de gem. Aa (o), de erfgen. (w,
n), Jan Bapt. Schoormans (z)
de erfgen. (o, n), de gem.
heijde (w), Jan Baptist
Schoormans (z)
de erfgen. (o, n), de gem.
heijde (w), Adriaen Vincken
(z)

rentheffer
rentheffer
renthefster
president / loco off.
schepen
schepen
subst. secretaris
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Schoormans, Gerit

folio no.

erfgen. / inventarisant

opmerkingen

datum

50 t/m 53, fiche 2, rij 4 Taxatie (-f 93-18-2)(1/3 van het geheel)

soort akte

t.b.v. successierechten

9-3-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Willemse, Steeven + (28-1-1756)

erflater

Alphen
1. huijs, hoff en aengelag, 1
lopst., Hulsel
2. den Jaenenacker, 1 lopst.

de gem. straet (o, n), Marcelis
Hendrix (w), den selven (z)
Jan Zegers (o), den ackerweg
(w), Adriaen Rombouts (z),
Marten vande Sande (n)
3. den Bogtacker, 5 lopst.
den ackerweg (o, w), de wed.
Ansem Peter Dircks (z), de
Smeel (n)
4. den Kostacker, 47 roeden
Jan Verhagen (o, z), Dirck
vander A (w), Maria wed.
Hulsemans (n)
5. den Vonderbeemt, 1 lopst. de Aa (o), Marten van de
53 roeden
Sande (w, n), Evert Helsmans
(z)
6. de Hegge, 52 ½ roeden
de wed. Ansem Peter Dirckx
(o, z, w), Peter Dirckx (n)
7. het Looijke, 1 lopst. 9
Jacobus van Herck (o),
roeden
Corstiaen Dirckx (w), Maria
wed. Hulsemans (z), de
erfgen. Adriaen Paridaens (n)
8. ¾ de Mortel, 3 lopst.
den ackerweg (o, z), Adriaen
Rombouts (w), Peter
Goutsmits (n)
9. ¾ Lant in het heijvelt, 2
Jan van der Heijden (o, z),
lopst. 38 roeden
Joost Lucas (w), Jacobus
Leemans c.s. (n)
10. den halven Hogen dries, 1 de gem. straet (o), Adriaen
lopst.
Rombouts (w, n), Jan Zegers
(z)
11. den Plasbeemt, 1 lopst. 30 de Aa (o), Marcelis Jan
roeden
Hendrix (w), Evert Helsmans
(z), Corstiaen Dirckx (n)
12. het heijvelt, 1 lopst.
Frans van der Ceelen (o),
Peter Dirckx (w), Peter van
de Voort (n)
13. den Deenendries, 1 lopst. Maria wed. Hulsmans (o),
Dirck van der A (w), de gem.
straet (z), Jan Zegers (n)
den Armen van Hulsel
den Armen van Lagemierde
het Clooster van St. Truijen
het Comptoir der Geestelijke goederen /
de Back
Rombouts, Wouter
Verhagen, Jan
van der Heijden, Cornelis
Duijtz, Ericus
Willems, Peter Frans

folio no.

rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffer
president / loco off.
schepen
schepen
subst. secretaris
erfgen./ inventarisant

soort akte

53 t/m 55, fiche 2, rij 4 Taxatie (-f 29-2-6)

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

22-4-1756
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Nijssen, Anthonij + (8-3-1756)

erflater

Lagemierde
1. 1/3 huijs, hoff en
aengelagh, 3 lopst. 20 roeden,
Lagemierde, den Braekhoek
2. Lant agter de aensteede, 1
lopst. 11 roeden

Peter Adriaens c.s. (o), den
selven (w), Jan van Loon (z),
Marten Goris (n)
Peter Adriaens (o), Aert
Linkels (w), Jan van Loon
(z), de erfgen. (n)
3. 1/3 den Garstacker, 38 ½
Aert Linkels (o), Peter
roeden
Adriaens (w), Wouter van de
Sande c.s. (z), Marten Goris
(n)
4. den Agtersten Aerts acker, de erfgen. Antonij van Loon
1 lopst.
(o), de erfgen. (w), Adriaen
Linkels (z), de wed. Dirck
Dijckmans (n)
5. ½ den Loo acker, 1 lopst. 7 de wed. Adriaen Paridaens
roeden
(o), Aert Linkels (w),
Embregt Lemmens (z), Marte
Goris (n)
6. het Driesken aenden Aerts de erfgen. (o), de Heijlare
acker, 30 roeden
straet (w), Adriaen Rinckels
(Linkels) (z), de wed. Dirck
Dijckmans (n)
7. het Driesken, 1 lopst. 31
de erfgen. (o, w, z, n)
roeden
8. 15 roeden in den hoff bij
de gem. straet (o), Peter
het huijs
Adriaens (w, n), Jan van
Loon (z)
den Armen van Lagemierde
het Comptoir der Domijnen
de Abdije van Everbode
de Costerije van Lagemierde
Rombouts, Wouter
van de Sande, Wouter
vanden Borne, Peter
Duijtz, Ericus
Adriaens, Peter

folio no.

rentheffer
rentheffer
renthefster
renthefster
president / loco off.
schepen
schepen
subst. secretaris
erfgen. / inventarisant

soort akte

opmerkingen

datum

55v t/m 61, fiche 2, rij Taxatie (f 212-10)(de helft in 1 t/m 19)
5

t.b.v. successierechten

19-11-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Willems, Philip Jacob + (18-10-1756)

erflater

Lagemierde
1. huijsinge en hoff, 2 lopst.
15 roeden, Lagemierde, het
Wellenseijnde
2. het Peukeldrieske, 1 lopst.
1 roede
3. den Veeken acker, 11
lopst. 15 roeden
4. den Santkuijl acker, 7
lopst. 5 roeden
5. den Pelsbogt, 9 lopst. 20
roeden
6. den Raapbogt, 7 lopst. 6
roeden

de gem. straet (n), de erfgen.
(z)
de Aa, de erfgen.
de gem. straet (o), Wouter
van de Sande (w)
Cornelis de Laat (o), de acker
of Santstraet (w)
de erfgen. (w), de ackerstraet
(o)
Wouter van de Sande c.s. (o),
de acker of Santstraet (w)
12

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 173
door E.A.M.Verspaandonk

7. den Voortacker, 1 lopst. 3
roeden
8. den Biesthoff, 1 lopst. 3
roeden
9. den Gansepoel acker, 1
lopst. 40 roeden
10. den Pelsdries, 1 lopst. 3
roeden
11. den Haverdries, 7 lopst.
12. den Rijnselsen beemt, 7
lopst. 10 roeden
13. de Else, 3 lopst. 17
roeden
14. den Roijbeemt (2 perc.),
het geheel 5 lopst. 50 roeden
15. het Rouwbroek Eeusel, 13
lopst. 20 roeden
16. de Pan, 3 lopst. 51 roeden
17. het Hombroek, 15 lopst. 7
roeden
18. Boomgaarts heijvelt en
schaarbos, 2 lopst. 20 roeden
19. het Leenbugtje, 58 roeden
de Kerck van Lagemierde
Verhagen, Giel

renthefster
rentheffer
20. ½ den Mispelbogt, 2
lopst. 55 roeden
21. huijs, hoff en aengelag
van Cornelis Clasen, 50 r.
22. den Haverdries, 2 lopst.
16 roeden
23. de Kipstard, 2 lopst. 10
roeden
24. het Elsken, 1 lopst. 57
roeden
25. het weijvelt van de Vos, 1
lopst. 43 roeden

Rombouts, Wouter
vanden Borne, Peter
Lemmens, Embregt
Duijtz, Ericus

folio no.

de kind. Hermanus Jansen
(z), Gerit Luijten (n)
Walterus Coolen (z), een
gem. straet (no)
Gerit Luijten (n), de kind.
Hermanus Jansen c.s. (z)
de erfgen. vander A (w), de
straet (no)
de gem. straet (o), Wouter
vande Sande (n)
Wouter vande Sande (n), de
gem. straet (z)
Gerit Luijten (z), Peter
Hermans (n)
Barbel wed.v. Bartel
Verhagen (z), de wed.
Antonij Ribergs (n)
de erfgen. (o), de gem. heijde
(w)
de Aa (o), de gem. heijde (w)
de gem. heijde (w), Michiel
Verhagen c.s. (o)
de gem. straat (o), den Armen
van Reusel (w)
Wouter vande Sande (z),
Michiel Verhagen (n)

de gem. straet (o), Wouter
vande Sande (w)
Walterus Coolen (n), een
busken van de erfgen. (z)
de Hoolstraet (o), de wed.
Adriaen Verhagen (zw)
de Hoolstraet (o), de wed.
Adriaen Verhagen (z)
Gerit Luijten (z), Hendrick
Swanen (n)
Gerit Luijten (n), de erfgen.
(z)

president / loco off.
schepen
schepen
subst. secretaris

opmerkingen

datum

61 t/m 65, fiche 3, rij 1 Taxatie (f 312-10)( ½ van 1 t/m 19)

soort akte

t.b.v. successierechten

19-11-1756

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Willems, Philip Jacob + (18-10-1756)

erflater

Lagemierde
1. huijsinge en hoff, 2 lopst.
15 roeden, Lagemierde, het
Wellenseijnde
2. het Peukeldrieske
3. den Veeken acker
4. den Santkuijl acker
5. den Pelsbogt
6. den Raapbogt
7. den Voortacker
8. den Biesthoff
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9. den Gansepoel acker
10. den Pelsdries
11. den Haverdries
12. den Reijnsselsen beemt
13. de Else
14. den Rooijbeemt
15. het Rouwbroek Eeusel
16. de Pan
17. het Hombroek
18. Boomgaarts heijvelt en
schaarbos
19. het Leenbugtje
de Kerck van Lagemierde
Verhagen, Gielen

de Laat, Cornelis (en h.vr.)
van der A, Jan

folio no.

renthefster
rentheffer

rentgelders
erfgen. / inventarisant

soort akte

65 t/m 67, fiche 3, rij 1 Taxatie (f 300-)

20. ½ den Mispelbogt
21. huijs, hoff en aengelag
van Cornelis Clasen
22. den Haverdries
23. de Kipstard
24. het Elsken
25. het weijvelt van de Vos
Lagemierde (obligatie f 100-)

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

1-4-1758

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Patronus, Frans + (6-3-1758)

erflater

Hoogemierde
1. huijs, hof en aengelag met
de schuurplaats, 2 lopst. 16
roeden, Hoogemierde aende
plaats off Kerckstraet

Jansen, Jacobus

rentheffer

de Bank van Lening te Zutphen
Rombouts, Wouter
van de Zande, Wouter
Linckels, Adriaen
Masson, Francois

de wed. Steven
Verspaendonck (o), Joost
Colen (w), de gemeente (z),
de erfgen. Goijaert
Verbruggen (n)

obligatie f 2002. den Beemt met het Eerssel, Jan Martens van de Sande (o)
4 lopst. 45 roeden
, Thomas Vromans (w), de
gemeente (z), Jacobus van
den Borne (n)
Zutphen

president / loco off.
schepen
schepen / loco secret.
erfgen. / secretaris /
inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

67v t/m 68v, fiche 3,
rij 2

Taxatie (f 672-10-)

t.b.v. successierechten

18-5-1759

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Weerts, Sebastiaen + (8-4-1759)
het Corpus van Hulsel

erflater
rentgelder

van Laerhoven, Christoffel
Rombouts, Wouter
van Herck, Adriaen

rentgelder
president / loco off.
schepen

Maarheeze
(obligatie f 327-10)
(obligatie f 180)
(obligatie f 90)
Hoogemierde (obligatie f 75)
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Verhagen, Jan
Masson, Francois

folio no.

schepen
secretaris

opmerkingen

datum

68v t/m 72, fiche 3, rij Taxatie (f 27-)(1/8 van het geheel)
2

soort akte

t.b.v. successierechten

29-6-1759

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Panenburg, Hendrik + (5-5-1759)

erflater

Lagemierde
1. huijs, hoff en aengelagh
met het voorste lant, 3 lopst.
47 roeden, Lagmierde
2. het Agterste lant, 2 lopst.
48 roeden
3. het Lant in de Cnol, 2
lopst. 30 roeden

4. den Huijsmans dries, 2
lopst.
5. den Witten beemt, 2 lopst.
25 roeden

6. het Voorts en ’t bovenste
heijvelt, samen 2 lopst.
7. het heijvelt aen ’t Broek,
23 roeden
8. het Driesken agter de
steede, 40 roeden

9. Voorts weijvelt of Eeusel
in de Donck, 3 lopst. 1 roede
10. den halven acker van
Peter vande Poel, 1 lopst. 42
roeden
11. lant en groes int heijvelt,
4 lopst. 20 roeden

12. den Hoeksen beemt aen
beijde sijden van de A, 1
lopst. 47 roeden
den Armen van Hoogemierde
de Kerk van Lagemierde
de Domijnen
Rombouts, Wouter
Otten, Aelbert Jan
Verhagen, Jan Adriaen
Masson, Francois
Coolen, Waltherus

Arnoldus Aerts (o), Hendrik
de Proost (w), den selven (z),
de gem. straet (n)
Hendrik de Proost (o, w), de
wed. Willem van Beers (z),
Anthonij Pasmans (n)
Anth. Pasmans (o), Adriaen
Vincken (w),de kind. Jan
Paridaens (z), de gem. dijck
(n)
de erfgen. Anth. van Loon (o)
, de ergen. (w), Peter de
Voogt (z), de gem. straet (n)
de kind. Dirck Dijckmans (o),
Jacobus Jansen (w), Do. P.
Keuchenius (z), Jan
Woestenburg (n)
Lambert Verbaendert (o), den
selven (w), het groot heijvelt
(z), Jan van Doorn (n)
Lambert Verbaendert (o, n),
Adriaen Linkels (z), Aelbert
Jan Otten (w)
Hendrik de Proost (o), Do. P.
Keuchenius (w), de wed.
Willem van Beers (z), de
kind. Dirck Dijckmans (n)
Marte Goris (o), Waltherus
Colen (w, z), Laureijs van
Rooij (n)
Adriaen Servaes vande Sande
(o, n), de wed. Willem van
Beers (w), Joost Lemmens (z)
de wed. Willem van Beers (o)
, Adriaen Linkels (w), Joost
Lemmens (z), de wed. Peter
van Loon (n)
de wed. Willem van Beers (o)
, Peter Dirikx (w), de wed.
Jan van Hoogstraten (z), Jan
de Cort (n)

rentheffer
renthefster
rentheffer
president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
momboir van * /
inventarisant

Panenburg, (kinderen * ) Hendrik
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opmerkingen

datum

72v t/m 76, fiche 3, rij Taxatie (f 7-12-)(1/6 van 1 t/m 6)( ¼
3
van 7 t/m 13)

folio no.

soort akte

t.b.v. successierechten

20-7-1759

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Riebergs, Anthonij + (23-6-1759) *

erflater

Lagemierde
1. huijsken en hoff, 10 roeden Jan Jan van Loon (o), Marten
, Lagemierde
Goris (w), Jan Anth. van
Loon c.s. (z, n)
2. den Dries aent verbrant
de gemeente (o, z), Laureijs
huijs (z), 2 lopst. ½ roede
van Roij (w), Jan van Doorn
(n)
3. lant den halven Waterlaet, Laureijs van Roij (o), Jan van
4 lopst. 14 ½ roeden
Doorn (w), den ackerweg (z),
den kerckpat (n)
4. half lant int heijvelt, 1
een ackerweg (o), Jan van
lopst. 15 roeden
Doorn (w), Bert Verbaendert
(z), een weg (n)
5. den Gullenhoeck voor de A Adriaen Linckels (o), de Aa
, 2 lopst. 8 roeden
(w), Hendrik Nauwens (z),
Laureijs van Roij (n)
6. de Donck eeusel, 2 lopst.
de heijde (o, z), Peter de
10 roeden
Voogt (w), Marten Goris (n)

de kerk van Lagemierde
sLants Domijnen
Jacobs, Jan

renthefster
rentheffer
rentheffer

Loon (Hoogeloon ?)
7. huijs, hoff en aengelagh, 1
lopst. 26 roeden
8. Lant in de aenstee, 4 lopst.
15 roeden

9. Lant op den Boschacker, 1
lopst. 56 roeden
10. den dries bij ’t huijs, 2
lopst. 30 roeden
11. den Cauwenbergsen
beemt, 2 lopst. 12 roeden
12. het Eeusel voor de Aa
met den Santhorst daeraen,
samen 1 lopst. 40 roeden
13. den Verloren kost, 4
lopst. 8 roeden
het Comptoir der Beursen
de Kerk van Lagemierde
sLants Domijnen
de Abdije van Everbode
den Armen van Lagemierde
Rombouts, Wouter
Otten, Aelbert Jan
Verhagen, Jan Adriaen
Masson, Francois
Mollen, Adriaentje wed.v. *

folio no.

soort akte

76 t/m 77, fiche 3, rij 3 Taxatie

de heijde (o), Hendrick
Nauwens (n), de wed.
Adriaen Paridaens (w)
Corstiaen Roevens (o), Peter
Adriaens (w), de erfgen. Jan
vande Sande (z), Hendrick
Nauwens (n)
Corstiaen Roevens (o, n), den
ackerweg (w, z)
den dijck (o), Margo wed.v.
Adriaen Paridaens (w, z, n)
Vrijs van Roij (o), Hendrick
de Proost (n), Jan Verhagen
(z), de gem. heijde (w)
de gem. heijde (o), de Aa (w),
Hendrick Swanen (z),
Hendrick de Proost (n)
Peter Adriaens (o, w),
Hendrick Nauwens (z), den
gem. dijck (n)

rentheffer
renthefster
rentheffer
renthefster
rentheffer
president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
inventarisante

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

13-10-1759
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Colen, Hendrik + (8-8-1759)

erflater

Campenhout (Kampenhout)
1. huijs, hoff en aengelagh, 7
lopst. 10 roeden,
Hoogemierde
2. de middelste Vritsmeer, 2
lopst. 30 roeden
3. den halven Haenrijt, 1
lopst.

het Comptoir der Domijnen
Rombouts, Wouter
Vromans, Thomas
Masson, Jan
Masson, Francois

folio no.

Cornelis vanden Heuvel (o),
Jan Lemmens (w), de gem.
straet (z), Jan Baptist
Schoormans (n)
de gemeente (o, w), Jacobus
vanden Borne (z), Jan vanden
Borne (n)
de wed. Lambert vanden
Borne (o), Abraham van de
Graeff (z), Mattijs van Mol
(n)

rentheffer
president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

soort akte

77 t/m 78, fiche 3, rij 3 Taxatie

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

13-10-1759

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Colen, Hendrik + (8-8-1759)

erflater

Campenhout (Kampenhout)
den Veeterbeemt, 3 lopst. 57
roeden, Lagemierde

Rombouts, Wouter
Otten, Aelbert Jan
Verhagen, Jan Adriaen
Masson, Francois

folio no.

Peter Hermans (o), Gerit
Luijten (w, z), Wouter vande
Sande (n)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen

78 t/m 80v, fiche 3, rij Taxatie (f 195-8-5)(1/10 van het geheel) t.b.v. successierechten
4

datum
13-10-1759

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Colen, Hendrik + (8-8-1759)

erflater

het Corpus van Hoogemierde

rentgelder

het Corpus van Reusel
het Corpus van Lagemierde
Colen, Maria Peter

rentgelder
rentgelder
rentgeldster

Kampenhout
1. huijs, hoff en aengelagh,
Hoogemierde
2. de middelste Vridsmeer
3. den halven Haenrijt
1. den Veeterbeemt, 3 lopst.
57 roeden, Lagemierde
obligatie (f 730-)
obligatie (f 180-)
obligatie (f 100-)
obligatie (f 220-5)
obligatie (f 100-)
obligatie (f 150-)
obligatie (f 300-)(huijsinge,
schuur etc., Lagemierde, het
Wellenseijnde)

Colen, Joseph

erfgen. / inventarisant
schepenen als voor
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folio no.

soort akte

81 t/m 85, fiche 3, rij 4 Taxatie (f - )

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

8-11-1759

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Janssens, Peeter Jan + (1-10-1759)

erflater

Lagemierde
1. huijs, hoff en aengelagh, 2
lopst. 5 roeden, Lagemierde
2. den Garstacker, 1 lopst.
31½ roeden

3. den Voortacker met den
acker daeraen, samen 5 lopst.
42 roeden
4. den Solberg of
grootmoeders acker, 3 lopst.
36 roeden
5. den Broekbeemt, 2 lopst. 5
roeden
6. den Henskensbeemt, 2
lopst. 24 roeden
7. den halve Kipstart, 1 lopst.
12 roeden
8. perc. in de Heijlaren, 3
lopst. 22 ½ roeden

9. ½ den Heijlaren beemt en
Heijhorst, samen 4 lopst. 42 r.
10. het Leenbugtje, 1 lopst.
30 roeden
11. den halven Pelsbeemt of
Leenbugtje, 1 lopst. 49 r.
12. het Lant in den bogt en
het Lant met het drieske,
samen 6 lopst. 7 roeden
13. den Steenacker met het
drieske daeraen, 3 lopst. 38 r.
14. den Fransen beemt, 4
lopst. 15 roeden
15. de Else, 2 lopst. 42
roeden
de Back, C.
den Armen van Reusel
sLants Domijnen

rentmr. / rentheffer
rentheffer
rentheffer
16. ½ min 1/20 oliemolen,
Lagemierde, het Vloeijeijnt

het Comptoir der Domijnen
Rombouts, Wouter

Paulus Keuchenius (o), de
gem. straet (w, z), Jan
Leesten (n)
Paulus Keuchenius (o),
Marten van Hellemont (w),
de erfgen. Claes Meijs (z),
Willem van der A (n)
den hogenweg (o), Peter van
den Borne (w), Jan Adriaen
Verhagen (z), Arnoldus
Peijnenburg (n)
Josijn Wittens (o), de erfgen.
Claes Meijs (w), de
ackerstraet (z), P. Keuchenius
c.s. (n)
de gem.dijck (n, z), Jan
Verhagen (o) de gem. A (w)
Josijn Wittens (o), de rivier
(w), Marten van Hellemont
(z), Peter Marten Staes (n)
Cornelis de Laet (o), de
Hoolstraet (w), Josijn Wittens
(z), een straetje (n)
het Beekestraetje (o), de wed.
Jan van Hoogstraten (w), de
wed. Jan Fr. Jansen (z),
Lauvreijs van Roij (n)
Adr. vande Sande (o, n), een
straetje (w), Clasijn Colen (z)
de gem. A (o), Hendrik
Hermans (w), Peter van
Diessen (z), de ergen. (n)
de rivier (o), den Breevensen
loop (w), de erfgen. (z),
Josijn Wittens (n)
de ackerstraet (z, w), Marten
van Hellemont (o), Jan de
Cort (n)
Paulus Keuchenius (o, z),
Lambert Verbaendert (w, n)
Paulus Keuchenius (o, n), de
rivier (w), Lambert
Verbaendert (z)
Peter Hermans (o), Gielen
Verhagen (w), Gerit Luijten
(z), Lambert Verbaendert (n)

de wed./kind. Jan van
Hoogstraten (o, z), Jan
Woestenburg (w), de gem.
straet (n)

rentheffer
president / loco off.
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Otten, Aelbert Jan
Verhagen, Jan Adriaen
Masson, Francois

folio no.

schepen
schepen
secretaris

soort akte

85 t/m 86, fiche 3, rij 5 Taxatie (f - )

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

12-11-1759

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Janssens, Peeter Jan + (1-10-1759)

erflater

Lagemierde
den Beemt aende Lankvoort,
1 lopst. 30 roeden, Hulsel

Rombouts, Wouter
van Herck, Adriaen
van der A, Adriaen
Masson, Francois

folio no.

de gem. heijde (o), de rivier
(w), Dirck vander A (z), Jan
Lemmens (n)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum

86 t/m 89v, fiche 3, rij Taxatie (f 1325- )(1/3 van het geheel)
5

soort akte

t.b.v. successierechten

20-11-1759

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Janssens, Peeter Jan + (1-10-1759)

erflater

Lagemierde
1. huijs, hoff en aengelagh,
Lagemierde
2. den Garstacker
3. den Voortacker met den
acker daeraen
4. den Solberg of
grootmoeders acker
5. den Broekbeemt
6. den Henskensbeemt
7. den halve Kipstart
8. perc. in de Heijlaren
9. ½ den Heijlaren beemt en
Heijhorst
10. het Leenbugtje
11. den halven Pelsbeemt of
Leenbugtje
12. het Lant in den bogt en
het Lant met het drieske
13. den Steenacker met het
drieske daeraen
14. den Fransen beemt
15. de Else

de Back, C.
den Armen van Reusel
sLants Domijnen

rentmr. / rentheffer
rentheffer
rentheffer

het Corpus van Lagemierde
Janssens, Peter Jacob

rentgelder
geldschieter 1707

Vincken, Jacobus

rentgelder

den Beemt aen de Lankvoort,
Hulsel
1/300 korenwindmolen gent.
den ackermolen,
Hilvarenbeek
obligatie (f 360-)
obligatie (f 600-)
Lagemierde (obligatie f 60-)
16. ½ min 1/20 oliemolen,
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Lagemierde, het Vloeijeijnt
het Comptoir der Domijnen
het Corpus van Hoogemierde
Peters, Jacob Jan
Masson, Francois
Janssens, Jacobus

folio no.

rentheffer
rentgelder
geldschieter 1694
rentgelder
voogd / inventarisant
schepenen als voor

soort akte

90 t/m 91, fiche 4, rij 1 Taxatie (f - )

obligatie (f 240-)
obligatie (f 200-)

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

1-4-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Hooff, Peeter + (begr. 12-3-1760)

erflater

Hoogemierde
1. huijs, hoff en aengelag, 7
lopst. 10 roeden,
Hoogemierde

het Comptoir der Domijnen

rentheffer
½ de Middelste Vritsmeer, 1
lopst. 15 roeden
½ den halven Haenrijt, 30
roeden ?

Rombouts, Wouter
Masson, Jan
Verhagen, Jan Adr.
Masson, Francois

folio no.

Cornelis van den Heuvel (o),
Jan Lemmens (w), de gem.
straat (z), Jan Baptist
Schoormans (n)
de gemeente (o, w), Jacobus
van den Borne (z), Jan van
den Borne (n)
de wed. Lambert van den
Borne (o), Abraham van de
Graaff (z), Mattijs van Mol
(n)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

soort akte

fiche 4, rij 1, foto 3 en Taxatie (f 54- )
4

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

2-4-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Hooff, Peeter + (begr. 12-3-1760)

erflater

Hoogemierde
den Veeterbeemt, 3 lopst. 57
roeden, Lagemierde

Rombouts, Wouter
Otten, Aelbert Jan
Verhagen, Jan Adr.
Masson, Francois

Peeter Hermans (o), Gerit
Luijten (w, z), Wouter van de
Zande (n)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 1, foto 5
t/m 9

Taxatie (f 1738-4-5½ )

t.b.v. successierechten

1-4-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Hooff, Peeter + (begr. 12-3-1760)

erflater

het Corpus van Hoogemierde

rentgelder

Hoogemierde
1. huijs, hoff en aengelag,
Hoogemierde
½ de Middelste Vritsmeer
½ den halven Haenrijt
obligatie (f 657-)
obligatie (f 162-)
obligatie (f 90)
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obligatie (f 198-4-8)
obligatie (f 135-)
Huijbregts, Peeter c.s.
Luijten, Jan Baptist

rentgelders
rentgelder

Coolen, Maria Peeter
het Corpus van Reusel
Coolen, Joseph
Masson, Jan
Verhagen, Jan
Masson, Francois

rentgeldster
rentgelder
erfgen. / inventarisant
schepen
schepen
secretaris

den Veeterbeemt, 3 lopst. 57
roeden, Lagemierde
obligatie (f 270-)
obligatie (f 90-)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 1, foto 10
en 11

Taxatie (f 500- )

t.b.v. successierechten
beschrijving kerkschuur

30-7-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Doekens, Marcus
Vromans, Thomas
Adams, Peeter

pastoor
kerkmeester
kerkmeester

Hoogemierde

de Roomsche kerckschuer,
Hoogemierde
Rombouts, Wouter
Masson, Jan
Otten, Aelbert Jan
Masson, Francois

Mattijs Martens (o), de
gemeijnte (w, z), Joost Colen
(n)

loco officier
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 1, foto 12
en rij 2, foto 1

Taxatie (f 500- )

t.b.v. successierechten

30-7-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Doekens, Marcus
Vromans, Thomas
Adams, Peeter

pastoor
kerkmeester
kerkmeester

Hoogemierde

de Roomsche kerckschuer,
Hoogemierde
schepenen als voor

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 2, foto 2
t/m 4

Taxatie

t.b.v. successierechten

30-7-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van den Heuvel, Dominicus
Otten, Aelbert Jan
Hermans, Peeter

pastoor
kerkmeester
kerkmeester

Lagemierde

1. de Roomsche kerckschuer
omtrent de marckt,
Lagemierde
2. de pastoors huijsinge,
schuer, schop en backhuijs,
hof, etc. met het voorg.
perceel 207 roeden

Willem Palms (z, w),
Catharina van Zoest (n, o)
als voor
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3. Neeskens acker, ca. 80
roeden

Willem van der Aa (o), de
erfgen. Bartel Verhagen (w),
de heer Coghenius
(Keuchenius) (z), Peeter
Hermans (n)
4. 1/3 heijvelt ’t Laer, ca. 100 de gem. heijde (o, w, n), het
roeden
Wellenseijndt (z)
Rombouts, Wouter
Verhagen, Jan Adriaen
Masson, Jan
Masson, Francois

loco officier
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 2, foto 5
t/m 7

Taxatie (f 1023-8-12)

t.b.v. successierechten

30-7-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van den Heuvel, Dominicus
Otten, Aelbert Jan
Hermans, Peeter

pastoor
kerkmeester
kerkmeester

Lagemierde

1. de Roomsche kerckschuer,
Lagemierde
2. de pastoors huijsinge,
schuer, schop en backhuijs,
etc.
3. Neeskens acker, ca. 80
roeden
4. 1/3 het Laer, ca. 100
roeden
schepenen als voor

folio no.

soort akte

fiche 4, rij 2, foto 8 en Taxatie (f )
9

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

30-7-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verschuijl, Jacobus

pastoor

Hulsel
de Roomsche kerckschuer,
Hulsel
pastoors huijsinge, hoff en
aengelag

Rombouts, Wouter
van der A, Adriaan
Masson, Jan
Masson, Francois

de gem. straat (o), Evert
Helsmans (z, n)
de gem. straat op Reusel (z),
Jan Verhagen (o, w)

loco officier
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 2, foto 10
t/m 12

Taxatie (f 510-)

t.b.v. successierechten

30-7-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verschuijl, Jacobus

pastoor

Hulsel
de Roomsche kerckschuer,
Hulsel
pastoors huijsinge, hoff en
aengelag

van Herck, Adriaen

mede inventarisant
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folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 3, foto 1
t/m 12

Taxatie (f 2310- + f 1440- + f 1005- + f
6469- + f 910-)

t.b.v. successierechten
goed. van de Abdij van Averbode

31-7-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Verellen, F.G.
Salé, F.
Vromans, Thomas

abt / inventarisant
Averbode
provisor /inventarisant
gebruiker
1. huijs, hoff, etc. 1 lopst. 4
roeden, Hoogemierde
den Gerstbogt, 1 lopst. 46
roeden
den Hagen (hogen ?)acker, 9
lopst. 50 roeden
den Berkel, 4 lopst. 30 roeden
den halven bogt, 10 lopst. 24
roeden
de Klijnen Vlesdries, 49 r.
den Grooten Vlesdries, 2
lopst. 30 roeden
den Poelshoff, 5 lopst.
1/3 het Vonderbroek, 5 lopst.
6 ½ roeden
het Klijn Dooijbroek, 4 lopst.
35 roeden
heijde in het Ossen eersel, 5
lopst. 16 roeden
heijvelt in den Bogt, 5 lopst.
het Groot Mast of dennebos
of heijvelt den Elderdijk, 11
lopst. 43 roeden
het Leijbroek (3 perc.) 12
lopst. 45 roeden
gebruiker
2. huijs, schop met den
nieuwen hoff, 1 lopst. 46
roeden, Hoogemierde
Landt in het Ossen eersel, 5
lopst. 16 roeden
acker met den Hulsbosch, 7
lopst. 23 roeden
½ den Bogt, 10 lopst. 24 r.
den Veeken acker, 6 lopst. 14
roeden
de Lange vooren daarop, 2
lopst. 30 roeden
den Elderdijck, 2 lopst. 46 r.
den Grooten dries, 9 lopst. 14
roeden
1/3 Vonderbroek, 5 lopst. 6 ½
roeden
gebruiker
3. huijs, schuer, schop, hoff
en aengelag, 2 lopst. 25
roeden
den Heijkant, 6 lopst. 43 r.
den acker aende Vonderpat, 5
lopst. 36 roeden
den Opper, 1 lopst. 48 roeden
den Geeracker, 4 lopst. 48 r.
den Geerlinx acker, 2 lopst.
39 roeden
het driesken aende Hoekkens,

Adams, Peter

Luijten, Thomas

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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div. gebruikers

Rombouts, Wouter
Vromans, Thomas
Masson, Jan
Masson, Francois
de Vlieger, Mr. A. J.

45 roeden
1/3 het Vonderbroek, 5 lopst.
6 roeden
het Dooijbroek, 9 lopst. 1 r.
het Wijvelt bij de Schans, 4
lopst. 4 roeden
het Vonder hijvelt, 6 lopst. 3
roeden
den Horst in het Dooijbroek,
10 lopst. 35 roeden
het Kleijn ackerken van
Adriaen Tielemans, 1 lopst.
(het kleijn ackerken) van ’t
Weeskens, 35 roeden
4. beemt op Hongeren met
een Eersel daaraan, 3 lopst.
26 r.
hijvelt, 3 lopst.
hijvelt aen den Molendijck, 2
lopst.
hijvelt aen de Molenstrate, 40
roeden
de Kercke ackers, 5 lopst. 30
roeden
2 vijvers (waterplassen)
de Bremackers, 4 lopst. 13 r.
de Looijacker, 2 lopst. 15 r.
weijde, 2 lopst.
de Thiende
het Welders thiendeken
5. hetVlesken acker van Jan
Zweerts, 20 roeden
weijken agter den hoff
een blijckjen
den Bogaart
weije agter de stal
de pastoors huijsinge etc.

president
schepen
schepen
secretaris
gecommiteerde

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 4, foto 1
t/m 3

Taxatie (f 2690-6-14)

t.b.v. successierechten
goed.v.d. Abdij van St. Truijen

31-7-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Josephus
van Someren, Martinus

abt / inventarisant
administr. / inventar.

St. Truijen
de halve grove Thiende,
Hulsel
de vlas of lammertiende
cijnsboekje

Rombouts, Wouter
van Herck, Adriaen
van der A, Adriaen
Masson, Francois

president
schepen
schepen
secretaris
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de Vlieger, Mr. A. J.

folio no.

gecommiteerde

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 4, foto 4 en Taxatie (f 234-7-8)
5

soort akte

t.b.v. successierechten

18-8-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Frantken, Nicolaas + (4-6-1760)
(Franken)
Keughenius (Keuchenius)

erflater

Poppel

predikant / rentgelder

Hilvarenbeek / hoeve
Lagemierde / jaarl. korenrent

Rombouts, Wouter
Otten, Aelbert Jan
Verhagen, Jan Adriaen
Masson, Francois

loco officier
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 4, foto 5
t/m 7

Taxatie (f 58-12-)

t.b.v. successierechten

18-8-1760

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Frantken, Nicolaes + (4-6-1760)
(Franken)

erflater

Poppel

Frantken, Hendrik

erfgen. / inventarisant
schepenen als voor

¼ korenrent, Lagemierde

folio no.

soort akte

fiche 4, rij 4, foto 8 en Taxatie (f 15-)
9

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

10-6-1761

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Willems, Maria + (24-4-1761)

erflaatster

Lagemierde
d’ Elske, ca. 1 ½ lopst.,
Lagemierde

Masson, Jan
Otten, Aelbert Jan
van de Zande, Wouter
Masson, Francois
van der A, Jan

de gem. Aa (o), Walterus
Coolen (w), Geert Luijten (w)
, Hendrik Zwanen (n)

president
schepen
schepen
secretaris
gek. voogd /
inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 4, foto 10
en 11

Taxatie (f 85-)

t.b.v. successierechten

10-2-1762

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Raaijmakers, Maria + (3-2-1762)
wed.v. Jan Martens

erflaatster

Hoogemierde
kamer, hoff en aengelag,
Hoogemierde

kind Dirck Frederix (o), Jan
Verspaandonck (w), Jan van
de Zande (z), Thijs Martens
(n)

’t Gruen lant, 1 lopst. 25 r.
Masson, Jan

president / loco off.
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Vromans, Thomas
Schoormans, Laurens
Masson, Francois

schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 4, foto 12
t/m rij 5, foto 2

Taxatie (f 85-)

t.b.v. successierechten

10-2-1762

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Raaijmakers, Maria + (3-2-1762)
wed.v. Jan Martens

erflaatster

Hoogemierde
kamer, hoff en aengelag,
Hoogemierde

kind Dirck Frederix (o), Jan
Verspaandonck (w), Jan van
de Zande (z), Jan Willem
Schoormans ? (n)

’t Gruen lant, 1 lopst. 25 r.
van de Zande, Wouter

erfgen. / inventarisant
schepenen als voor

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 5, foto 2
t/m 4

Taxatie (f 75-)

t.b.v. successierechten

9-3-1762

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

de Voogt, Peter + (begr. 26-11-1761) #
vander A, Dirk *
de Cort, Helena e.v. *
Coolen, Maria wed.v. #

erflater
rentgelder
rentgeldster
inventarisante

Lagemierde
Hulsel (rentebrief)

folio no.

soort akte

fiche 4, rij 5, foto 5 en Taxatie (f 5-)
6

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

28-6-1762

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verspeek, Mechelina + (8-7-1761)

erflaatster

Halen
perc. weijlandt, Hoogemierde de gem. heijde (o, w, z), Peter
Cools (n)

Masson, Jan
Vromans, Thomas
Schoormans, Laurens
Masson, Francois
Luijten, Hendrik

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
oom /momboir /
inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 5, foto 7
t/m 9

Taxatie (f 170-)

t.b.v. successierechten

7-10-1762

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van den Borne, Elisabeth + (26-7-1762)

erflaatster

Hoogemierde
½ van ½ huijs, hoff en
aangelagh, 45 roeden,
Hoogemierde
½ den halve dries, 2 lopst.

de gem. straat (o, n), Hendrik
Hermans (w), de kind.
Lambert van den Borne (z)
de gem. straat (o), Aelbert de
Cort (w), de erfgen. (z, n)
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½ Teijs Dielen beemt, 1 lopst. Dirk van der Aa (o), Jacobus
57 roeden
van den Borne (w), de kind.
Jacobus van de Zande (z),
Joseph Willems (n)
de nieuw erven van Claas
Tist Luijten (o), Peter Cools
Vuijsten, 1 lopst. 41 roeden
(w), de erfgen. Evert
Schoormans (z), de gem.
heijde (n)
½ Steevens steeden, 2 lopst. Jan Schoormans (o), P. van
den Borne (w), P. van den
Bogt (z), Adr. Merkx (n)
de Vrietsmeer (n), 2 lopst. 30 de gem. heijde (o, w, n), Joost
roeden
Coolen (z)
Masson, Jan
Vromans, Thomas
Schoormans, Laurens
Masson, Francois
van den Borne, Jan

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
broer / inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 4, rij 5, foto 10
t/m fiche 5, rij 1, foto
4

Taxatie (f 85-3-4)(2/5 van het geheel)

t.b.v. successierechten

5-2-1763

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Martens, Maria Jan + (13-1-1763) *

erflaatster

Hoogemierde
kamer, hoff en aengelagh, 2
Jan Baptist van Leent (o), Jan
lopst. 4 roeden, Hoogemierde van Hees (w), de erfgen. (z),
de gem. straat (n)
Landt in de aenstee, 1 lopst.
Jan van Hees (o, n), Cobus
45 roeden
van den Borne (w), Jan Peter
Lemmens (z)
Landt agter de pat, 1 lopst.
Jan Peter Lemmens (o, n),
Jacobus van den Borne (w, z)
Landt d’aensteede, 3 lopst. 42 Jan Baptist van Leent (o), Jan
roeden
van Hees (w, z), de erfgen.
(n)
1/3 beemt op Hongeren, 28
de Aa (o), Jan van den Borne
roeden
(w), Jacobus van den Borne
(z), Jan Peter Lemmens (n)
1/3 Eersel daeraen, 25 roeden de erfgen.(o), Jacobus van
den Borne (w), Jan van den
Borne (z), Jan Peter
Lemmens (n)
1/3 Boschacker, 25 roeden
Hendrik Hermans (o), de
wed. W. van Eijck (w, n), Jan
Peter Lemmens (z)
den acker agter de pat, 58
de erfgen. (o), Cobus van den
roeden
Borne (w, z), Jan Peter
Lemmens (n)
Eijken Miertmans beemt, 2
de Aa (o), de gem. heijde (w),
lopst. 13 roeden
Jacobus van den Borne (z),
Wouter van Helmont (n)
perc. op de Kaijl, 1 lopst. 3 r. de gem. straat (o), Hendrik
Luijten (w), Jan Baptist van
Leent (z), de kind. Anthonij
Wagemakers (n)
het half beemdeken, 23
Peter van den Borne (o), Jan
roeden
Baptist van Leent (w), de
gem. heijde (z), Hendrik van
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Gerven (n)
Peter van den Bogt (o),
Hendrik Adriaans (w), de
gem. straat (z), Jacob
Plompen (n)
¼ den Schats acker, 28
Jan Baptist van Leent (o), de
roeden
gem. straat (w), Jacobus van
den Borne (z), Jan van den
Borne (n)
het Wasvelt, 1 lopst. 5 roeden Jacobus van den Borne (o),
Wouter Hermans (w), de
gem. straat (z), Hendrik
Adriaans (n)
Landt de Mortel, 1 lopst. 57
de Abdije van Everbode (o),
roeden
Hendrik Luijten (w), de kind.
Steven Verspaandonk (z), de
gem. straat (n)
den Ackerdries, 3 lopst.
de Abdije van Everbode (o),
Hendrik Luijten (w), de gem.
straat (z), Jacobus Willems
(n)
de Vijkorff, 2 lopst. 3 roeden

het Comptoir van C. de Back
het Comptoir der Beursen
den Heer van Hurn
vanden Borne, Jacobus
Duijtz, E.
Vromans, Thomas
Masson, Jan
Masson, Francois
Willems, Joseph Jacob e.v. *

rentmr. / rentheffer
rentheffer
rentheffer
borgemr. / loco off.
president (afwezig)
schepen
schepen
secretaris
inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 5, rij 1, foto 5
t/m 7

Taxatie (f 1301-5)

t.b.v. successierechten

26-9-1763

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Janssen, Jacobus + (begr. 16-8-1763)

erflater

Lagemierde
huijs, hoff en aengelagh, 9
lopst. 28 roeden, Lagemierde
den Langen acker, 3 lopst. 6
roeden
den Molendries, 2 lopst. 24
roeden
den Witten beemt, 2 lopst. 5
roeden
den Stijnen bogt, 1 lopst. 36
roeden

de gem. straat (o), Jan de
Kort (w)
Claas van Loon (o), Maria
Janssen (w)
Claas van Loon (o), Maria
Janssen (w)
de gem. Aa (o), Aelbert Jan
Otten (w)
Aelbert Jan Otten (o), de
wed. /kind. Dirck Dijckmans
(w)
de gem. heijde (o), de Aa (w)

het Weijvelt met den
Santhorst daerin, 1 lopst. 43 r.
een viswater, 80 roeden
de gem. heijde
den Waterlaat, 3 lopst. 6 r.
Jan van Doorn (o), Vrijs van
Rooij (w)
den Leenderts braack, 40
Aelbert Jan Otten (o, z), de
roeden
erfgen. Jacobus Maas (n)
den Hasselt, 1 lopst. 42 r.
het Hasselts straatje (o),
Claas Otten (w)
beemt agter de Hasselt, 2
Jan Woestenberg (o)
lopst. 20 roeden
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een Vloebeemdeken, 1 lopst.
12 ½ roeden
¼ en 1/10 den oliemolen,
Lagemierde
Duijtz, E.
Otten, Aelbert Jan
van de Zande, Wouter
Masson, Francois

folio no.

den gem. dijck (w), de Aa (o)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 5, rij 1, foto 8 en Taxatie (f 2-)(1/3 van het geheel)
9

t.b.v. successierechten

8-9-1763

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Janssen, Jacobus + (begr. 16-8-1763)

erflater

Lagemierde
1/3 den Artingh, het geheel
11 lopst., Hulsel
den Kesieacker, 1 lopst.

den Heugt en Leegt, ca. 1 ½
lopst.
Duijtz, Ericus
van der Heijden, Cornelis
Hendricks, Marcelis Jan
Masson, Francois
Janssens, Goijaert

de wed. Adriaan Willems (o),
den gem. ackerwegh (w), Jan
Verhagen (n)
de wed. Adriaan Willems (o),
de gem. wegh (w, z), Peter
Dirckx (n)
de wed. Adriaan Willems (o),
Corstiaan Dirckx (w)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 5, rij 1, foto 10
en 11

Taxatie (f 112-)

t.b.v. successierechten

21-9-1763

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Janssen, Jacobus + (begr. 16-8-1763)

erflater

Lagemierde
beemt, 1 lopst. 53 roeden,
Hoogemierde

de gem. Aa (o), de gem.
straat (w), de kind. Steven
Verspaandonk (z), de kind.
Willem van de Zande (n)

een Eersel daeraen, 1 lopst.
12 roeden
Duijtz, Ericus
Vromans, Thomas
Masson, Jan
Masson, Francois

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 5, rij 1, foto 11
t/m rij 2, foto 2

Taxatie ( 1/14 van f 694 -)

t.b.v. successierechten
(knoeiwerk van F.Masson)

21-9-1763

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Dijckmans, Hendrien Dirck +
(begr. 16-8-1763)

erflaatster

Lagemierde
huijs, hoff etc. 4 lopst. 40½
roeden, Lagemierde, het
Mispelendt

Jan van Loon (o), Jan van
Doorn (w)
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Landt en groes in de Knol en
heijvelt, weijvelt en den
Horst daerin, 8 lopst. ? 18
roeden
den Koolenacker, 1 lopst. 50
roeden
het Grietjen Willen velt, 1
lopst. 56 roeden
den Grooten dries, 2 lopst.
het Donck Rietven, 2 lopst. 3
roeden
Wouter Paridaans Beeckacker
, 1 lopst. 30 roeden
het viswater aende Deur, 24
roeden
het Wijer ?, 2 ½ roeden
huijs, hoff en aengelagh, 1
lopst. 45 roeden, Lagemierde
het Hemelrijk, groes en
Goverts braak, 6 lopst. 29 r.
Landt in den Hulselse braak
en Eusel, 5 lopst. 45 roeden
Landt aenden molen, 1 lopst.

de wed. Hendrik Panenburg
(o), den molengragt (w)

de wed. Willem van Beers (o)
, Laurens van Rooij (w)
Jan van Doorn (o), de
Heijlaren straat (w)
Jan van Doorn (o), Do.
Keuchenius (w)
de gem. heijde (o), de Aa (w)
de kind. Godefridus Deelen
(o, w)
de gemeijnte

de gemeijnte (o, w)
Claas Otten (o), Klaas van
Loon (w)
Willem Schoormans (o), Jan
Woestenberg (w)
Do. Keuchenius (o), Aelbert
Jan Otten (w)
Willem Schoormans (o),
Aelbert Jan Otten (w)
Landt den Braack, 2 lopst. 52 de heijde (o), Willem
roeden
Schoormans (w)
den Deckers acker, 3 lopst.
Maria Janssen (o), Klaas van
22 roeden
Loon (w)
den Stijnenbogt, 4 lopst. 36 r. de erfgen. Jacobus Janssen
(o), de gem. straat (w)
den Aghtersten braack, 40
de heijde (o), Claas van Loon
roeden
(w)
een Meijbeemdeken en Eusel de heijde (o), de Aa (w)
daeraen, 3 lopst. 50 roeden
Duijtz, Ericus
Otten, Aelbert Jan
van de Zande, Wouter
Masson, F.
Dijckmans, Wouter

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 5, rij 2, foto 3

Taxatie (f 0-)

t.b.v. successierechten

28-9-1763

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Dijckmans, Hendrien Dirck +
(begr. 16-8-1763)

erflaatster

Lagemierde
het Weijken,ca. 2 lopst.,
Hulsel

Duijtz, Ericus
Hendrickx, Marcelis Jan
Verhagen, Anthonij Jan
Masson, Francois

de Aa (o), de gem. heijde (w),
Mattijs van de Grint (z), Do.
Keuchenius (n)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 5, rij 2, foto 4
t/m 7

Taxatie (f 73-19-1)( ¼ van het geheel)

t.b.v. successierechten

8-11-1763
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van der Aa, Jan + (begr. 29-9-1763)

erflater

Lagemierde
huijs, hoff en aangelagh,
Lagemierde, het Wellenseijnd
, 3 lopst. 10 roeden
Lant int heijvelt en Eusel, 1
lopst. 22 roeden
het Hoekackerken, 56 roeden

de gem. straat (o), Arnoldus
Pijnenborgh (w)

Barbara Clasens (Klaassen)
(o, w)
een ackerweg (o), Paulus
Keuchenius (w)
de Else en een part in een
Gerrit Luijten (o), den
Eusel daarin, 4 lopst. 30 r.
Broekwegh (w)
de Oeijvaersnest, 1 lopst. 55 Wouter vande Zande (o), den
roeden
Hooge wegh (w)
den Pelsdries, 1 lopst. 57
Arnoldus Peijnenborgh (o),
roeden
Gerit Luijten (w)
den Vortbeemt of Eusel, 3
de Voortwegh (o), de gem.
lopst. 39 roeden
heijde (w)
1/3 de Haverdries en
de Hoelstraat (Hoolstraat)(o),
Kipstaart, samen 4 lopst. 26 r. Jan Verhagen (w)
1/3 het Driesken, 50 roeden
de Hoelstraat (o), het H.Geest
bugjen (w)
het Worsten donck en een
de Aa (o), Walterus Coolen
Santhorst, 2 lopst. 30 roeden (w)
den Armen van Reusel
sLands Domijnen
Duijtz, Ericus
Otten, Aelbert Jan
Verhagen, Jan
Masson, Francois
vande Aa, Willem

folio no.

rentheffer
rentheffer
president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
broer / inventarisant

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 5, rij 2, foto 8 en Taxatie (f 2-)( 1/3 van het geheel)
9

t.b.v. successierechten

8-11-1763

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van der Aa, Jan + (begr. 29-9-1763)

erflater

Lagemierde
1/3 den Artingh, het geheel
11 lopst, Hulsel
den Kesie acker, 1 lopst.

den Heugt en Leegt, ca. 1½
lopst.
Duijtz, Ericus
Hendrickx, Marcelis Jan
Verhagen, Anthonij
Masson, Francois
vande Aa, Willem

de wed. Adriaan Willems (o),
de gem. ackerwegh (w), Jan
Verhagen (n)
de wed. Adriaan Willems (o),
de gem. wegh (w, z), Peter
Dirckx (n)
de wed. Adriaan Willems (o),
Corstiaan Dirckx (w)

president / loco off.
schepen
schepen
secretaris
broer / inventarisant

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 5, rij 2, foto 10
t/m rij 3, foto 1

Taxatie (f 20-)( 1/3 van het geheel)

t.b.v. successierechten

31-12-1763

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
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van Laarhoven, Hendrick +
(15-11-1763)

erflater

Hoogemierde
½ huijs en hoff, 39 ½ roeden,
Lagemierde
den halven Kerckacker, 2
lopst. 22 ½ roeden

Paulus Keuchenius (o),
Catharina van Zoest (w, z, n)
Adriaan Luijten (o, n), Jan
Verhagen (w), Catharina van
Zoest (z)
den halven Kruijsacker, 2
de kind. Hermanus Janssen
lopst. 31 roeden
(o), Paulus Keuchenius (w, n)
, Catharina van Zoest (z)
Landt op den Hogenweg, 2
Peter Hermans (o), den
lopst. 14 roeden
ackerweg (w), Jan
Verbaendert (z), Willem
vander Aa (n)
2/3 Lant en groes in Cornelis de straat (o), den Armen van
Kemps aensteede, 58 roeden Reusel (w), Anthonij
Verhagen (z), Jan
Verbaandert (n)
de Hasselt, 2 lopst. 51 roeden Adriaan Luijten (o), de wed.
Janssen (w), JanWoestenborg
(z)
den Pluijmen beemt, 3 lopst. Hendrik Zwanen (o), de straat
3 roeden
(w), W. Kolen (z), Goijaart
Verhagen c.s. (n)
den Armen van Reusel
de Benefitien
den Armen van Lagemierde
Janssen, de wed. ……
Otten, Aelbert Jan
Verhagen, Jan
van Beers, Nicolaas
Masson, Francois
van Laarhoven, Anthonij

rentheffer
rentheffer
rentheffer
renthefster
loco officier
schepen
bedezetter
secretaris
vader / inventarisant
Einde febr. 2011
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