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folio no. soort akte opmerkingen datum 
1 t/m 6v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 39-16-14) t.b.v. successierechten 8-3-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Peter + ( overl. / begr. 
Hilvarenbeek 1-2-1787) 

erflater 1/6 huijzing, hof en aangelag, 
3 lopst., Hoogemierde bij de 
kerk 

den Armen (o), Cornelis 
Willems (w), de kind. 
Hendrik Luijten (z), de straat 
(n) 

  1/6 den halven Keilakker, 1 
lopst. 3 roeden 

Hermanus Dijkmans (o), de 
kind. Hendrik Luijten (w), 
Michiel Lurincx (z), Cornelis 
Willems (n) 

  1/6 den Schatsacker, 1 lopst. 
24 roeden 

Gerrit Kools (o), Cornelis 
Willems (w), Michiel Lurincx 
(z), Jan van de Zande (n) 

  1/6 den Hogen akker, 1 lopst. 
42 roeden 

Jan Pasmans (o), de wed. 
Hendrik van Helmont (w), 
Hendrik Verbaandert (z), de 
kind. Jacobus Aarts (n) 

  1/6 den Vossenhof, 40 roeden Jan Martinus Lemmens (o), 
Adriaan Wittens (w), de 
straat (z), Hendrik Lemmens 
(n) 

  1/6 het Rijntjens, 25 roeden Michiel Lurincx (o), de kind. 
Jan Leijten (w, z), Wouter 
Hermans (n) 

  1/6 het Beemdeke met het 
Rijken, samen 28 roeden 

Cornelis Willems (o), Jacob 
Plompen (w), de heijde (z), 
Gerrit Huijbregts (n) 

  1/6 den Ouden keil, 30 
roeden 

Adriaan Larmit (o), Jan 
Schoormans (w), Cornelis 
Willems (z, n) 

  1/6 het Rijken, ca. 23 roeden de kind. Jan Vroomans (o, w) 
, Jacobus Plompen (z), een 
heiveld (n) 

  1/6 de Geerakker, 2 lopst. 30 
roeden 

de molenstraat (o), Jacobus 
Luijten (w), Jan van den 
Heuvel (z), Jan Batist 
Lemmens (n) 

  1/6 het Nieuw veld agter de 
Santkuijl, 1 lopst. 40 roeden 

Hendrik Peter Verbaandert 
(o), de straat (w), de 
gemeente (z), Waltherus 
Lemmens (n) 

  1/6 de Steltacker, 1 lopst. 24 
roeden 

Anthonij Paridaans (o), 
Willem Martens (w), de 
kerkpat (z) 

  1/6 bosch in de Verlooren 
kost, 30 roeden 

Jacob Willems (o), Hendrik 
Wittens (w), Anthonij van 
Laarhooven (z), Willem 
Martens (n) 

  1/6 perc. heide, 1 lopst. 40 
roeden 

Jacobus Aarts (o), de heide 

het Comptoir der Geestelijke Goederen rentheffer   
de Abdije van Everboode renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
het Comptoir der Beursen rentheffer sHertogenbosch  
  1/12 akker op de Keil, 1 

lopst. 
Adriaan Larmit (o), Cornelis 
Willems (w, n), Jan 
Schoormans (n) 
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  1/12 den Langen akker, 48 
roeden 

Jan Verspaandonk (o), 
Michiel Lurincx (w), de 
Biegilde van H.Mierde (z), de 
wed. Hendrik van Helmond 
(n) 

  1/12 den Beemd op Hongeren 
, 2 lopst. 47 roeden 

Jan Mart Lemmens (o), Tist 
Schoormans (w), de heide (z), 
Hendrik Verspaandonk (n) 

  1/12 perceel Gagel, 1 lopst. 4 
roeden 

Jan Mart Lemmens (o, n), Jan 
Bapt. Schoormans (w), de 
heide (z) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van Leendt, Jacobus broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
7 t/m 9v, fiche 1, rij 2 Taxatie (f 575- ) t.b.v. successierechten 16-4-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Hest, Jenneke + ^ (begr. 10-2-1787) erflaatster Lagemierde  
Lurincx, Michiel debit. / rentgelder ½ obligatie (f 262-10)  
Verspeek, Elizabet wed.v. Hendrik 
Luijten 

debit. / rentgeldster Hoogemierde ( ½ obligatie f 
175-) 

 

Adriaans, Peter debit. / rentgelder L.Mierde ( ½ obligatie f 25-)  
Verspaandonk, Hendrik debit. / rentgelder H.Mierde ( ½ obl. f 37-10)  
Snijders, Wouter * debit. / rentg. H.Mierde ( ½ obl. f 25-)  
van Leend, Jenneke e.v. * debit. / rentg.   
Aarts, Willemina moeder van # / rentg. H.Mierde ( ½ obligatie f 50-)  
Staats, (onm.kind.#) Jacob    
Verbeek, wedn.v. ^ inventarisant   
Lemmens, Jan schepen / loco officier   
van Loon, Nicolaas schepen   
de Roon, C. gesworen klerk   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
10 t/m 11v, fiche 1, rij 
2 

Taxatie (nihil  ) t.b.v. successierechten 15-5-1787 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Kasteren, Jozina + *  
 (begr. 3-3-1787) 

erflaatster Lagemierde  

  huijs, hof en aangelag, 4 
lopst. 20 roeden, Lagemierde 
het Vloeijeijnde 

de gem. straat (o, n), Peter 
Vingerhoets (w), Augustinus 
van Akkerveeken 

Koppens, Hermanus crediteur / rentheffer Poppel  
het Comptoir der Geestelijke Goederen rentheffer   
Lemmens, Jan schepen / loco officier    
van Loon, Nicolaas schepen    
de Roon, Cornelis gezw.klerk    
Schoonen, Cornelis wedn.v. * inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
12 t/m 13v, fiche 1, rij 
3 

Taxatie (f 215- ) t.b.v. successierechten (met 
kwitantie 20e penn. d.d. 12-12-1787) 

3-12-1787 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerden, Jan + (begr. 31-10-1787) erflater Ravels  
Lemmens, Adriaan (en h.vr.) debit. / rentgelders ½ obligatie (f 40-) H.Mierde  
van den Bergh * debit. / rentgelder ½ obligatie (f 100-) H.Mierde  
Dijkmans, Maria e.v. *    
van de Sanden, Gijsbert # debit. / rentgelder ½ obligatie (f 25-) H.Mierde  
Daniels, Anna Catharina e.v. #    
Adriaans, Hendrik debit. / rentgelder ½ obligatie (f 50-) H.Mierde  
Geerden, Maria Catharina ^ zuster   
Hens, Peter e.v. ^ zwager / inventarisant   
Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
14 t/m 15, fiche 1, rij 3 Taxatie (f 0-13-4 ) t.b.v. successierechten  17-1-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roosen, Gerrard + (overl./begr. 23-11-
1787) 

erflater Tilburg  

  1/14 den Houtert voor de A, 2 
lopst. 30 roeden, Lagemierde 
bij Dun 

de stroom (o, w, n), 
Godefridus Janssens (z) 

  1/14 het Gagel Reijs, 2 lopst. 
4 roeden 

de kind. Anthonij 
Swagemakers (o), de stroom 
(z), Cornelis Havermans (w), 
de heijde (n) 

het Comptoir der Geestelijke Goederen rentheffer   
Martens, Willem schepen / loco officier   
Verhaagen, Anthonij schepen   
Lemmens, Jan schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
15v t/m 17v, fiche 1, 
rij 3 

Taxatie (f 149-4 -6 ) t.b.v. successierechten (met 
kwitantie d.d. 13-8-1788) 

4-8-1788 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heiden, Anna + (begr. 26-5-
1788) 

erflaatster Hulsel  

  2e gebondt in de stal / huis 
v.d. ’Hulselse hoeve’ 

 

  perc. in den Grootakker, 3 
lopst. 26 roeden 

Corstiaan van der Heiden (o, 
z), een weg (w), Jan van der 
Heiden (n) 

  perc. heide, ca. 5 lopst. Peter van der Ceelen (o), 
Maria van der Heiden (z), Jan 
van der Heiden (w, n) 

  het Hoog heiveldt, 1 ½ lopst. Peter van der Ceelen (o), Jan 
van der Heiden (w), de heide 
(z), Maria van der Heijden (n) 

  de Rijt, 1 ½ lopst. Maria van der Heijden (o), 
den akkerweg (w), Peter van 
der Ceelen (z), de erfgen. (n) 

  Peters Wei, 45 roeden Jan van der Heiden (o, z, n), 
Jan Adriaans (w) 
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  de Raabogt, 15 roeden Peter van der Ceelen (o), 
Corstiaan van der Heijden (w, 
z), Jan van der Heijden (n) 

  de Wiel, 1 lopst. 30 roeden Corst. van der Heiden (o), Jan 
van der Heijden (w, z), 
Cornelis de Beer (n) 

  den Hogendries, 1 lopst. 30 
roeden 

Jan van der Heiden (o), Peter 
van den Borne (w), Peter van 
der Ceelen (z), kind van 
Arnoldus van der Heijden (n) 

  heide de Postelse kant?, ca. 1 
lopst. 

Jan Gooris (o), Peter van den 
Borne (w), de kind. Cornelis 
de Beer (z), een weg (n) 

den Abt van St. Truijden rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen / loco officier   
Dijckmans, Peter schepen   
de Roon, Cornelis gezworen klerk   
van der Heiden, Corstiaan broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
18 t/m 21v, fiche 1, rij 
4 

Taxatie (f 8-1-12 ) t.b.v. successierechten (met 
kwitantie d.d. 13-2-1789) 

26-1-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Diessen, Adriaantje +  
(begr. 7-1-1789) 

erflaatster Baarle (Hertog)  

  ¼ huijzinge, stalling, schuur, 
schop, hoff en aangelag, 1 
lopst. 22 roeden, 
Hoogemierde, den Berg 

de gem. heide (o, n), de kind. 
Jacobus Staats (w), de gem. 
straat (z) 

  ¼ den Beekakker, 4 lopst. 4 
roeden 

de kind. Jacobus Staats (o), 
Willem Geerts (w), Adriaan 
van Hees (z), de gem. straat 
(n) 

  ¼ het Heester Ven, 2 lopst. 5 
roeden 

Hendrik Verbaandert (o), 
Jacobus van Leend (w, z), 
deze goederen (n) 

  ¼ den Voortsen beemd, 2 
lopst. 33 roeden 

Anthonij Paridaans (o), 
Willem Huijbregts (w), de 
kind. Jacobus Kools (z), de 
zelve (n)  

  ¼ den Lijakker, 40 roeden Hermanus Dijkmans (o), 
Hendrik Verbaandert (w), de 
molenstraat (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  ¼ den Halve Lurijt, 30 
roeden, aan het Lijbroek 

de wed. Jan Adriaansse (o), 
Jacobus Willems (w, z), 
Adriaan van Hees (n) 

  ¼ den Akker van Wouter 
Stroobants, 2 lopst. 

Jacobus van Leend (o), de 
kind. Jacobus Staats (w), 
Hendrik Peter Verbaandert 
(z), de gemeene heide (n) 

  ¼ den Polder, 1 lopst. 30 
roeden, aan de Breevense dijk 

Jacobus van Leend (o, z), de 
gem. heide (w), deze 
goederen (n) 

  ¼ het Ven met het heiveld 
aan den Breevense dijk, 
samen 2 lopst. 23 roeden 

de wed. Hendrik van 
Helmond (o), den Breevensen 
dijk (w), Jacobus van Leend 
(z), de gem. heide (n) 

  ¼ het Doolbroek, 1 lopst. 30  
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roeden 
van Eijck, Jan rentheffer    
den Arme van Hoogemierde rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir van de Domeinen van Br. rentheffer   
’t Capittel van Hilvarenbeek rentheffer   
Huijbregts, Willem president   
Wittens, Adriaan schepen   
Martens, Willem schepen   
de Roon, Cornelis gezworen klerk   
van Diessen, Adriaan broer / inventarisant Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
22 t/m 25, fiche 1, rij 4 Taxatie (f 160-12-8 ) t.b.v. successierechten (met 

kwitantie d.d. 10-3-1789) 
25-2-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schots, Jan + (begr. 5-1-1789) erflater Hoogemierde  
  huijsinge, hof en aangelagh, 3 

lopst. 45 roeden, 
Hoogemierde, de Stadtstraat 

de gem. straat (o), Jan van 
den Bergh (w), de kind. Jan 
van Loon (z), Hendrik 
Janssen (n) 

  den Beemdt over de Aa, 50 
roeden 

de erfgen. (o), de stroom (w), 
Cornelis Hermans (z), 
Bastiaan Mercx (n) 

  het Eersel, 25 roeden de gem. heijde (o), de erfgen. 
(w), Cornelis Hermans (n), 
Bastiaan Mercx (n) 

  het Nieuw veldeke aan de 
schuur, ca. 8 roeden 

de gem. straat (o), de erfgen. 
(w), de kind. Jan van Loon 
(z), Hendrik Janssen (n) 

  de plaats van Corstiaans 
huijs, ca. 15 roeden 

de gem. heijde (o), de erfgen. 
(w), Mathijs van den Bergh 
(z), de kind. Jan van Loon (n) 

  parc. Landt neffens Mijntjens 
steede, 1 lopst. 

de erfgen. (o), Jan van den 
Bergh (w), Mathijs van den 
Bergh (z), de kind. Jan van 
Loon (n) 

  den Dries, 45 roeden Jan Baptist Schoormans (o), 
de heijde (w), de kind. Jan 
van Loon (z, n) 

  den Bosacker, 1 lopst. Jan van den Heuvel (o), 
Adriaan Larmit (w), Adriaan 
Mercx (z), Adriaan 
Verbaandert (n) 

  de Veldekens, 2 lopst. de kind. Jan van Loon (o, n), 
de heijde (w), Jan van den 
Bergh (z) 

  den Drossers hoek, 6 roeden de erfgen. (o), Jan van den 
Bergh (w), Mathijs van den 
Bergh (z), de kind. Jan van 
Loon (n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
  ½ den Broekstreep, het 

geheel 2 lopst. 
Francis van Eijndthooven (o), 
Josep Schoormans (w), 
Hermanus Dijkmans (z), Jan 
van den Bergh (n) 

de Abdij van Everbode renthefster   
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Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, Johannes secretaris   
van Vessem, Adriaan neef / erfgen. / 

inventarisant 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
25v t/m 29v, fiche 1, 
rij 5 

Taxatie (f 147-14 ) t.b.v. successierechten (met 
kwitantie d.d. 12-5-1789) 

8-4-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Maria + (begr. 7-3-1789) erflaatster Lagemierde  
  1/3 huijzinge, hof en 

aangelag, 7 lopst. 37 roeden, 
Lagemierde, het Vloeieijnde 

Gooijaart Janssen (o), den 
akkerweg (w), de gem. straat 
(z), Cornelis Wilbord 
Willems (n) 

  1/3 Gooijen hof, 2 lopst. Jan Otten (o), Adriaan van de 
Ven (w, z), de gem. straat (n) 

  1/3 Schuurmans akker, 57 
roeden 

Nicolaas van Loon (o), de 
straat (w), Augustinus van 
Ackerveeken (z), Goijaart 
Janssen (n) 

  1/3 den Hangbeemd, 1 lopst. 
32 roeden 

de heijde (o), de stroom (w), 
Cornelis Vloemans (z), de 
molenstraat (n) 

  1/3 de Vonderbeemd, 1 lopst. 
22 roeden 

de kind. Jan Lemmens (o), de 
stroom (w), Hermanus 
Janssens (z), Willem Palms 
(n) 

  1/3 het Middelste land, 3 
lopst. 6 roeden 

Nicolaas van Loon (o, w), Jan 
van Hoogstraaten (z), Jan 
Otten (n) 

  1/3 den Hoekzen beemd, 1 
lopst. 10 roeden 

deze goederen (o), een 
straatje (w), Adriaan van de 
Ven (z), Adriaan Otten (n) 

  1/3 Land in de Braak, 4 lopst. 
55 roeden 

de heijde (o, w), Cornelis 
Vloemans (z), Cornelis 
Woestenberg (n) 

  1/3 Heiveld in de Heijlaaren, 
2 lopst. 

de kind. Jan van Dooren (o), 
deze goederen (w), de wed. 
Lambert Verbaandert (z), Jan 
van Dooren (n) 

  1/3 den Daalakker, 3 lopst. 18 
roeden 

Willem Palms (o), een 
akkerweg (z), Herm. Janssens 
(w), Jan Verbaandert (n) 

  1/3 Heijveld in de Heijlaaren, 
30 roeden onder het Groot 
heiveld tussen L.M. en Hulsel 

 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Leesten, Fransus schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
de Kort, Jan broer / inventarisant   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 26 en 26v, fiche 
1, rij 5 

Kwitantie betr. 20e penning (3x) t.b.v. successierechten  14-4-1794 / 17-1-1794  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Ansems, Wilbort + (begr. 25-1-1794) erflater Turnhout  
Deutz, J.M. ontvanger sHertogenbosch  
Mercx, Maria + (begr. 24-11-1793) erflaatster Lagemierde  
Geerts, Willem + (begr. 4-11-1793) erflater Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
29 t/m 30, fiche 2, rij 1 Taxatie (f 250- ) t.b.v. successierechten (met 

kwitantie d.d. 12-5-1789) 
15-4-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhoeven, Peter + (begr. 6-3-1789) erflater Diessen  
het Corpus van Lagemierde rentgelder Obligatie (f 150-)  
van Helmond, Marten destijds geldschieter 

1737 
  

het Corpus van Hulsel rentgelder Obligatie (f 100-)  
Janssen, Joseph destijds geldschieter 

1750 
  

Janssens, Jacobus executeur / 
inventarisant 

  

Verhoeven, (2 dochters)  Walterus  erfgenamen   
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
30v en 31, fiche 2,rij 2 Taxatie bij erfwisseling (f 20- + f 20- ) t.b.v. successierechten  25-7-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Goijaart transportant   
van Beers, Jenne wed.v. Cornelis van de 
Sanden c.s. 

verkrijgers landt, groes en heijde, eerst 2 
percelen, nu een stuk gent. 
het Heijvelt aan de Suetrijt, 
samen 3 lopst. 57 roeden, 
Hoogemierde 

het gemeents heijvelt (o), 
Gerrit Kools (w), Lambert 
van den Borne (z), Jan 
Schoormans (n) 

  den Beemdt bij de Hoolstraat, 
29 roeden 

de stroom (o), de Hoolstraat 
(w), Goijaart Janssen (z), 
Cornelis Woestenberg (n) 

Huijbregts, Willem president   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, Jan secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
31v t/m 35v, fiche 2, 
rij 2 

Taxatie (f 60-10 )  t.b.v. successierechten (aandeel in 
alle percelen: ¼ + 3/16 ) 

26-8-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Theodorus +  
(begr. 26-5-1789) 

erflater Lagemierde  

  ¼ + 3/16 huijsinge, hof en 
aangelag, 1 lopst. 18 roeden, 

de wed. Bartel Versandt (o, 
z), een straatje (w), de gem. 
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Lagemierde aen den Heijkant straat (n) 
  het Raakschot, 1 lopst. 58 

roeden 
Jan Marten Gooris (o, z), de 
heijde (n), een straatje (w) 

  de Huijsplaats, 3 lopst. 20 
roeden 

Jan Baptist van Loon (o), 
Willem van Beers (w), de 
kind. Jan Leesten (z), de gem. 
straat (n) 

  den Mierman, 2 lopst. 52 
roeden 

Adriaan Larmit (o), Jan van 
Doorn (w), Steeven Paridaans 
(z), de wegske (n) 

  den Hackacker, 2 lopst. 32 
roeden 

Jan Lemmens (o), een 
wegske (w), Jan van Loon 
(z), de gem. straat (n) 

  den Halven Volder, 2 lopst. Bert de Bruijn (o), Cornelis 
Peter Willems (w), de straat 
(z), Jan van Doorn (n) 

  den Gullenhoek, 2 lopst. 36 
roeden 

Adriaan van de Sanden (o), 
Cornelis Peter Willems (w), 
de heijde (z), een straatje (n) 

  parc. heijveldt, 40 roeden in 
het groot heijveldt naast 
Hulsel 

het beekestraatje (o), het 
groot heijvelt 

  den Lammerbogt, 2 lopst. 2 ½ 
roeden 

Jan Versandt (o), de kind. Jan 
Leesten (w), Jan van Roij (z), 
een straatje (n) 

  den Heijhorst, 2 lopst. 21 
roeden 

Jan Versandt (o), Bart de 
Bruijn (w), Goijaart Janssen 
(z), de kind. Jan Leesten (n) 

  den Trommelacker, 52 ½ 
roeden 

Jan van Beers (o, n), den 
ackerweg (w), Cornelis 
Wilbort Willems (z) 

  parc. heijvelt, 1 lopst. een straatje (o), Hendrik 
Swaanen (w), de wed. Jan 
Arnold Aarts (z), de wed. 
Lambert Verbaandert (n) 

  parc. heijvelt, 3 lopst.  
de Abdije van Everbeurde (Averbode) renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de kerk van Lagemierde renthefster   
Martens, Willem schepen / loco officier   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, Jan secretaris   
van de Sanden, Adriaan broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
36 t/m 41, fiche 2, rij 3 Taxatie (f 126-13-8 en f 48- )  t.b.v. successierechten  1-9-1789 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verhagen, Anthonij Jan + * erflater Hulsel  
Vosters, Anna Maria wed. v. * inventarisante   
Verhagen, Jan Anthonij +  
(begr. 2-7-1789) 

zoon / erflater Hulsel  

Verhagen, (3 kind.) Adriaan (broer v.*)erfgenamen   
Verhagen, Margo zuster v. * /erfgename   
Verhagen, Jenne zuster v. * /erfgename   
  huijsinge, stal, schuur, hof en 

aangelagh, 1 lopst. 55 ½ 
roeden, Hulsel 

een pad (o), de straat (w), de 
kind. Adriaan Verhagen (z), e 
kind. Michiel Verhagen (n) 
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  de Beemdekens, 2 lopst. de kind. Adr. Verhagen (o), 
de Aa (w), Peter van de 
Sande (z), de kind. Michiel 
Verhagen (n) 

  den Klijnen boogaart, 1 lopst. de kind. Adriaan Verhagen 
(o, n), Peter Goutsmits (w), 
Hendrik Peter Henricx (z) 

  den Bogt, 2 lopst. 15 roeden de kind. Adriaan Verhagen 
(o), Peter van de Sanden (w, 
n), de straat (z) 

  den Mortelacker, 2 lopst. Adriaan Rombouts (o), deze 
goederen (w), de kind. Adr. 
Verhagen (z), een van deze 
percelen (n) 

  de Hellekensvoort, 2 lopst. 30 
roeden 

de gem. straat (o), Peter van 
de Sande (w), de Smeele (z), 
Peter van den Borne (n) 

  den Eerdtbrandt, 1 lopst. 35 r. de kind. Peter Dijkmans (o), 
de gem. straat (w), Jacobus 
Kastelijns (z), de kind. Dirk 
van der A (n) 

  het Horstje, 1 lopst. 10 
roeden 

Peter van de Sande (o), de 
kind. Peter Dijkmans (w), de 
kind. Michiel Verhagen (z), 
een straatje (n) 

  heijde de Hollande, 1 lopst. 
30 roeden 

de gem. heijde (o), de 
gemeente (w), Peter van de 
Sande (z), de heijde (n) 

  den Langen acker, 1 lopst. de kind. Adriaan Verhagen 
(o), Peter van de Sande (w), 
de kind. Peter Dircx (z), de 
kind. Michiel Verhagen (n) 

  de Beemdekens bij den 
boogaert, 2 lopst. 10 roeden 

Hendrik Peter Henricx (o), de 
Aa (w), de wed. Fr. van der 
Heijden (z), de voors. 
goederen (n) 

  het Eeusel aan de Beeken, 2 
lopst. 

Jacobus Kastelijns (o), de 
kind. Michiel Verhagen (w), 
Hendrik Peter Hendricx (z), 
de kind. Jan de Kort (n) 

  de Hellekensvoort, 1 lopst. de voors. goederen (o), de 
kind. Peter Dijkmans (w), de 
kind. Jan Lemmens (z), de 
gem. wegh (n) 

  Boogers heijvelt, 1 lopst. de kind. Adriaan Verhagen 
(o), Jan Lemmens (w), de 
kind. Peter Dijkmans (z), 
Adriaan van de Sanden (n) 

  het Ven, 2 lopst. 45 roeden de kind. Adriaan Verhagen 
(o, n), de heijde (w), Peter 
Goutsmits (z) 

  den Aardtbrandt of acker van 
Jan van de Look, 1 lopst. 42 
roeden 

Peter van de Sanden (o), de 
gem. straat (w), de kind. Jan 
Dircx van der A (z), deze 
goederen (n) 

  het Hoog Biesven, 30 roeden Hendrik Maas (o), de straat 
(w), de kind. Michiel 
Verhagen (z), de kind. Peter 
Dircx (n) 

  den Smeelacker, 1 lopst. de kind. Michiel Verhagen (o, 
z), de gem. straat (w), een 
wegh (n) 
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……, wed.v. Lambert Verbaandert  renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
de Abdije van St. Truijen renthefster   
Verhagen, Anthonij Bartel schepen / loco officier   
Dijkmans, Peter schepen   
Willems, Peter schepen   
van Heusden, Johan secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
41v t/m 44, fiche 2, rij 
3 

Taxatie (f 108-11-14)  t.b.v. successierechten (met 
kwitantie d.d. 11-1-1790) 

4-1-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Dooren, Hendrina + (begr. 24-12-
1789) 

erflaatster Reusel  

  ½ huijs, hof en aangelagh, 6 
lopst. 54 roeden, 
Hoogemierde 

Jan Baptist Lemmens (o), 
Jacobus van Leendt (w), 
Wouter Luijten (z) de gem. 
heijde (n) 

  ½ den Berkel, 1 lopst. 6 
roeden 

Jan Verspreuwel (o), Hendrik 
Verbaandert (w), de kind. Jan 
Baptist van Leendt (z, n) 

  ½ parc. ackerlant aan de 
straat, 4 lopst. 51 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
straat (w), Hendrik 
Verbaandert (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  ½ den Breeacker, 1 lopst. 27 
roeden 

Tist Schoormans (o), de straat 
(w), Lambert van den Borne 
(z), Jan Bapt. Schoormans (n) 

  ½ het Nieuwveldt, 50 roeden de heijde (o, n), Wouter 
Luijten (w), de kind. Jacobus 
van Leendt (z) 

  ½ het Venneke, 1 lopst. 20 r. Jan Verspreuwel (o), Jan B. 
Luijten (w, z), de kind. 
Jacobus Staats (n) 

  ½ den Hoogenacker, 1 lopst. 
1 roede 

Bartel Verspaandonk (o), 
Michiel Lurincx (w), de kind. 
Tist van Leendt (z), Gerrit 
Kools (n) 

  ½ de Vette, 2 lopst. 38 roeden de straat (o), de kind. Jan 
Vroomans (w, z), Wouter 
Luijten (n) 

de kerk van Lagemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen v. Brabandt rentheffer   
Huijbregts, Willem schepen   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, Jan secretaris   
Wouters, Adriaan e.v. * inventarisant   
van Dooren, Catharina * zuster / erfgename   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
44v t/m 49, fiche 2, rij 
4 

Taxatie (f 18-8-10)  t.b.v. successierechten (met 
kwitantie d.d. 26-3-1790) 

2-3-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Willems, Joanna Peter + (begr. 25-1-
1790) 

erflaatster Hulsel  
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  1/18 huijs, schuur, stal, schop 
, bakhuis, hof en aangelag, 1 
lopst., Hulsel 

de gem. straat (o, n), de kind. 
Marcelis Hendriks (w, z) 

  1/18 den Jaanen acker, 1 
lopst. 

Jacobus Castelijns (o), een 
akkerweg (w), Adriaan 
Rombouts (z), de kind. 
Michiel Verhagen (n) 

  1/18 den Bogtakker of de 
Smeel, 5 lopst. 

Peter Ancem Dircx (z), den 
akkerweg (o, w, n) 

  1/18 den Kostakker, 47 
roeden 

Peter Goudsmits (o, w), Dirk 
van der A (z), de wed. Joost 
Dirks (n) 

  1/18 den Vonderbroekbeemd, 
1 lopst. 53 roeden 

de Aa (o), Peter van den 
Borne (z), de kind. Michiel 
Verhagen (w, n) 

  1/18 den Hegge, 52 ½ roeden Peter Ancem Dirks (o, w), 
Peter Roest (z), de gemeente 
(n) 

  1/18 het Looijken, 1 lopst. 9 
roeden 

de kind. Jan Lemmens (o), de 
kind.? Hendrik Dirks (w), de 
wed. Joost Dirks (z), Steven 
Paridaans (n) 

  1/18 den Mortel, 4 lopst. een akkerweg (o), Adriaan 
Rombouts (w), Peter van den 
Borne (z), Peter Goudsmits 
(n) 

  1/18 Land het Heiveld, 2 
lopst. 38 roeden 

de wed. Hendrik Versand (o, 
z), Jacobus Maas (w), de 
kind. Jacobus Leemans (n) 

  1/18 den Halven Hogen dries, 
1 lopst. 

de gem. straat (o), de kind. 
Marcelis Jan Hendrikx (w), 
Jacobus Kastelijns (z), Peeter 
Larmit ? (n) 

  1/18 den Plasbeemd met het 
heiveld daaraan, samen 2 
lopst. 30 roeden 

de Aa (o), de kind. Marcelis 
Hendriks (w), Peeter van den 
Borne (z), Hendrik Dirks (n) 

  1/18 den Deenen dries, 1 
lopst. 

de wed. Joost Dircx (o), Dirk 
van der A (w), de gemeente 
(z), Jacobus Kastelijns (n) 

  1/18 het Aangelag van het 
verbrand huijs bij den toorn, 
1 lopst. 52 ½ roeden 

de gem. straat (o), Dionijs 
Jansen (w), Willem van der 
Ceelen (z), de wed. Frans van 
der Ceelen (n) 

  1/18 de Weijer bij de 
Steenovense Bus voor en 
over de A 

Jan van der Heijden (o), de 
heide (w), Adriaan Borgmans 
(z), de wed. Cornelis van 
Herk (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
de Abdije van St. Truijen renthefster   
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Dijkmans, Peter schepen   
Leesten, Francis schepen   
Huijbregts, Willem schepen  / loco secret.   
Naauwens, Clasina wed.v. Peter 
Willems (Nouwens) 

moeder / 
inventarisante 

  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 175 
door E.A.M.Verspaandonk 

 12

49 t/m 50v, fiche 2, rij 
5 

Taxatie (f 6-1-12)  t.b.v. successierechten 6-4-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kortens, Jacobus + (begr. 23-2-1790) erflater Antwerpen  
  1/6 den Leijen, ca. 1 lopst. 30 

roeden, Hulsel 
de heijde 

  1/6 de Konings Leije, ca. 1 
lopst. 30 roeden, Hulsel 

de heijde 

’s Lands Domeinen rentheffer   
Martens, Willem schepen / loco officier   
Dijkmans, Peter schepen   
Leesten, Francis schepen   
Verhagen, Anthonie schepen / loco secret.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
50v t/m 54, fiche 2, rij 
5 

Taxatie (f 550-)  t.b.v. successierechten  7-6-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Aelbert + (begr. 5-5-1790) erflater Hoogemierde  
  huijsinge, stal, schuur, schop, 

hof en aangelag, 1 lopst. 49 
roeden, Hoogemierde 

de kind. Jan Hendrik Luijten 
(o), Wouter van de Gevel 
(w), de straat (z), den Bieshof 
(n) 

  den Bieshof, 53 roeden Jan van den Borne (o), de 
erfgen. (w, z), Gerrit 
Hermans (n) 

  den Kerk of Heijmans acker, 
1 lopst. 40 roeden 

Adriaan Larmit (o), het 
Kerkhof (w), Jan Donkers (z), 
het Driesken (n) 

  het Driesken, 37 roeden Adriaan Larmit (o), Jan 
Fransen (w, n), het vorig 
perceel (n) 

  den Vijekorf, 1 lopst. 5 
roeden 

de kind. Jan Hendrik Luijten 
(o), de erfgen. (w), het 
Drieske (z), den Bieshof (n) 

  het Driesken in den Vijekorf, 
42 roeden 

de kind. Jan Hendrik Luijten 
(o), de erfgen. (w), de gem. 
straat (z), den Vijekorf (n) 

  het Beemdeke van Mathijs 
Schoormans, 44 roeden 
omtrent de Reuselse brug 

Hendrik Adriaans (o), de 
heijde (w), Tist Schoormans 
(z), Jan Donkers (n) 

  de Cloot, 3 lopst. 12 roeden Lambert van den Borne (o, z) 
, de gem. straat (w), Adriaan 
Wittens (n) 

  den Voorsten Wouwer, 40 
roeden 

Anthonij van Hest (o), de 
heijde (w, z), den Agtersten 
Wouwer (n) 

  den Agtersten Wouwer, 1 
lopst. 30 roeden 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), de heijde (w), de 
erfgen. (z), de heijde (n) 

  den Halven beemdt van 
Ancem Adriaans aan de 
Sameling, 1 lopst. 9 roeden 

Adriaan Wittens (o, n), 
Hendrik Adriaans (w), de 
Sameling (z) 

  den Beemdt op Hongeren, 1 
lopst. 44 roeden 

Gijsbert van de Sanden (o, n), 
de heijde (w), de kind. Jan 
van Leendt (z) 
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  parc. Gagelveldt in een groot 
gedeelte in het Breeven, 40 
roeden 

Gerrit Kools, de gem. heijde 

Huijbregts, Willem schepen / loco officier   
Martens, Willem schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, Jan secretaris   
Riebergs, Aelbert neef / erfgenaam / 

inventarisant 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
54v t/m 57v, fiche 3, 
rij 1 

Taxatie (f 66-10-4)  t.b.v. successierechten (met 
kwitantie d.d. 18-12-1790) 

9-12-1790 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Beers, Jan + (begr. 6-3-1790) * erflater Lagemierde  
  ½ huijsinge, hof en aangelag, 

1 lopst. 46 ½ roeden, 
Lagemierde, den Braakhoek 

den hof (o), Peter Adriaans 
(w, z), Steven Paridaans (n) 

  ½ het Beekske, 1 lopst. 18 
roeden 

Steeven Paridaans (o, n), 
Klaas van Loon (w), 
Corstiaan Roevens (z) 

  ½ den Hoogen bogt, 4 lopst. 
17 roeden 

Jan Gooris (o), de kind. 
Hendrik van de Sanden (w), 
Peter Adriaans (z), Steven 
Paridaans (n) 

  ½ het Landt op de Leemen, 2 
lopst. 20 roeden 

het Beekestraatje (o, z), de 
gem. wegh (w), Peter 
Adriaans (n) 

  ½ het Landt in de Looijkens, 
1 lopst. 21 ½ roeden 

Peter Adriaans (o), de gem. 
straat (z), Walterus van Loon 
(w, n) 

  ½ het Landt op den 
Beekacker, 1 lopst. 43 ½ r. 

de kind. Jan Arn. Aarts (o), 
Peter Willems (w), het Beeke 
straatje (z), gem.ackerweg (n) 

  ½ de Beerschot, 2 lopst. 2 
roeden 

de gem. straat (o), het Beeke 
straatje (w, n), Peter Adriaans 
(z) 

  ½ de Agterste Beeke, 56 
roeden 

Corstiaan Roevens (o), Peter 
Adriaans (z), Adriaan van de 
Sanden (w), de erfgen. (n) 

  ½ het Hoecx heijveldt, 1 
lopst. 15 roeden 

de gem. heijde (o, w, n), 
Adriaan van de Sanden (w) 

  ½ de Heijlaaren, 4 lopst. 7 r. de kind. Hendrik van de 
Sanden (o), Peter Joris Peters 
(w), Jacobus Kastelijns (z), 
de erfgen. Embregt Lemmens 
(n) 

  ½ heijveldt in de Looijkens, 1 
lopst. 

de gem. straat (o, n), 
Corstiaan Dircx (w), Marten 
van de Sanden (z) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Klooster van Everbeurde 
(Averbode) 

rentheffer   

Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, Joh. secretaris   
van Diessen, Maria wed.v. * inventarisante   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
58 t/m 62, fiche 3, rij 1 Taxatie (f 38-16)  t.b.v. successierechten (met 

kwitantie d.d. 15-3-1791) 
1-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Ceelen, Petronella +  
(begr. 10-1-1791) 

erflaatster Hulsel  

  huijsinge, hof en aangelag, 1 
lopst. 20 roeden, Hulsel aan 
de straat (1/5 in ¾ hiervan en 
navolgende percelen ) 

Jan Ancem Dircx (o), Dirk 
van de Voort (w), het 
volgende perceel (z), de gem. 
straat (n) 

  den Schuuracker, 1 lopst. 55 
roeden 

Hendrik Maas (o), de erfgen. 
Peter Sweens (w, z), de kind. 
Cornelis de Beer (n) 

  den Smeelacker, 2 lopst. de kind. Jan Lemmens (o), 
den ackerweg (w), Dirk van 
de Voort (z), Peter Roest ? 
Sweens (n) 

  het Heijveldt, 3 lopst. Jan Adriaan van de Sanden 
(o), Willem Franken (w), Jan 
van de Sande (z), de wed. 
Hendrik Versant (n) 

  Boogers heijveldt, 1 lopst. de wed. Peter Willems (o), de 
kind. Dirk van der A (w), de 
gem. heijde (z, n) 

  de Aansteede van Jacob 
Janssen, 52 roeden 

Hendrik  en Jan Leemans (o), 
, de gemeente (z, w) 

  den Neerden acker, 2 lopst. 
38 roeden 

Dionijs Janssen (o), Jan 
Adriaans (w), de kind. Corn. 
de Beer (z), een karweg (n) 

  den Ovenbogt, 3 lopst. Peter van den Borne (o), 
Jacobus Maas (w), Jan Adr. 
van de Sanden (z, n) 

  den Kerkenbogt, 2 lopst. 15 
roeden 

Peter van den Borne (o), 
Dionijs Janssen (w), de wed. 
Peter Willems (z), de kind. 
Cornelis de Beer (n) 

  den Nartingh, 1 lopst. 10 r. een ackerwegh (o), Peter van 
den Borne (w), Peter Willems 
(z), Jan Ancem Dircx (n) 

  den Smeelacker, 1 lopst. 20 
roeden 

de straat (o), den Armen (w), 
Cornelis Sweens (z), Jacobus 
Maas (n) 

  den Blaaken beemdt, 1 lopst. 
20 roeden 

Johanna Sweens (o), de kind. 
Marcelis Hendricx (w), de 
kind. Jan Lemmens (z), 
Jacobus Maas (n) 

  den Koppenbeemdt, 1 lopst. 
49 roeden 

Jan Ancem Dircx (o), 
Johanna Sweens (n), de kind. 
Jan Lemmens (w), Jenneke 
Dircx (z) 

  den Papenacker, 1 lopst. 30 
roeden 

Dirk van de Voort (o), den 
Armen (w), Peter Goutsmits 
(z), een heijvelt (n) 

  Loijkens heijveldt, 1 lopst. 15 
roeden 

Jan Adr. van de Sanden (o), 
Willem Franken (w), Jan van 
de Sanden (z), de wed. 
Hendrik Versandt (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
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het Comptoir der Domijnen rentheffer   
den Heer van Oirschot rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen / loco officier   
Dijkmans, Peter schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van der Ceelen, Willem broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
62 t/m 67, fiche 3, rij 2 Taxatie (f 78-19-8)  t.b.v. successierechten  15-3-1791 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Maria Dircx +  
(begr. 9-2-1790) 

erflaatster Antwerpen  

  huijsinge, hof en aangelag, 2 
lopst. 12 roeden, Hulsel 
(hiervan en alles hierna 1/5) 

de gem. straat (o), de stroom 
(w), de kind. Joost Dircx (z), 
Adriaan Rombouts (n) 

  de Voorbosch, 3 lopst. 11 
roeden 

Peter Dijkmans (o), Jan Marc. 
Hendricx (w), de kind. 
Cornelis de Beer (z), Peter 
Goutsmits (n) 

  den Ackerbogt, 5 lopst. 3 r. Peter Goutsmits (o), Peter 
Dijkmans (w), de kind. 
Michiel Verhagen (z), Jan 
Rinkels (n) 

  den Koppenbogt, 1 lopst. 36 
roeden 

Jan Rinkels (o), Peter 
Goutsmits (w), Peter 
Dijkmans (z), Jacobus 
Kastelijns (n) 

  den Deenen dries, 1 lopst. 24 
roeden 

de wed. Peter Willems (o), de 
wed. Marcelis Hendricx (w,n) 
, de gem. straat (z)  

  den Hannenbogt, 3 lopst. 4 
roeden 

Adriaan Rombouts (o), de 
straat (w, n), de stroom (z) 

  den Boogaart, 4 lopst. 5 r. Jacobus Maas (o), de wed. 
Hendrik Peter Hendricx (w), 
de kind. Adriaan Verhagen 
(z), Jacobus Kastelijns (n) 

  de Hofstadt, 1 lopst. 8 roeden de kind. Peter Dircx (o), de 
erfgen. (w), Cornelis de Beer 
(z), Peter Dircx (n) 

  de Rootjens, 5 lopst. de erfgenamen (o), de heijde 
(w, z), Jacobus Kastelijns (n) 

  het Nieuwvelt, 1 lopst. de kind. Joost Dircx (w), de 
heijde (o, z, n) 

  parc. heijveldt aan de heijde, 
1 lopst. 30 roeden 

de kind. Jan Lemmens (o), de 
heijde (w), de wed. Marcelis 
Hendricx (z), Adriaan van 
den Broek (n) 

  den Bogtacker, 1 lopst. 38 r. Peter Goutsmits (o), Peter 
Dijkmans (w), Hendrik Maas 
(z), Jan Ancem Dircx (n) 

  huijsinge, hof en aangelag, 2 
lopst. 10 roeden, Hulsel 

de straat (o, z), de stroom 
(w), Peter Dijkmans (n) 

  den Beemdt, 1 lopst. 2 roeden Adriaan Rombouts (o), de 
heijde (w), Jan Marc. 
Hendricx (z), de stroom (n) 

  parc. ackerlandt / groese, 3 
lopst. 45 roeden 

Peter Corn. van de Sanden (o) 
, Jan Marcelis Hendricx (w, 
z), de wed. Anthonij 
Verhagen (n) 
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  den Eerdtbrandt, 2 lopst. 43 
roeden 

Peter Dijkmans (o), de kind. 
Adriaan Verhagen (w), de 
wed. Anthonij Verhagen (z,n) 

  Boogers heijvelt, 2 lopst. de wed. Anthonij Verhagen 
(o), de kind. Adr. Verhagen 
(w), Peter Dijkmans (z), Jan 
Adriaan van de Sanden (n) 

  het Raakschot heijvelt, 1 
lopst. 30 roeden 

Jacobus Kastelijns (o), de 
gem. heijde (w), de erfgen.(z) 
, Peter van den Borne (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Klooster van Everbeurde 
(Averbode) 

rentheffer   

het Capittel van Oirschot rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen / loco officier   
Dijkmans, Pieter schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van der A, Wouter Dirkx neef / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
67 t/m 70v, fiche 3, rij 
3 

Taxatie (f 87-6-12)  t.b.v. successierechten (met 
kwitantie d.d. 31-1-1792) 

20-1-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Sanden, Peternel +  
(begr. 10-11-1791) 

erflaatster Hoogemierde  

  1/6 huijsinge, hof en aangelag 
, 1 lopst. 51 roeden, 
Hoogemierde. de Kerkstraat 

de straat (o, n), Hendrik 
Lemmens (w), Adriaan 
Larmit (z) 

  1/6 de Hannengrieten dries, 
46 roeden 

Jan Baptist Schoormans (o), 
Jacobus Plompen (w), 
Adriaan Larmit (z), Jacobus 
Aarts (n) 

  1/6 de Keesieacker, 4 lopst. 
40 roeden 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), Hendrik Lemmens 
(w, z, n) 

  1/6 het Leijbroek, 40 roeden Jan Schoormans (o), de straat 
(w), Marcelis Jan Hendricx + 
(z), de stroom (n) 

  1/6 den Keilacker, 30 roeden de straat (o), Hendrik 
Hermans (w), Jan B. 
Schoormans (z), een pad (n) 

  1/6 heijveldt aan het 
Meulenhekken, het geheel ca. 
2 lopst. 

Michiel Lurincx (o), Willem 
Martens (w), Jan Tops (z), de 
straat (n) 

  1/6 heijvelt tijnen de 
Molenstraat, ca. 1 lopst 

de kind. Hendrik Luijten (o), 
de straat (w, z), Jan 
Verspaandonk (n) 

  ¼ de Haanrijt, 1 lopst. 15 r. Adriaan Verbaandert (o), 
Adriaan Larmit (w), de heijde 
(z, n) 

  ¼ heijvelt aan de Molenstraat 
ca. 1 lopst. 

de kind. Goijaart Verbruggen 
(o), de straat (w), Jan 
Verspaandonk (z), de kind. 
Hendrik Luijten (n) 

  ¼ den Bogt, 4 lopst. 2 roeden de kind. Hendrik Luijten (o), 
de kind. Wouter van de 
Sanden (w), de straat (z), de 
kind. Jan Vroomans (n) 
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  ¼ Goije Wouters acker, 1 
lopst. 

de straat (o), Jan 
Verspaandonk (w), het 
klooster van Everbeurde 
(Averbode) (z), Adriaan 
Lemmens (n) 

de kerk van Hoogemierde renthefster   
het Klooster van Egternake 
(Echternach) 

rentheffer   

Huijbregts, Willem schepen / loco officier   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
van Heusden, Jan secretaris   
Verbaandert, Cristiaan e.v. * inventarisant   
van de Sanden, Marie Anna * zuster / erfgename   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 69v en 70, fiche 
3, rij 4 

Extract / lijst van aktes van taxatie over 
het jaar 1793 

 13-1-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Lambert +  
(begr. 22-3-1793) 

erflater Hulsel  

van der Heijden, Cristiaan inventarisant   
de Kort, Jan +  (begr. 12-6-1793) erflater / oom van * Lagemierde  
van Beers, Willem momboir van */ 

inventarisant 
  

Strooijbants, (3 onm.kind.*) Goijaart    
de Abdije van Everbode eigenares onroerende goederen  
de Roomsche kerkschuur  Hoogemierde  
de Roomsche kerkschuur  Lagemierde  
de Roomsche kerkschuur  Hulsel  
de Abdije van St. Truijden eigenares de grove en smalle tiende 

onder Hulsel 
 

Mercx, Maria + ^ (begr. 21-11-1793) erflaatster Lagemierde  
Mercx, Jan vader van ^ / 

inventarisant 
  

van Heusden, J. samensteller 
(secretaris) 

  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
71 t/m 72, fiche 3, rij 4 Taxatie goederen bij erfwisseling t.b.v. successierechten  1-5-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendrikx, Catharina e.v. Jan van der 
Heijden 

verkrijgster 2 parcelen acker- en weijlant 
met een houtboske, Hulsel 

 

van der Heijden, Maria wed.v. Marcelis 
Hendricx 

verkrijgster 1/8 en 1/11 huijsinge, hof en 
aangelag, div. parcelen acker- 
weij- en heijlanden, Hulsel 

 

den Abt van St. Truijen rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Klooster ven Everbeurde rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen / loco officier   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, Jan secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
72v t/m 76, fiche 3, rij 
4 

Taxatie (f 88-2-10)  t.b.v. successierechten  4-9-1792 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Marinus + (begr. 26-6-1792) erflater Hulsel  
  1/8 + 1/22 huijsinge, hof en 

aangelag, 6 lopst.,  Hulsel 
de wed./kind. Peter Willems 
(o), de gemeente (w, z, n) 

  den Neeren acker, 3 lopst. 47 
roeden 

Joost Dircx + (o, z), Jacobus 
Kastelijns (w), Dirk van der 
A (n) 

  1/8 + 1/22 den Grooten acker, 
3 lopst.  

Peter Goutsmits (o), den 
molenwegh (w), Nijs Janssen 
(z), Jan Lemmens + (n) 

  1/8 + 1/22 den Smeelacker, 2 
lopst. 

den molenweg (o), de kind. 
Michiel Verhagen (w), Joost 
Dircx (z), Nijs Janssen (n) 

  1/8 + 1/22 ackerlandt het 
Heesterbos, 1 lopst. 39 r. 

deze goederen (o, z), den 
ackerweg (w), Hendrik Peter 
Hendricx (n) 

  1/8 + 1/22 weijland het 
Heesterbos, 1 lopst. 7 roeden 

Wouter van der A (o), den 
ackerweg (w), de gemeente 
(z), de voors. goederen (n) 

  1/8 + 1/22 het Vonderbroek, 
2 lopst. 

Jacobus Kastelijns (o, z), de 
kind. Michiel Verhagen (w), 
Adriaan Swaanen (n) 

  1/8 + 1/22 den Santvoort 
beemd, 1 lopst. 21 roeden 

de wed. Frans van der Ceelen 
(o), de gemeente (w), Adriaan 
van de Broek (z), Joost Dircx 
+ (n) 

  1/8 + 1/22 de Raakschot, 3 
lopst. 

Nicolaas van Loon (w), de 
gemeente (o, z, n) 

  1/8 + 1/22 het Nieuwveldt, 3 
lopst. 

Peter van den Borne (o), de 
gemeente (z, w), Dirk van der 
A (n) 

  1/8 + 1/22 den Sluijsbogt, 2 
lopst. 

Peter Goutsmits (o), 
Gozewinus van de Wouw (w) 
, Jan Lemmens (z), de kind. 
Michiel Verhagen (n) 

  1/8 + 1/22 den  Neeren acker, 
1 lopst. 53 roeden 

Adriaan Rombouts (o), de 
kind. Joost Dircx (w, z, n) 

  1/8 + 1/22 den Halven 
Papenbeemdt, 1 lopst. 32 ½ 
roeden 

Jan Lemmens (o), de Aa (w), 
Peter van den Borne (z), 
Adriaan Rombouts (n) 

  1/8 + 1/22 parc. ackerland 
van Jacob Janssen, 2 lopst. 

Jacobus Kastelijns (o), de 
voors. goederen (w), Wouter 
van der A (z), Hendrik Peter 
Hendricx (n) 

  1/8 + 1/22 den Grooten hof, 
54 roeden 

Willem Franken (o, n), 
Hendrik Versandt (w), Jan 
Adriaans (z) 

  1/8 + 1/22 parc. ackerland in 
de Aansteede van Joost 
Lucas, 1 lopst. 

Jan Adriaans (o, w), de 
Hoeve goederen (z), Goijaart 
Janssen (n) 

  1/22 den Koppenbeemdt, 1 
lopst. 15 roeden 

de Aa (o), de heijde (w), Nijs 
Janssen (z), Peter Dircx (n) 

  1/22 den Eerdbrand en 
Nijskens acker, 3 lopst. 

Dirk van de Voort (o), Nijs 
Janssen (w), Joost Dircx (z), 
Hendrik Peter Hendricx (n) 

Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
76v en 77, fiche 3,rij 5 Taxatie (f 6-2-12)  t.b.v. successierechten (met 

kwitantie d.d. 11-9-1792) 
3-9-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Marinus + (begr. 26-6-1792) erflater Hulsel  
  1/8 + 1/22 het Leijbroek, het 

geheel 40 roeden, 
Hoogemierde 

de erfgen. Aalbert Otten (o), 
de gem. wegh (w), Hendrik 
Lemmens (z), Thomas van de 
Sanden (n) 

Huijbregts, Willem president   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jacobus schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
77v t/m 80v, fiche 3, 
rij 5 

Taxatie (f 94-5-6)  t.b.v. successierechten  4-9-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hendricx, Marinus + (begr. 26-6-1792) erflater Hulsel, 1/8 en 1/22 in het 
volgende : 

 

  huijzinge, hof en aangelag, 6 
lopst., Hulsel 

 

  den Neeren acker, 3 lopst. 47 
roeden 

 

  den Grooten acker, 3 lopst.  
  den Smeelacker, 2 lopst.  
  het Heesterbos, 1 lopst. 39 r.  
  het Heesterbos, 1 lopst. 7 r.  
  het Vonderbroek, 2 lopst.  
  den Santvoort beemd, 1 lopst. 

21 roeden 
 

  de Raakschot, 3 lopst.  
  het Nieuwveldt, 3 lopst.  
  den Sluijsbogt, 2 lopst.  
  den Neerenacker, 1 lopst.53 r.  
  den Halven Papenbeemdt, 1 

lopst. 32 ½ roeden 
 

  parc. ackerland van Jacob 
Janssen, 2 lopst. 

 

  den Grooten hof, 54 roeden  
  parc. ackerland in de aanstede 

van Joost Lucas, 1 lopst. 
 

  1/22 in het volgende:  
  den Koppenbeemdt, 1 lopst. 

15 roeden 
 

  den Eerdtbrandt en Nijskens 
acker, 3 lopst. 

 

  1/8 en 1/22 in het Leijbroek, 
40 roeden, Hoogemierde 

 

van der Heijden, Anna Maria wed.v. 
Marcelis Hendricx 

inventarisante / erfgen.   

Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, J. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
81 t/m 82v, fiche 4, rij 
1 

Taxatie (f 83-7-0 )  t.b.v. successierechten (met 
kwitantie d.d. 19-9-1792) 

15-9-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Leest, Cornelia + (begr. 3-7-1792) erflaatster Turnhout  
  1/3 huijzinge, hof en 

aangelag, acker- weij- en 
heijlanden, samen 30 lopst., 
Hulsel aan den Heijkant 

de heijde 

  1/3 de Beeke, 6 lopst. Corstiaan Roevens (o), 
Adriaan Swaanen (w), een 
weg (z), Steeven Paridaans 
(n) 

  1/3 het Driesken, 1 lopst. 45 
roeden 

Willem Franken (o, z), de 
voors. percelen (w, n) 

het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
den Abt van St. Truijen rentheffer   
van der Ceelen, Peter schepen / loco officier   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
de Leest, Anna Maria zuster / inventarisante   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
83 en 83v, fiche 4,rij 1 Taxatie bij schenking (f 15- )  t.b.v. successierechten  21-3-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Doesburgh, Petronella schenkster   
van Doesburg, Geertruij verkrijgster 1/6 den Bruuren beemdt, 3 

lopst. 43 roeden, Lagemierde 
bij Dun 

de stroom (o), een straatje (w) 
, Walterus Dijkmans c.s. (z), 
Michiel Havermans (n) 

Mermans, Johannis Baptista notaris Turnhout  
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
84 t/m 87, fiche 4, rij 1 Taxatie (f 170 - )  t.b.v. successierechten (met 

kwitantie d.d. 27-5-1793) 
7-5-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Heijden, Lambert +  
(begr. 22-3-1793) 

erflater Lagemierde  

  keuken in een huijzinge gent. 
de Hoeve, Hulsel 

Maria van der Heijden (o), 
Corstiaan van der Heijden 
(w) 

  ca. 1/3 stal bij voors. 
huijzinge 

Corstiaan van der Heijden (o) 
, Jan van der Heijden (w) 

  parc. in de Grootacker, 3 
lopst. 26 roeden, Hulsel 

Peter van der Ceelen (o), 
Corstiaan van der Heijden (w, 
n), Maria van der Heijden (z) 

  parc. heijvelt aan de 
Looijkens, 1 lopst. 10 roeden 

Jan Ansem Dircx (o), Peter 
van den Borne (w) 

  1e parceel in de Groot heijde, 
17 lopst. 32 roeden 

Peter van der Ceelen (o), de 
erfgen. (w), Jan van der 
Heijden (z), Corstiaan van 
der Heijden (n) 
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  2e parceel in de Groot heijde, 
6 lopst. 15 roeden 

Peter van der Ceelen (o, z), 
Cornelis Paridaans (w, n) 

  parc. heijde in de Reijd, 2 
lopst. 36 roeden 

Cornelia Paridaans (o), den 
ackerweg (w), Peter van der 
Ceelen (z), de erfgen. (n) 

  heijde en houtwas bij de 
Steenovense bossen, 5 lopst. 
40 roeden 

Maria van der Heijden (o), 
Jan van der Heijden (w), 
geburen v. Reusel (z), Peter 
van der Ceelen (n) 

  den Arting, 1 lopst. 15 roeden den ackerweg (o), de 
gemeente (w), Dirk van de 
Voort (z), Maria van der 
Heijden (n) 

  ½ den Grooten dries, 2 lopst. 
30 roeden 

Corstiaan van der Heijden (o, 
z), Peter van den Borne (w), 
Jan van der Heijden (n) 

  ½ den Heijbeemdt, 1 lopst. Jan van der Heijden (o, z), de 
Aa (w), Corstiaan van der 
Heijden (n) 

  hof in den Raabogt, 15 
roeden 

Peter van der Ceelen (o), 
Corstiaan van der Heijden (w, 
z), Jan van der Heijden (n) 

  2/3 in de Kwaade peerts 
weijde, 2 lopst. 20 roeden 

Peter van der Ceelen (o, z), 
de wed./kind. Marcelis 
Hendricx (w), Peter van den 
Borne (n) 

  ¼ in den Raabogt, 15 roeden Peter van der Ceelen (o), 
Corstiaan van der Heijden 
(w), Jan van der Heijden (z), 
Maria van der Heijden (n) 

Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van der Heijden, Corstiaan oom / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
87v t/m 90v, fiche 4, 
rij 2 

Taxatie (f 321-11- 4 )  t.b.v. successierechten (met 
kwitantie d.d. 29-7-1793) 

17-7-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Kort, Jan + (begr. 12-6-1793) erflater Lagemierde  
  keuken, stal, schop, 2 hofkens 

, Lagemierde, ’t Vloijeijnde 
Goijaart Janssens (o), de 
straat (w, z), de erfgen. (n) 

  ½ den Dries vooraan naast 
het huijs, ca. 1 lopst. 30 r. 

een pad (o, w), de straat (z), 
de erfgen. (n) 

  parc. ackerlandt agter ’t 
aangelag , ca. 1 lopst. 34 r. 

de gem. pad (o), de ackerweg 
(w), de erfgen. (z, n) 

  den Hangbeemdt, 46 roeden de heijde (o), de stroom (w), 
Cornelis Vloemans (z), de 
erfgenamen (n) 

  het Middelste landt, 1 lopst. 
33 roeden 

Nicolaas van Loon (o, w), de 
erfgen. (z), Jan Otten (n) 

  den Hoeksen beemdt, 52 
roeden 

de stroom (o), een straatje (w) 
, Adriaan van de Ven (z), 
Adriaan Otten (n) 

  de Braak, 2 lopst. 27 ½ 
roeden 

de heijde (o, w), de erfgen. 
(z), Cornelis Woestenberg (n) 

  parc. heijveldt in de 
Heijlaaren, ca. 2 lopst. 

Jan van Dooren (o, n), de 
erfgen. (w), de wed. Lambert 
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Verbaandert (z) 
  parc. heijvelt in de Heijlaaren 

, 30 roeden 
 

  den Vonderbeemdt, 1 lopst. 
22 roeden 

de kind. Jan Lemmens (o), de 
stroom (w), Hermanus 
Janssens (z), Willem Palms 
(n) 

  den Daalacker, 3 lopst. 18 r. Willem Palms (o), den 
Hoogenweg (w), Goijaart 
Janssen (z), Jan Verbaandert 
(n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
de Kerk van Lagemierde renthefster   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
het Klooster van Everboode rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van Beers, Willem momboir van * / 

inventarisant 
  

Strooijbants, (3 onm.kind.*) Goijaart    
de Kort, Jenneke + zuster / moeder van *   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
91 t/m 101v, fiche 4, 
rij 3 

Taxatie goederen van de Abdij van 
Averbode onder H.Mierde (f  21058-15-
0 )  

t.b.v. successierechten  3-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Abdij van Averbode  de groote thienden, 2 
clampen Hoogemierde, 3 
clampen Lagemierde 

 

  het Kleijn tiendeke, 
Hoogemierde gent. het 
Wilders tiendeke 

 

  pastoreel huijs (pastorie),  
stal, hof, ca. 1 lopst., 
Hoogemierde 

de straat (n), de erven van de 
Abdij (o, w, z)  

  het Flesken akker van Jan 
Sweerts, ca. 20 roeden 

de erven van de Abdij 

  het Weijken agter den hof de erven van de Abdij 
  het Blijkske idem 
  den Boomgaart idem 
  perc. weijde agter de stal de Lindestraat (o), de erven 

van de Abdij 
  den Beemdt op Hongeren met 

een Eersel daaraan, ca. 3 
lopst. 26 roeden 

de stroom (o), de gem. heijde 
(w), Hendrik Janssen (z), 
Adriaan Mercx (n) 

  heijvelt, 3 lopst. de gem. heijde (o, z), Josep 
van Ostaden (w), Jan Hendrik 
Luijten (n) 

  heijvelt aan den Molendijk, 2 
lopst. 

Cornelis Woestenberg (o), de 
Hoolstraat (w), den molendijk 
(n) 

  heijveldt aan de Molenstraat, 
40 roeden 

Willem Martens (o), de wed. 
Thomas van de Sanden (w), 
Jan Lemmens (z), de 
molenstraat (n) 

  de Kerkakkers, 5 lopst. 30 r. Bartel Verspaandonk (o), Jan 
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Fransen (w, z), Hendrik 
Lemmens (n) 

  de Bremakkers, 4 lopst. 13 
roeden 

Hendrik Lemmens (o), 
Hendrik Wittens (w), den 
Veedtakker (z), de molenpat 
(n) 

  de Loijakker, 2 lopst. 15 
roeden 

Cristiaan Verbaandert (o), 
Cornelis van den Heuvel (w), 
Jan Fransen (z), de kind. Jan 
Vroomans (n) 

  een weijde, 2 lopst. de erven van de Abdij 
  twee vijvers ’de 

waterplassen’ naast de heijde 
den Poppelsen dijk (o), den 
Tak (w), de Twisselt (z), de 
heijde (n) 

Geerts, Jan huurder huijs, stal, schuur, schop met 
den hof, 1 lopst. 4 roeden, 
Hoogemierde 

de gem. straat (o, n), de erven 
van de Abdij (w, z) 

  den Garstbogt, 1 lopst. 46 
roeden 

de gem. straat (o), de erfgen. 
Hendrik Jan Hermans (z), de 
erven van de Abdij (w, n) 

  den Haagakker, 9 lopst. 50 
roeden 

de erven van de Abdij (o, z, 
n), de Hoogakker (w) 

  den Berkel, 4 lopst. 30 roeden de Abdij (o), de Hoogakker 
(w), de kind. Hendrik 
Verspreuwel (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  den Halven Bogt, 10 lopst. 24 
roeden 

de Abdij (o, z), de gem. baan 
(n), Jan Baptist Lemmens (w) 

  den Kleijnen Vlesdries, 49 
roeden 

de Lindestraat (o), de Abdij 
(w, z, n) 

  den Grooten Vlesdries, 2 
lopst. 30 roeden 

de Abdij 

  den Poelshof, 5 lopst. den Armen (o), Cornelis 
Willems (w), de Lindestraat 
(z), de Abdij (n) 

  1/3 het Vonderbroek, 5 lopst. 
6 ½ roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
Willem Martens (n), de Abdij 
(z) 

  het Klijn Dooijbroek, 4 lopst. 
35 roeden 

de stroom (o), de heijde (w), 
Willem Huijbregts (z), Jan 
Lemmens (n) 

  de heijde in het Ossen Eersel, 
5 lopst. 16 roeden 

den Tooren akker (o), den 
kerkpat (w, n), Hendrik 
Lemmens (z) 

  heijvelt in den Bogt, 5 lopst. het Ossen Eersel (o), de 
Hoogakker (w), Hendrik 
Lemmens (z), den Haagen ? 
akker (n) 

  (nieuw) mastbos den 
Elderdijk, 11 lopst. 43 roeden 

Jan Baptist Lemmens (o), 
Hendrik Verspreuwel + (w), 
de heijde (n), de Abdij (z) 

  het Leijbroek (3 perc.) samen 
12 lopst. 45 roeden 

de stroom (o), de Hoolstraat 
(w), Jacobus Luijten (n), 
Bartel Verspaandonk (z) 

Adams, Peter huurder huijs, stal, schuur, schop, 
bakhuijs met den hof, 1 lopst. 
46 roeden, Hoogemierde 

de straat (o, z), de Abdij (w), 
Hendrik Jan Hermans + (n) 

  Landt in het Osseneersel, 5 
lopst. 16 roeden 

Jan Hendrik Hermans + (o), 
de Abdij (w, z), den kerkpat 
(n) 

  akker met den Hulsbosch,  Hendrik Lemmens c.s. (o), de 
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7 lopst. 23 roeden straat (w), de wed. Jacobus 
Willems (z), Jan Anthonij 
Baaijens (n) 

  ½ den Bogt, 10 lopst. 24 
roeden 

den Breeden kant (o), den 
Berkel (w), ’t Groenwegsken 
(z), den Bogt (n) 

  den Veekenakker, 6 lopst. 14 
roeden 

het Klooster (o), de Abdij (z, 
n), de kind. Jacobs van Leent 
(w) 

  de Lange vooren, 2 lopst. 30 
roeden 

de Abdij (o, w, z), de erfgen. 
Hendrik Jan Hermans (n) 

  den Elderdijk, 1 lopst. 46 
roeden 

Jan Baptist Lemmens (o), het  
mastbosch (w), de erfgen. 
Hendrik Jan Hermans (n) 

  den Grooten dries, 9 lopst. 14 
roeden 

de pastoors dreef (o), den 
Breeden kant (w), de kerkpat 
(z), den hof (n) 

  1/3 het Vonderbroek, 5 lopst. 
6 ½ roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
de Abdij (z, n) 

van Leend, Jacobus huurder huijs, stal, schuur, schop, hof 
en aangelag, 2 lopst. 25 
roeden, Hoogemierde 

de straat (o), het Wesken (w), 
Jan Baptist Luijten (z), Jan 
Lemmens c.s. (n) 

  den Heijkant, 6 lopst. 43 
roeden 

Anthonij van Laarhoven (o), 
Hendrik Verbaandert (w), 
Willem Martens (z), de Abdij 
(n) 

  akker aan den Vonderpat, 5 
lopst. 36 roeden 

’t Vonderstraatje (o), Jan 
Lemmens (w, n), de Abdij (z) 

  den Opper, 1 lopst. 48 roeden Jan Jacobus Luijten (o), den 
Armen (w), Jan Baptist 
Schoormans (z), Willem 
Huijbregts (n) 

  den Agtersten Garstakker, 4 
lopst. 48 roeden 

Jan Pasmans (o), Jan Jacobus 
Luijten (w), Willem Martens 
(z), de Abdij (n) 

  den Geerlingsakker, 2 lopst. 
39 roeden 

Hendrik Lemmens (o), 
Hermanus Dijkmans (w), Jan 
Jacobus Luijten (z), Corneli 
Willems (n) 

  het Driesken aan de Hekkens, 
45 roeden 

Antonij van Laarhoven (o), 
Jan Jacobu Luijten (w), 
Willem Martens (z), de Abdij 
(n) 

  1/3 in het Vonderbroek, 5 
lopst. 6 roeden 

de stroom (o), de straat (w), 
de Vonderpat (z), de Abdij 
(n) 

  het Dooijbroek, 9 lopst. 1 
roede 

de stroom (o), de Abdij (w), 
de wed. Jacobus Willems (z), 
Hendrik Peter Verbaandert 
(n) 

  het weijvelt bij de Schans, 4 
lopst. 4 roeden 

de Abdij (o, z), Jan Jacobus 
Luijten (w), Jan Anthonij 
Baaijens (n) 

  het Vonderheijvelt, 6 lopst. 3 
roeden 

Hendrik Verbaandert (o), de 
Abdij (w), Jan Baptist 
Lemmens (z), het 
Vonderstraatje (n) 

  den Horst in het Dooijbroek, 
10 lopst. 35 roeden 

de Abdij (o), Jan Baptist 
Luijten (w), Hendrik 
Verbaandert (z), Hendrik 
Pieter Verbaandert (n) 

  het Klijn akkerke van den Armen (o), Jan Baptist 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 175 
door E.A.M.Verspaandonk 

 25

Adriaan Tielemans, 1 lopst. Lemmens (w, z, n) 
  acker van ’t Weesken, 35 

roeden 
de Abdij (o), de gem. straat 
(w), Jan Baptist Luijten (z), 
Jan Lemmens (n) 

Deuts, Mr. Jacob Marten ontvanger sHertogenbosch  
Ackersdijck, Mr. Willem Cornelis gemachtigde   
Huijbregts, Willem president   
Luijten, Jan Jacobus schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
102 t/m 103, fiche 4, 
rij 5 

Taxatie goederen van de Abt van St. 
Truijen onder Hulsel (f ….)  

t.b.v. successierechten  31-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Abt van St. Truijen    
van Someren, Hendricus gemachtigde   
  de halve groove tienden  
  de halve smalle tiende  
  cijnsboekje  
Deutz, Mr. Jacob Marten ontvanger sHertogenbosch  
Ackersdijck, Mr. Willem Cornelis gemachtigde   
Althoffer, Jacobus officier   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 103 en 103v, 
fiche 4, rij 5 

Machtiging en lijst van nagelaten 
goederen 

t.b.v. successierechten  21-12-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Redeker, Christina wed.v. * constituante Hilvarenbeek  
van Heusden, Johannes + * secretaris / erflater Dingbanke van Hogemierde, 

Lagemierde en Hulsel 
 

van Heusden, Cornelis schoonbroer /gemacht. 
/ inventarisant 

  

  huizinge, stallinge, hof en 
aangelag, ca. 4 lopst., 
Lagemierde aan de Straat 

de gem. weg (o, z), Hermanus 
Janssens c.s. (w), de erfgen. 
Francis van der Heijden (n) 

  de Bongbeemd  
  weiland aan het Mispelend  
  weiland, Hoogemierde  
het Corpus van Lagemierde rentgelder   
Deckers, Jacobus rentgelder   
van Overa, Jan rentgelder   
het Corpus van Hilvarenbeek rentgelder   
het Dorp Alphen rentgelder   
Antonissen, Johannes rentgelder Oisterwijk  
van der Loo, Pieter Jans rentgelder Oisterwijk  
van Heusden, Cornelis eerst rentheffer   
van Haeren, Adriaan Jacobus rentgelder Oisterwijk  
van de Noort, Adriaan rentgelder Oosterhout  
Althoffer, Jacob Joan eerst rentheffer   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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103v t/m 105, fiche 4, 
rij 5 

Taxatie goederen van de Roomse 
gemeente van Hoogemierde (f 500-) 

t.b.v. successierechten  5-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  de Roomse kerkschuur, 
Hoogemierde aan het Dorp 

Jan Fransen (o, n), de gem. 
straat (z, w) 

Huijbregts, Willem president   
Wittens, Adriaan schepen   
Luijten, Jacobus schepen   
van Heusden, Johannes secretaris   
van de Sanden, Jan kerkmeester   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
105v t/m 107, fiche 4, 
rij 5 

Taxatie goederen van de Roomse 
gemeente van Lagemierde (f 1000-) 

t.b.v. successierechten  5-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  de Roomse kerkschuur, 
Lagemierde aan de plaats 

het pastoors huijs (o), de 
gem. pat (w), de erve van de 
Roomsche gemeente (z, n) 

  huijs, stallinge, bakhuijs met 
de hove daaraan, ca. 47 
roeden (pastoorshuis) 

Adriaan Larmit (o), de 
kerkschuur (w), een gemeene 
voetwegh (z, n) 

  heijveldt het Laar aan het 
Wellenseijnde, 1 lopst. 40 r. 

de kind. Michiel Dijkmans (o, 
n), Francis Leesten c.s. (w), 
Cristiaan en Ida Mattijssen 
(z) 

Huijbregts, Willem president   
Verhagen, Anthonij schepen   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
107v t/m 108v, fiche 
5, rij 1 

Taxatie goederen van de Roomse 
gemeente van Hulsel (f 500-) 

t.b.v. successierechten  5-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  de Roomse kerkschuur, 
Hulsel 

de vroente (o), Peter van den 
Borne (w, z), Willem van der 
Ceelen (n) 

  huijs, stal, schop, hof, ca. 1 ½ 
lopst. (pastoorshuis) 

Gijsbert van den Broek (o), 
Cornelis de Beer (w), de gem. 
straat (z), de kind. Dionijs 
Janssens (n) 

Huijbregts, Willem president   
van der Ceelen, Pieter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
109 t/m 110, fiche 5, 
rij 1 

Taxatie goederen van de Abt van St. 
Truijen in (f 5129-8-2) 

t.b.v. successierechten  5-10-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Someren, Henricus  rentmeester / gemacht.   
de Abt van St. Truijen    
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  de halve grove en de halve 
smalle tiende 

 

  cijnsboekje  
Deutz, Jacob Marten ontvanger sHertogenbosch  
Ackersdijk, Mr. Willem Cornelis gemachtigde   
Althoffer, Jacobus officier   
van der Ceelen, Peter schepen   
van de Voort, Dirk schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
110v t/m 111v, fiche 
5, rij 1 

Taxatie bij erfwisseling t.b.v. successierechten  12-12-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Huijbregts, Willem verkrijger ? de Reep agter Jan Peeters 
steede, 2 lopst. 59 roeden, 
Hoogemierde 

Adriaan Paridaans (o), Jan 
Jacobus Luijten (w, n) 

van Helmond, Peter verkrijger den Breeden akker, 1 lopst. 
26 roeden, Hoogemierde aan 
de Twisselt 

den Armen (o), de verkrijger 
(w), de wed. Wouter Luijten 
(z), Jan van de Sanden (n) 

Luijten, Jan Jacobus president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Dijkmans, Hermanus schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
112 t/m 113v, fiche 5, 
rij 2 

Taxatie  (f 1-4-2 ) t.b.v. successierechten  23-12-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mercx, Maria + (begr. 21-11-1793) erflaatster Lagemierde  
  1/6 wooningske, schuur, stal, 

hof en aangelag, samen 2 
lopst. 40 ½ roeden, 
Lagemierde, het Mispeleijnde 

de gem. straat (o), de kind. 
Jan van Dooren (z), de 
stroom (w), Jan van Loon (n) 

  1/6 den Donck beemdt, 2 
lopst. 3 roeden agter het 
Wellenseijnd 

de gem.heijde (o), Steeven 
Paridaans (z), de stroom (w), 
Jan Gijsbers (n) 

  1/6 het Heijveldt, ca. 3 lopst. Jan Versand (o), de gemeente 
(z), een straatje (w), Cornelis 
Peter Willems (n) 

  1/6 vijver de Reservoortjens 
aan het Mispeleijnde 

de vroente 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
van Loon, Nicolaas rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
Mercx, Jan (Merckx) vader / inventarisant   
Mercx, (2 onm.kind.) Jan broer en zuster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
114 t/m 118, fiche 5, 
rij 2 

Taxatie  (f 111-2-12 ) t.b.v. successierechten  6-1-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Geerts, Willem + (begr. 4-11-1793) erflater Hoogemierde  
  ¼ huijs, hof en aangelag, 2 

lopst. 13 roeden, 
Hoogemierde 

Adriaan Joris Lemmens (o), 
den zelven (w, z),  de straat 
(n) 

  ¼ Land in de aansteede, 2 
lopst. 54 roeden 

Wouter van de Gevel (o, w), 
Jacobus Plompen (z, n) 

  ¼ den Claas akker, 2 lopst. 
29 roeden 

Jan Baptist Schoormans (o), 
Adriaan Joris Lemmens (w), 
Adriaan Larmit (z), Wouter 
van de Gevel (n) 

  ¼ den Loeijenhoef, 3 lopst. 7 
roeden 

Jacobus Plompen (o), Wouter 
van de Gevel (w), Adriaan 
Joris Lemmens (z, n) 

  ¼ het Nieuwvelt, 54 roeden de Nieuw erve van Hendrik 
Geerts (o, n), de gem. heijde 
(w, z) 

  ¼ de Koolesteede, 1 lopst. 17 
roeden 

Michiel Lurincx (o), Adriaan 
Joris Lemmens (w, n), de 
straat (z) 

  ¼ den dries agter den hof, 1 
lopst. 19 roeden 

de erfgen. (o, z, n), Jan 
Baptist Schoormans (w) 

  ¼ den Heijbogt, 25 roeden Anthonij van Hest (o), de 
heijde (w), de kind. Hendrik 
Luijten (z), Wouter van de 
Gevel (n) 

  ¼ den halven Ouden beemdt, 
1 lopst. 28 roeden 

Wouter Hendrik van de 
Sanden (o), de erfgen. (z,n,w) 

  ¼ den Horst bij den Ouden 
beemdt, 1 lopst. 15 roeden 

Wouter van de Sanden (o), 
Jan van de Sanden (w), de 
heijde (z), de erfgen. (n) 

  ¼ het Eersel voor den Ouden 
bogt, 50 roeden 

Mathijs van den Berg (o), Jan 
van de Sanden (w), de erfgen. 
(z), de heijde (n) 

  ¼ den Berkel, 2 lopst. Lambert Jacob van den Borne 
(o, n), Jan van de Sanden (z), 
de straat (w) 

  ¼ den Heijbogt, 50 roeden Matijs van Mol (o), Adriaan 
Larmit (w), de kind. Hendrik 
Luijten (z), Wouter van de 
Gevel (n) 

  perc. ackerlandt in de 
Beekacker, 1 lopst. 

Jan Baptist Luijten (o), 
Anthonij Paridaans (w), 
Hendrik Pieter Verbaandert 
(z), de straat (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Klooster van Everbode rentheffer   
Luijten, Jan Jacobus president / loco off.   
Dijkmans, Hermanus schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
Geerts, Jan broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
118 t/m 121, fiche 5, 
rij 3 

Taxatie  (f 11- ) (1/10 van alles) t.b.v. successierechten  7-4-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 
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Ansems, Wilbordt + (begr. 25-1-1794) erflater Turnhout  
  huijsplaats met den hof, 42 

roeden, Hoogemierde  
kind v. Jan van de Pas (o, z), 
Jan Verspreuwel (w), de 
heijde (n) 

  den Luijten akker, 2 lopst. 19 
roeden 

de Abdije van Everbode (o, 
n), Jan Verspreuwel (w), de 
baan (z) 

  den Agtersten beekakker, 2 
lopst. 8 roeden 

Willem Huijbregts (o), Jan 
Baptist Luijten (w), Hendrik 
Verbaandert (z), de heijde (n) 

  de Reijt, 2 lopst. 21 roeden Peter van Helmondt (o, n), de 
wed. Wouter Luijten (w), den 
Armen (z) 

  den halven Beemdt over de A 
, 1 lopst. 11 roeden 

den ackerweg (o), de stroom 
(w), Peter van den Borne (z), 
de kind. Anthonij Paridaans 
(n) 

  het heijvelt, 1 lopst. 30 
roeden 

Jacobus van Leendt (o), Jan 
Tist Luijten (z, w, n) 

  het Hoogackerke, 42 roeden den ackerweg (o), Jan van de 
Sanden (w, n), Jan Pasmans 
(z) 

  het Nieuwveld bij Jan Dielis, 
1 lopst. 30 roeden 

de gem. straat (o, w, n), Jan 
Joseph Lemmens (z) 

  perc. heijde in de Wetze 
heijde, 6 lopst. 32 roeden 

de heijde (o, w, z), de voors. 
goederen (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Luijten, Jan Jacobus president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Dijkmans, Hermanus schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van Leendt, Jacobus momboir van * / 

inventarisant 
  

Ansems, Jan Jacobus * broer   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
121v t/m 124v, fiche 
5, rij 3 

Taxatie  (f 18-14 ) (5/24 van het geheel) t.b.v. successierechten  27-11-1794 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versand, Bartel + (begr. 13-9-1794) erflater Hulsel  
  vervallen huijzinge, hof en 

aangelagh, samen 16 lopst. 15 
roeden, Hulsel 

Hendrik Maas (o), Klazina 
Nouwens (w), Jan Adriaans 
(z), Jan Leemans (n) 

  den Vrijsenacker, 1 lopst. 25 
roeden 

Peter Roest (o, z), Cornelis de 
Beer (w), Willem Franken (n) 

  den Woestenhof, 4 lopst. 1 r. Cornelis de Beer (o), de 
heijde (w, z) 

  de Looijkens, 2 lopst. 35 r. de straat (o), Willem Franken 
(w), Jan Adriaan van de 
Sanden (z), Peter Dijkmans 
(n) 

  den Grooten of Groen acker, 
2 lopst. 16 roeden 

de erfgen. (o), Klazina 
Nouwens (w), Jan Adriaans 
(z), Dirk van de Voort (n) 

  den Venacker met ’t heijvelt, 
1 lopst. 42 roeden 

Peter van den Borne (o), 
Jacobus Maas (w), de kind. 
Gozewinus van de Wouw (z), 
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Peter Goutsmits (n) 
  heijvelden den Reep, 6 lopst. 

47 roeden 
Willem Franken (o), Jan 
Leemans (w), Jan Linkels (z), 
Jan Marten van de Sanden (n) 

  de Weijer bij de Steenoven, 2 
lopst. 34 roeden 

Peter van der Ceelen (o), de 
stroom (w), Jacobus Maas 
(z), een heijvelt (n) 

  den Heijbeemdt, 2 lopst. 2 
roeden 

Jan van der Heijden (o), de 
stroom (w), Nicolaas Mulders 
(z), Peter Vinken (n) 

  den Huijsacker, 2 lopst. 32 
roeden 

Jan Ansems (o), Jacobus 
Maas (w), Ansem Adriaans 
(z), den Armen (n) 

  het Heijvelt bij de Beerschot, 
2 lopst. 34 roeden 

Jan Marten van de Sanden (o) 
, Jan Gooris (w), Corstiaan 
Roevens (z), Jan Goutsmits 
(n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
den Armen van Hulsel rentheffer   
de Abt van St. Truijen rentheffer   
Luijten, Jan Jacobus president   
van de Voort, Dirk schepen   
Dircx, Jan Ansem schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
Versant, Jan Bartel momboir van */  

inventarisant 
  

Versant, (2 onm.kind.*) Hendrik + broers   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
125 en 125v, fiche 5, 
rij 4 

Taxatie  (f 80- ) 
(met kwitantie d.d. 27-3-1795) 

t.b.v. successierechten  18-3-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der A, Jenne + wed.v. *  
(begr. 18-2-1795) 

erflaatster Postel  

Willems, Jan + *    
  het Elsken, 2 lopst. 17 roeden 

, Lagemierde aan het 
Wellenseijnde 

de gem. Aa (o), Helena 
Koolen (w), Cristiaan 
Matijssen (z), Hendrik 
Swaanen (n) 

Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Leesten, Francis schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van der A, Peter neef / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 125v en 126, 
fiche 5, rij 4 

Kwitanties bij volgende taxaties t.b.v. successierechten  1-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Marten +  
(begr. 15-4-1795) 

erflater Lagemierde  

van den Bergh, Hendrik + 
(begr. 18-5-1795) 

erflater Hoogemierde  

Deutz, J.M. ontvanger sHertogenbosch  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
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126 t/m 130, fiche 5, 
rij 4 

Taxatie  (f 100- )(1/6 van het geheel) 
 

t.b.v. successierechten  1-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Marten + * 
(begr. 15-4-1795) 

erflater Lagemierde  

Palms, Johanna wed.v. * (>41jr.)    
van den Bergh, Marcelis broer / erfgenaam   
van den Bergh, Mattijs broer / inventarisant   
van den Bergh, Jan broer / erfgenaam   
van den Bergh, Goverdina zuster / erfgename   
  huijzinge, stal, ½ schuur, 

Hoogemierde in de Stadt 
straat 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), volgend perceel 
(w), een hof (z), de straat (n) 

  perc. ackerlandt en dries agter 
de schuur met den hof, gent. 
den Langen acker, 4 lopst. 53 
roeden 

de huijzinge (o), Jan van den 
Heuvel (w), Lambert van den 
Borne (z, n) 

  den Biesbogt, 2 lopst. 24 
roeden 

Jan Janssen (o), Wouter van 
de Sanden (w), Jan van de 
Sanden (z), den voorsten 
Biesbogt (n) 

  perc. ackerlandt aan de kerk, 
15 roeden 

Willem Donkers (o, w), de 
meestershof (z), Francis van 
Eijndoven (n) 

  den Voorsten Biesbogt, 1 
lopst. 22 roeden 

Michiel van Loon (o), den 
agtersten Biesbogt (w), 
Adriaan Larmit (z), Willem 
Donkers (n) 

  den Bosacker aan de 
Broekstreep, 1 lopst. 

Jan Fransen c.s. (o), Jan 
Janssen (w), Lambert van den 
Borne (z), Adriaan 
Verbaandert (n) 

  den Hoogen acker, 50 roeden Cornelis Willems (o), Wouter 
van de Sanden (w), Adriaan 
Larmit (z), het Klooster (n) 

  den Beemdt van Joost Luijten 
of  Reuselsen beemdt, 2 lopst. 
16 roeden 

Adriaan Larmit (o, z), Jan 
van den Heuvel (w), de 
merien velden (n) 

  houtboske het Heijvelt aan de 
Broekstreep, 15 roeden 

Jan Fransen (o), Francis van 
Eijndoven (w), Adriaan 
Larmit (z), Jan Jac.Luijten (n) 

  den Horst voor den 
Vuijstenbeemdt, 1 lopst. 

de kind. Jan Bapt. 
Schoormans (o), Adriaan 
Larmit (w, z), Jan Janssen (n) 

  het Meerbugtje, 1 lopst. 6 
roeden 

Joseph van Ostaden (o, w), de 
kind. Hendrik Luijten (z, n) 

  het heijveld aan het 
Regenschot, 3 lopst. 

de straat (o, w), Hendrik 
Janssen (z), het gemeentens 
heijvelt (n) 

  perc. bosch in den 
Hoogenbogt, 30 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik Wittens 
(z), den Biesbogt (n) 

  den Hongersen beemdt met 
een weijke daar agter, 1 lopst. 
26 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik 
Huijbregts (z), de erfgen. (n) 

  het Eersel voor den Nieuwe 
beemdt, ca. 1 lopst. 

Lambert van den Borne (o), 
de heijvelden 

  den Kerkacker, 1 lopst. Willem Donkers c.s. (o), 
Francis van Eijndoven (w), 
Hermanus Dijkmans (z, n) 
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  perc. gagel, het Merien veldt, 
ca. 10 roeden 

Hendrik Adriaans (o), Reusel 
(w), Jan van den Heuvel (z), 
de Reuselse beemden (n) 

Luijten, Jan Jacobus president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Dijkmans, Hermanus schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
130v t/m 134, fiche 5, 
rij 5 

Taxatie  (f 300- )( ½ van het geheel) 
 

t.b.v. successierechten  1-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Bergh, Hendricus +  
(begr. 18-5-1795) 

erflager Hoogemierde  

  huijzinge, stal, ½ schuur, 
Hoogemierde in de Stadt 
straat 

de kind. Lambert van den 
Borne (o), volgend perceel 
(w), een hof (z), de straat (n) 

  perc. ackerlandt en dries agter 
de schuur met den hof, gent. 
den Langen acker, 4 lopst. 53 
roeden 

de huijzinge (o), Jan van den 
Heuvel (w), Lambert van den 
Borne (z, n) 

  den Biesbogt, 2 lopst. 24 
roeden 

Jan Janssen (o), Wouter van 
de Sanden (w), Jan van de 
Sanden (z), den voorsten 
Biesbogt (n) 

  perc. ackerlandt aan de kerk, 
15 roeden 

Willem Donkers (o, w), de 
meestershof (z), Francis van 
Eijndoven (n) 

  den Voorsten Biesbogt, 1 
lopst. 22 roeden 

Michiel van Loon (o), den 
agtersten Biesbogt (w), 
Adriaan Larmit (z), Willem 
Donkers (n) 

  den Bosacker aan de 
Broekstreep, 1 lopst. 

Jan Fransen c.s. (o), Jan 
Janssen (w), Lambert van den 
Borne (z), Adriaan 
Verbaandert (n) 

  den Hoogen acker, 50 roeden Cornelis Willems (o), Wouter 
van de Sanden (w), Adriaan 
Larmit (z), het Klooster (n) 

  den Beemdt van Joost Luijten 
of  Reuselsen beemdt, 2 lopst. 
16 roeden 

Adriaan Larmit (o, z), Jan 
van den Heuvel (w), de 
merien velden (n) 

  houtboske het Heijvelt aan de 
Broekstreep, 15 roeden 

Jan Fransen (o), Francis van 
Eijndoven (w), Adriaan 
Larmit (z), Jan Jac.Luijten (n) 

  den Horst voor den 
Vuijstenbeemdt, 1 lopst. 

de kind. Jan Bapt. 
Schoormans (o), Adriaan 
Larmit (w, z), Jan Janssen (n) 

  het Meerbugtje, 1 lopst. 6 
roeden 

Joseph van Ostaden (o, w), de 
kind. Hendrik Luijten (z, n) 

  het heijveld aan het 
Regenschot, 3 lopst. 

de straat (o, w), Hendrik 
Janssen (z), het gemeentens 
heijvelt (n) 

  perc. bosch in den 
Hoogenbogt, 30 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik Wittens 
(z), den Biesbogt (n) 

  den Hongersen beemdt met 
een weijke daar agter, 1 lopst. 
26 roeden 

Jan van de Sanden (o), de 
heijde (w), Hendrik 
Huijbregts (z), de erfgen. (n) 
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  het Eersel voor den Nieuwe 
beemdt, ca. 1 lopst. 

Lambert van den Borne (o), 
de heijvelden 

  den Kerkacker, 1 lopst. Willem Donkers c.s. (o), 
Francis van Eijndoven (w), 
Hermanus Dijkmans (z, n) 

  perc. gagel, het Merien veldt, 
ca. 10 roeden 

Hendrik Adriaans (o), Reusel 
(w), Jan van den Heuvel (z), 
de Reuselse beemden (n) 

Luijten, Jan Jacobus president   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Dijkmans, Hermanus schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van den Bergh, Mathijs broer / inventarisant   
Deutz ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
134v t/m 136v, fiche 
5, rij 5 

Taxatie  (f 28-3-4 ) (met kwitantie d.d. 
9-8-1795) 

t.b.v. successierechten  3-8-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssen, Antonij + (begr. 20-6-1795) erflater Poppel  
  1/6 den Langen acker, 1 

lopst. 46 roeden, 
Hoogemierde 

de kind. Hendrik Luijten (o, 
w), den zelven (z), Jan 
Baptist Schoormans (n) 

  1/6 de Welle, 2 lopst. 10 
roeden 

de straat (o), de kind. Jan van 
den Bergh (w), de kind. Jan 
van Loon (z), Jan Donkers (n) 

  1/6 den Daalacker, 2 lopst. 2 
roeden 

de kind. Jan van Loon (o, n), 
de kind. Hendrik 
Verspaandonk (w), Adriaan 
Larmit (z) 

  1/6 den Reuselse of Anneke 
Kuijpers beemd, 6 lopst. 1 r. 

de kind. Jan van Loon (o), 
Adriaan Larmit (w), de kind. 
Jan Baptist Schoormans (z), 
de heijde (n) 

den Armen van Hoogemierde rentheffer   
Martens, Willem schepen / loco officier   
Lemmens, Jan Baptist M. schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
Janssen, Thomas Hendrik broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
136v t/m 138, fiche 6, 
rij 1 

Taxatie  (f 50- ) t.b.v. successierechten  4-9-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Mulders, Nicolaas + (begr. 18-8-1795) erflater Bladel  
  het Wielreijsven, 2 lopst., 

Hulsel 
Marcelis Hendricx (o), de 
gemeente 

  houtbos den Halven 
heijbeemd, 1 lopst. 32 ½ r. 
aan de Steenovense bus 

Jan van der Heijden (o), 
Corsitaan van der Heijden (z) 
, de kind. Peter Dijkmans (w), 
Jan Versand (n) 

  het Wilreijs Eusel, 1 lopst. 30 
roeden 

Adriaan Swaanen (o), 
Jacobus Kastelijns (w), Jan 
Marcelis Hendricx (z), de 
heijde (n) 

Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
Swaanen, Adriaan schepen   
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Maas, Jacobus schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 137v en 138, 
fiche 6, rij 1 

Kwitantie (2x) t.b.v. successierechten  5-2-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmont, Johanna + (29-10-1795) erflaatster Hoogemierde  
Molhuijsen subst. ontvanger sHertogenbosch  
Roevens, Nicolaas + (20-11-1795) erflater Poppel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
138 t/m 141v, fiche 6, 
rij 1 

Taxatie  (f 30-18-6) t.b.v. successierechten  20-1-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roevers, Nicolaas + (Roevens)  
(begr. 20-11-1795) 

erflater Poppel  

  1/8 huijsinge, stal, schuur, 
schop en hof, ca. ½ lopst., 
Lagemierde aan den 
Braakhoek 

de heijde (o), den dries (w), 
Cornelis Zeebregts (z), de 
kind. Adriaan van de Sanden 
(n) 

  1/8 het Bugtje, 43 roeden Steven Paridaans (o), 
Hendrina Sweens (w), de 
kind. Adr. van de Sanden (z), 
Anthonij Blankers (n) 

  1/8 den Hoogenbogt, 2 lopst. 
48 roeden 

de kind. Adriaan van de 
Sanden (o, n), Francis 
Willems (w) 

  1/8 den Boon en garstacker, 5 
lopst. 31 roeden 

Poulis Goris (o), de wed. 
Embregt Lemmens (w), de 
kind. Adriaan van de Sanden 
(z, n) 

  1/8 den Bosacker, 2 lopst. 10 
roeden 

den hof (o), den ackerweg 
(w), de kind. Adriaan van de 
Sanden (z), Jan Anthonij van 
Loon (n) 

  1/8 perceel in Govert 
Marcelis aansteede, 3 lopst. 
32 roeden met de heijde 
daaraan 

Jan Goutsmits (o, z), Steven 
Paridaans (w), de heijde (n) 

  1/8 het half heijveld, 1 lopst. 
12 roeden 

Francis Willems (o), de kind. 
Adriaan van de Sanden (z), 
Marte Snellaarts (w), de 
heijde (n) 

  1/8 het heijveld bij Cornelis 
Gooris, 1 lopst. 44 roeden 

de straat (o), de kind. Adriaan 
van de Sande (w), de wed. 
Peter Willems (z), Peter 
Adriaanse (n) 

  1/8 de Beerschot, 3 lopst. 43 
roeden (gedeeltelijk op de 
grens van Hulsel) 

de kind. Adriaan van de 
Sanden (o, z), de kind. Simon 
de Leest (w), de kind. 
Cornelis Snellaarts (n) 

  1/8 de Beeken, 5 lopst. 44 
roeden 

Francis Willems (o, w), de 
heijvelden (z), het Beeke 
straatje (n) 

  1/8 het Looijken, 1 lopst. 32 
roeden (grens v. Hulsel) 

Peter Dijkmans (o), de kind. 
Jan Gooris (w), Willem …. 
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Franken (z), Jan van de 
Sanden (n) 

  1/8 Boogers heijveldt de heijvelden 
Swaanen, Cornelis rentheffer   
het Capittel van Oirschot rentheffer   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
Martens, Willem schepen / loco officier   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
Roevens, Peter broer / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
142 t/m 144, fiche 6, 
rij 2 

Taxatie  (f 80-) t.b.v. successierechten  1-2-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmond, Johanna +  
(begr. 29-10-1795) 

erflaatster Hoogemierde  

  huijsinge, hof, ca. 15 roeden, 
Hoogemierde in de Smitstraat 

de straat (o), de erfgen. (w), 
de kind. Jan Baptiste 
Schoormans (z), Adriaan 
Lemmens (n) 

  Heijn Teeuwen landt, 1 lopst. 
30 roeden 

de erfgen. Thomas Vroomans 
(o, w), Adriaan Lemmens (z, 
n) 

  perc. ackerlandt in de 
aansteede, 59 roeden 

de erfgen. (o, w), de kind. Jan 
Baptist Schoormans (z), de 
erfgen. Thomas Vromans (n) 

  den dries in ’t heijveldt en ’t 
driesken in het Nieuwveldt, 
48 roeden 

de erfgen. (o, w), een 
waterloop (z), een heijveld 
(n) 

  het heijveldt, 2 lopst. de erfgen. (o, z), een heijveldt 
(w), de heijde (n) 

  deel van den Polder vooraan, 
1 lopst. 15 roeden 

de erfgen. (o), de heijde (w, 
n), Hendrik Huijbregts (n) 

Fransen, Jan schepen / loco officier   
Lemmens, Jan Baptist Marte schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van de Gevel, Wouter e.v. * inventarisant   
van Helmond, Elisabet * zuster / erfgen.   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
144v t/m 147v, fiche 
6, rij 2 

Taxatie  (f 250-4-2) (met kwitantie d.d. 
15-2-1796) 

t.b.v. successierechten  7-2-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoormans, Peter + (begr. 13-1-1796) erflater Hoogemierde  
  ¾ huijs, hof en aangelag gent. 

den Martens acker en 
Moerman, 7 lopst., 
Hoogemierde inde Hoogstraat 

Jan Huijbregts (o), Adriaan 
Wittens c.s. (w), Hermanus 
Wittens (z), de straat (n) 

  ¾ Teuwe steede, 1 lopst. 37 
roeden 

den Armen (o), Cornelis van 
den Heuvel (w), de heijde (z), 
Thijs van den Bergh (n) 

 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 175 
door E.A.M.Verspaandonk 

 36

  ¾ het heijveld, 2 lopst. 38 
roeden 

’t gemeentens heijveld (o), 
Lambert van den Borne (w), 
de wed. Cornelis van de 
Sande (z), Francis van 
Eijndoven (n) 

  ¾ de Haanrijt, 2 lopst. 21 
roeden 

Margo Moonen (o), Anthonij 
van Hest (w), de loop (z), de 
heijde (n) 

  ¾ den Reuselsen beemdt, 1 
lopst. 46 roeden 

Jan van den Heuvel (o), 
Cornelis van den Heuvel (w), 
de heijvelden (z), de gem. 
heijde (n) 

  ¾ den Opper heijvelddries, 2 
lopst. 44 roeden 

Jan Baptist Schoormans (o), 
de Molenstraat (w), Peter 
Adams (z), Jan Huijbregts (n) 

  ¾ perc. in ’t Houtbusken, 7 ½ 
roeden 

Jan Jan Baptist Luijten (o), 
Jacobus van Leendt (w), 
Hendrik Peter Verbaandert 
(z), kind v. Jan Hermans (n) 

  ½ den Keijlacker, 2 lopst. 10 
roeden 

Wouter Snijers (o), Cornelis 
Willems (w), Jan Baptist 
Schoormans (z), de wed. 
Adriaan Larmit (n) 

  ½ den Kerkdries en Maaijken 
Oomen acker, 2 lopst. 30 r. 

Jan Fransen (o, w, n), Willem 
Donkers (z) 

  ½ den Opperdries, 2 lopst. 4 
roeden 

Jan Jacobus Luijten (o, n), 
Peter Adams (w), Jan en 
Jacobus Luijten (z) 

  ½ het Leijbroek, 1 lopst. 11 
roeden 

de stroom (o), de gem. straat 
(w), de kind. Thomas van de 
Sanden (z), Peter Adams (n) 

het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Domijnen van Braband rentheffer   
Fransen, Jan schepen / loco officier   
Lemmens, Jan Baptist Marte schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
de Beukelaar, Carel e.v. * inventarisant / neef   
Huijbregts, Cornelia *    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 145v en 146, 
fiche 6, rij 3 

Kwitantie t.b.v. successierechten  30-1-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Versand, Bartel + (begr. 13-9-1794) erflater Hulsel  
Molhuijsen, A.? gemacht.v.d.ontvanger sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
148 t/m 150v, fiche 6, 
rij 3 

Taxatie  (f 131-17-8) (met daarachter 
kwitantie d.d. 24-10-1796) 

t.b.v. successierechten  3-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Jan + (begr. 12-5-1796) erflater Hoogemierde  
  ½ huijs, hof en aangelag, 45 

roeden, Hoogemierde in de 
Smitstraat 

de gem. straat (o, n), Albert 
Riebergs (w), Gerit Kools (z) 

  ½ den Dries, 2 lopst.13 
roeden 

de gem.straat (o, n), Albert 
Riebers (w), Gerit Kools (z) 
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  den Paaijkloot, 2 lopst. 30 
roeden 

de kind. Cornelis van de 
Sanden (o), de kind. Lambert 
van den Borne (w), de gem. 
straat (z), Hendrik Lemmens 
(n) 

  de Fendert, 8 lopst. Anthonij Baijens (o), Jan 
Baptist M. Lemmens (w), 
Gerit Hermans (z), de heijde 
(n) 

  de Nieuwe erven van Klaas 
Vuijsten, 4 lopst. 43 roeden 

Cornelis van den Heuvel (o), 
de heijde (w, n), de kind. 
Hendrik Luijten (z) 

  den Paaijkloot, 48 roeden de kind. Cornelis van de 
Sanden (o), de kind. Lambert 
van den Borne (w), de gem. 
straat (z), Hendrik Lemmens 
(n) 

  Tijs Dielen beemdt, 2 lopst. 
26 roeden 

de stroom (o), Lambert 
Jacobus van den Borne (w), 
de kind. Gijsbert van de 
Sanden (z), Cornelis Willems 
(n) 

  de helft in het Land in 
Steevens steeden, 2 lopst. 

Joseph Schoormans (o, w), 
Peter van den Borne (z), 
Adriaan Mercx (n) 

  den Vrietsmeer (n) de heijde (o, w, n), de wed. 
Adriaan Larmit (z) 

Hens, Anna Catrina wed.v. Jan 
Andriessen 

renthefster   

van de Plas, Helena renthefster   
de Abdije van Everbode renthefster   
het Comptoir der Domeinen rentheffer   
Fransen, Jan president / loco off.   
Lemmens, Jan Baptist Marte schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van den Borne, Lambert Lambert neef / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
151 t/m 152, fiche 6, 
rij 4 

Taxatie  (f 5-) (met kwitantie d.d. 11-10-
1796) 

t.b.v. successierechten  7-10-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Schoonen, Cornelis + *  
(begr. 19-5-1796) 

erflater Lagemierde  

  huijs, hof en aangelag, 4 
lopst. 20 roeden, Lagemierde 

de wed. Cornelis van Ostade 
(o, z), Pero Vingerhoeds (w), 
de straat (n) 

Swaanen, Cornelis rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Verhagen, Anthonij schepen / loco officier   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
Marien, Elizabeth wed.v. * inventarisante   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
152v t/m 155v, fiche 
6, rij 4 

Taxatie  (f 348-8-12) (netto) t.b.v. successierechten  12-10-1796 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Borne, Hendrina + * 
(begr. 3-5-1796) 

erflaatster Hoogemierde  

  huijzinge, hof en aangelag 
gent. de Luter, 3 lopst. 50 
roeden, Hoogemierde in de 
Arendonkse straat 

Dirk Moonen (o), de straat 
(w), Cornelis van den Heuvel 
(z), Lambert van den Borne 
(n) 

  den acker in de Aansteede, 5 
lopst. 40 roeden 

Dirk Moonen (o, z), de 
overledene (w), Cornelis 
Willems (n) 

  den Beemdt van Cornelis 
Miertmans, 3 lopst. 20 roeden 

Lambert van den Borne (o), 
de wed. Hendrik Luijten (w), 
de heijde (z, n) 

  den Halven dries aan de 
Pastorij, 1 lopst. 16 roeden 

Jan van Loon (o,z), Wouter 
van de Sanden (w), Lambert 
van den Borne (n) 

  Landt en groes in Wouter 
Jacobs aansteede, 5 lopst. 30 
roeden 

de overledene (o, z), de straat 
(w), Lambert van den Borne 
(n) 

  het Hakveld, 2 lopst. 8 roeden kind v. Willem Donkers (o), 
den dijck (w), de heijde (z, n) 

  de Voorste Haanrijt, 1 lopst. Jan van Loon (o), den dijk 
(w), de wed. Wouter van Eijk 
(z, n) 

  de Meijntjes steede, 3 lopst. 
14 roeden 

den dijk (o), Jan van den 
Bergh (w), Adriaan 
Verbaandert (z), Joost 
Schoormans (n) 

  de Wouwers aan den heijkan, 
4 lopst. 47 roeden 

Peter van den Borne (o), de 
heijde (w, z, n) 

  ½ van 2/3 in het Groot 
heijveld bij het Reegenschot, 
ca. 3 lopst. 35 roeden 

Hendrik Thomas van de 
Sanden (o), den Armen (w), 
Lambert van den Borne (z, n) 

  den Beemdt op Hongeren, 2 
lopst. 49 roeden 

Bastiaan Mercx (o), Wouter 
van de Sanden (w), de heijde 
(z), Cornelis Willems (n) 

  den Vossenhof, 46 roeden den Armen (o), Hendrik 
Lemmens (w), Wouter 
Sneijers (z), de straat (n) 

  (deel) huijskamer, stal en 
aangelagh, 1 lopst. 2 roeden, 
in de Smitstraat 

Adriaan Wittens (o), Anthonij 
Vroomans (w), Jan Baptist 
Marte Lemmens (z), Wouter  
Sneijers (n) 

Jooris, Jasper rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
de Kerk van Hoogemierde renthefster   
den Armen van Hulsel rentheffer   
de Abdije van Everbeurde renthefster   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
Fransen, Jan president   
Lemmens, Jan Baptist Marte schepen   
Martens, Willem schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
van den Bergh, Matijs wed.v. * inventarisant   
Box, H. getuige   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
tussen 155v en 156, 
fiche 6, rij 5 

Kwitantie (2x) t.b.v. successierechten  31-7-1797 en 
24-10-1796 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijkmans, Anna + (begr. 21-2-1797) erflaatster Lagemierde  
Smolders, N.D. ontvanger sHertogenbosch  
van den Borne, Hendrina +  
(begr. 3-5-1796) 

erflaatster Hoogemierde  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
156 t/m 159, fiche 6, 
rij 5 

Taxatie  (f 19-19-8) (1/7 van het geheel) t.b.v. successierechten  6-7-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Dijckmans, Anna + (begr. 27-2-1797) erflaatster Lagemierde  
  huijs, hof en aangelag, 1 

lopst. 45 roeden, Lagemierde 
de wed. Cornelis Vloemans 
(o), de wed. Nicolaas van 
Loon (w), de straat (z), Jan 
Baptist Otten (n) 

  Landt in de Hulselse Braak, 4 
lopst. 14 roeden 

Jan Otten (o, w), de heijde 
(z), de wed. Godefridus 
Janssens (n) 

  Land in de Braak aan den 
molen, 1 lopst. 

Allegonda van Hoogstraaten 
(o), de heijde (w), de wed. 
Adriaan Larmit (z), Adriaan 
Otten (n) 

  het Half eeusel, 1 lopst. 40 
roeden 

de wed. Francis van der 
Heijden (o), deze goederen 
(w), de heijde (z), de wed. 
Godefridus Janssens (n) 

  het Aangelagh van Leendert 
Leenders, 3 lopst. 40 roeden 

deze goederen (o), de straat 
(w, n), Cornelis Woestenberg 
(z) 

  de Agterste Braak, 40 roeden de heijde (o, z), de wed. 
Nicolaas van Loon (w, n) 

  Landt in Adriaan Goovers 
Braak, 1 lopst. 3 roeden 

deze goederen (o), de wed. 
Adriaan Larmit (w), de wed. 
Nicolaas van Loon (z), 
Cornelis Willems (n) 

  Landt in den Agterste Bogt 
en Hemelrijk, 2 lopst. 12 
roeden 

Jan van Hoogstraaten (o), 
Cornelis Woestenberg (w), de 
kind. Jan de Kort (z), deze 
goederen (n) 

  het Meijbeemdeke met het 
eeusel, 2 lopst. 45 roeden 

Adriaan Otten (o, n), de 
stroom (w), een weg (z) 

  huijs, hof en aangelag van 
Cornelis Schoonen, 4 lopst. 
20 roeden, Lagemierde 

Cornelis Willems (o, z), Pero 
Vingerhoeds (w), de straat (n) 

  het Weijken van Dirk 
Kastelijns, 2 lopst. (ged. op 
de grens van Hulsel) 

de rivier (o), de heijde (w), 
Abraham Fabri (z), Jan Tops 
(n) 

van Ackerveeken, Peter rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
den Armen van Lagemierde rentheffer   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Domeijnen rentheffer   
Fransen, Jan president   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, Johannis secretaris   
Dijckmans, Theodorus broer / inventarisant   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
159v t/m 160v, fiche 
6, rij 5 

Taxatie  (f 200-) t.b.v. successierechten  1-12-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herk, Willemijntje +  
(begr. 7-6-1797) 

erflaatster Lagemierde  

Dircx, Jan Jan (en huijsvr.) rentgelders Bladel (Obligatie f 100-)  
van Hest, Anthonij rentgelder Hoogemierde  

(Obligatie f 100-) 
 

van Loon, Michiel neef / inventarisant   
Fransen, Jan president   
Verhagen, Anthonij schepen   
van Loon, Mathijs schepen   
van Heusden, J. secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
161 t/m 163, fiche 7, 
rij 1 

Taxatie  (f 1107-14-0) t.b.v. successierechten  12-8-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Petrus + (begr. 1-3-1798) erflater Waalre  
  ¼ koren windmolen gent. de 

ackermolen, Hilvarenbeek 
(Leenhof van Brabant) 

de vroente 

  ¼ den Halve beemd in de 
Hoolstraat met een Eeusel 
daaraan, Hoogemierde 

de stroom (o), de straat (w), 
Hermanus Dijckmans (z), 
Cornelis Woestenberg (n) 

  1/9 oliemolen aan het 
Vloeijeijnde, Lagemierde 

 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Janssens, Jacobus broer / inventarisant   
Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Fransen, Jan schepen   
Luijten, J.H. loco secretaris   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
163v t/m 167v, fiche 
7, rij 1 

Taxatie  (f 175-19-0) t.b.v. successierechten  19-10-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Roombouts, Adriaan + (Rombouts) 
(begr. 28-3-1798) 

erflater Hulsel  

  1/3 huijzinge, stal, schuur, 
hof en aangelag, ca. 2 lopst. 
15 roeden, Hulsel 

Hendrik Mauris (o), Wouter 
van der A (w), de stroom (z), 
de gemeente (n) 

  1/3 den Neerden acker, 4 
lopst. 

Peter van den Borne (o), de 
kind. Marcelis Hendricx (w), 
een ackerweg (z, n) 

  1/3 den Mortelacker, 2 lopst. de wed. Peter Willems (o), 
een ackerweg (w), deze 
goederen (z), Peter Goutsmits 
(n) 

  1/3 het Grieten stuk, 3 lopst. 
20 roeden 

Peter Roest (o), Jacobus 
Kastelijns (w), een ackerweg 
(z), Jacobus  de With (n) 
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  1/3 den Laurens acker, 2 
lopst. 

de gemeente (o), de wed. 
Anthonij Verhagen (w), de 
kind. Peter Dijckmans c.s.(z), 
Jacobus de With (n) 

  1/3 den Tiemenhof, 1 lopst. 
29 roeden 

Jan Hendrik Versandt (o), 
Peter Goutsmits (w), de straat 
(z, n) 

  1/3 het Beemdeke, 2 lopst. 18 
roeden 

Jacobus de With (o), deze 
goederen (w), de gemeente 
(z), de stroom (n) 

  1/3 de Papenbeemd, 1 lopst. 
32 ½ roeden 

de kind. Peter Dijckmans (o, 
n), de stroom (w), de kind. 
Marcelis Hendricx (z) 

  1/3 in ½ den gemeenen 
beemd, 2 lopst. 15 roeden 

Jacobus Maas (o, n), den 
Armen (w), de kind. Jan 
Linkels (z) 

  1/3 de Smeelbeemd, 4 lopst. de kind. Marcelis Hendricx 
(o), Adriaan van den Broek 
(w), Jan Adriaan van de 
Sanden (z), Cristiaan van der 
Heijden (n) 

  1/3 het Leeg heijveld, 2 lopst.  de wed. Jan Bartel Versandt 
(o), Peter Goutsmits (w), 
Peter van den Borne (z), 
Willem Franken (n) 

  1/3 den Hannenbogt, 3 lopst. 
2 roeden 

Adriaan Swaanen (o), Wouter 
van der A (w), Evert 
Vreijssen (z), de stroom (n) 

  1/3 den Jaanen acker, 1 lopst. Jacobus Kastelijns (o), een 
ackerweg (w), Jacobus de 
With (z), de wed. Peter 
Willems (n) 

den Armen van Hulsel rentheffer   
het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Anthonij president   
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, Hendrick subst. secretaris   
Maas, Hendrik momboir v. * / 

inventarisant 
  

Roombouts, (onm.kind *) Michiel + (kind v.) broer   
Hermans, Maria  moeder van *   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
168 t/m …., fiche 7, rij 
2 

Taxatie  (f 16-13-0)(met daarvoor 
kwitantie d.d. 10-11-1798) 

t.b.v. successierechten  19-10-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Maria + (begr. 14-7-1798) erflaatster Rotterdam  
  1/6 huijs, hof en aangelag, ca. 

5 lopst., Hulsel 
de heijde (o, z), Cornelis de 
Beer junior (w), Cornelis de 
Beer senior (n) 

  1/6 den Bogt, 1 lopst. 28 
roeden 

Jan Leemans (o, z), een 
ackerweg (w), Hendrik Maas 
(n) 

  1/6 den Dries, 5 lopst. 30 
roeden 

Jacobus van den Hout (o, z), 
de heijde (w), Willem 
Franken (n) 

  1/6 van ¾  in ’t Ven, 2 lopst. 
37 ½ roeden 

Willem Franken (o), de 
heijde (w, n), Cornelis de …. 
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Beer junior (z) 
  1/6 den Leepel, 1 lopst. 30 

roeden 
Jan Goutsmits (o, n), de wed. 
Peter Willems (w), Jan Marte 
van de Sanden (z) 

  1/6 het Looijken, 1 lopst. 40 
roeden 

de wed. Jan Bartel Versandt 
(o), de kind. Jan Gooris (w), 
Willem Franken (z, n) 

  1/6 ’t groes op ’t Blek, 25 
roeden 

den Armen van Hulsel (o), 
Dirk van de Voort (w), Jan 
Adriaans (z), de wed. Jan 
Bartel Versandt (n) 

  1/6 de Vrijsen acker, 1 lopst. 
20 roeden 

Peter Roest (o, n), een 
ackerweg (w), Cornelis de 
Beer senior (n) 

het Comptoir der Domijnen rentheffer   
Verhagen, Anthonij president   
Dircx, Jan Ansem schepen   
Hendricx, Jan Marcelis schepen   
Box, Hendrik subst. secretaris   
van de Voort, Dirk erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 2, foto 10 
t/m rij 3, foto 12 

Taxatie  (f 2717-10-0) t.b.v. successierechten  3-1-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, Johannes + * 
(begr. 5-8-1798) 

erflater (secretaris) Lagemierde  

  ½ huijs, stallinge, hof en 
aangelag, ca. 4 lopst., 
Lagemierde aan de straat 

de straat (o, z), Hermanus 
Janssens (w), de wed. 
Cornelis Francis van der 
Heijden c.s. (n) 

  ½ den Brugbeemd, 3 lopst. 10 
roeden 

de kind. Jan Leesten (o, n), 
Hermanus Janssens (w), de 
straat (z) 

  ½ het Drieske, 45 roeden Jan van Rooij (o), de kind. 
Jan van Loon (w), de straat 
(z), de kind. Jan Leesten (n) 

  ½ den Broekbeemd, 1 lopst. 
20 roeden, Hoogemierde 

de wed. Godefridus Janssens 
(o), de stroom (w), Jacobus 
Jac. van Leendt (z), de wed. 
Walterus Dijckmans (n) 

het Corpus van Lagemierde rentgelder Obligatie (f 200-)  
Deckers, Jacobus rentgelder Obligatie (f 75-) Lagemierde  
van Overa, Jan rentgelder Obligatie (f 50-)  
het Corpus van Hilvarenbeek rentgelder Obligaties (f 300- + f 300-)  
het Corpus van Alphen rentgelder Obligatie (f 200-)  
Anthonissen, Johannes rentgelder Obligatie (f 400-) Oisterwijk  
van der Loo, Pieter Jans rentgelder Obligatie (f 140- + f 100-) 

Oisterwijk 
 

van Heusden, Cornelis eerst rentheffer   
van Haaren, Adriaan Jacobus rentgelder Obligatie (f 62-10) Oisterwijk  
van de Noort, Adriaan rentgelder Obligatie (f 400-) Oosterhout  
van Althoffer, Jacob eerst rentheffer   
van Heusden, Cornelis junior broer / inventarisant   
Redeker, Catrina Cristina wed.v. *    
Verhagen, Anthonij schepen   
Swaanen, Cornelis schepen   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Box, H. subst. secretaris   
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 1 
t/m 11 

Taxatie  (f 207-) 
(met kwitantie d.d. 21-5-1799) 

t.b.v. successierechten  5-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Johanna Catrina + 
(begr. 20-12-1798) 

erflaatster Hoogemierde  

  ½ huijs en aangelag, 55 
roeden, Hoogemierde 

Hendrik Panjoel (o, w, n), de 
heijde (z) 

  ½ den Hof in ’t drieske, 48 
roeden 

Hendrik Panjoel (o, n, z), 
deze goederen (w) 

  ½ den halven Langen acker, 1 
lopst. 27 ½ roeden 

Adriaan Joosen (o), Hendrik 
Panjoel (w), de heijde (z), 
Matijs van den Bergh (n) 

  ½ de helft in ’t Landt in de 
aansteede, 1 lopst. 30 roeden 

Joseph van Ostade (o), 
Hendrik Panjoe (w, n, z) 

  ½ de Laaijsteede, 1 lopst. 40 
roeden 

deze goederen (o, w, z), 
Matijs van den Bergh (n) 

  ½ den Bultacker, 1 lopst. 35 
roeden 

Hendrik Panjoel (o), Matijs 
van den Bergh (w), deze 
goederen (z), Jan van den 
Heuvel (n) 

  ½ de halve grooten dries en 
laag drieske, 1 lopst. 28 r. 

Hendrik Verspaandonk (o), 
deze goederen (w, n), 
Hendrik Panjoel (z) 

  ½ den halven beemd, 1 lopst. 
29 ½ roeden 

de stroom (o), Tomas Janssen 
(w), Michiel Lurincx (z), 
Hendrik Panjoel (n) 

  ½ heijveldt aan den 
molenstraat, 31 roeden 

de wed. Adriaan Larmit (o), 
de wed. Hendrik Verbaandert 
(w), Hendrik Panjoel (z), Jan 
Jac. Luijten (n) 

  ½ stuk beemd half, 22 roeden Hendrik Adriaans (o), Joseph 
van Ostade (w), de wed. 
Adriaan Larmit (z), Hendrik 
Panjoel (n) 

  ½ den Beemdt aan de 
Langvoort, 1 lopst. 14 roeden 

de stroom (o), Michiel 
Lurincx (w), Peter van den 
Borne (z), Hendrik Panjoel 
(n) 

  ½ het Duijvelsheer, 1 lopst. 7 
roeden 

Adriaan Willems (o), Joost 
Schoormans (w), den 
Belevensche loop (z), de 
heijde (n) 

  ½ teulland gent.: huijs, hof en 
aangelag, ca. 3 lopst. 

de straat (o), den grooten 
dries (w), Matijs van Vessem 
(z), de wed. Adriaan Larmit 
(n) 

van Loon, Nicolaas rentheffer   
Koolen, Ida renthefster   
Hens, Anna renthefster   
Fransen, Jan loco officier   
Luijten, Jan Hendrik schepen   
Wittens, Adriaan schepen   
Box, Hendrik subst. secretaris   
van den Heuvel, Jan erfgen. / inventarisant   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 4, foto 12 
t/m rij 5, foto 1 

Index  1787-1798 



Hooge- en Lage Mierde en Hulsel   Oud Rechterlijk Archief   Inv.No. 175 
door E.A.M.Verspaandonk 

 44

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 3 Extract (uittreksel) uit het doodboek  11-4-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van den Heuvel, Johanna Catrina + 
(begr. 20-12-1798) 

 Hoogemierde  

van den Heuvel, ……. broer / erfgenaam   
van de Pol, P. ondertekenaar   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 4 Extract (uittreksel) uit het doodboek   

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Herck, Willemijn + (begr.7-6-1797)  Lagemierde  
……..  man / erfgenaam   
van den Dungen, Willem schoolmeester / 

ondertekenaar 
  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 5 
t/m 7 

Extract (uittreksel) uit taxaties  28-1-1799 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Janssens, Petrus + (begr. 1-3-1798) erflater Waalre  
Janssens, Jacobus broer / inventarisant   
Roombouts, Adriaan + (begr. 28-3-
1798) 

erflater Hulsel  

Maas, Hendrik momboir van * / 
inventarisant 

  

Rombouts, (onm.kind *) Michiel +    
van der A, Maria + (begr. 14-7-1798) erflaatster Rotterdam  
van de Voort, Dirk inventarisant   
Box, H. ondertekenaar   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 8 Kwitantie  24-3-1784 (= 1787 !) 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Leend, Peter + (begr. 1-2-1787) erflater Hilvarenbeek  
Deutz, J.M. ontvanger sHertogenbosch  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 7, rij 5, foto 9 
t/m 12 

Extract betr. taxaties met cijnsen etc. 
aan het Comptoir der Geestelijke goed. 

1791- 1792 14-2-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Adriaans, (4 kind.) Jan + 
Adriaans, Peter 

transportanten 
verkrijger 

21-2-1791 
4/5 goederen , Lagemierde 

 

van der Ceelen, Peternel + * 
van der Ceelen, Frans + 

erflaatster 
vader van * 

1-3-1791 erfsteede, Hulsel  

Janssens, Hermanus i.n.v. 
van de Zanden, Maria 
van de Sanden, Adriaan 
van de Sanden, Wouter 
van de Sanden, Hendrik 

transportant 
 
broer / verkrijger 
broer / verkrijger 
vader 

2-3-1791 
 
 
1/3 steede, Lagemierde 
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de Kort, Jan 
Strooijbants, (2 kind. *) Goijaart 
de Kort, Jenneke + 
de Kort, Jan + 

condivident 
condividenten 
moeder van * 
vader / erflater 

16-5-1791 
 
 
erfsteede, Lagemierde 

 

Janssens, Hermanus 
Leesten, (3 kind.) Jan 

transportant 
verkrijgers 

31-5-1791 
erfsteede, Lagemierde aan de 
straat 

 

Janssens, Godefridus 
Janssens, Hermanus 
Leesten, (3 kind.) Jan 

vernaderaar 
transportant 
verkrijgers 

20-6-1791 erfsteede, L.M.  

Verbaandert, Cornelis 
Verbaandert, Hendrina 
Verbaandert, Hendrik Peter 
Verbaandert, Pieter + 

transportant 
transportante 
broer / verkrijger 
vader 

22-7-1791 
 
½ erfsteede, Hoogemierde 

 

Leijtens, Wilhelmus 
Leijtens, Goverdina 
Larmit, Adriaan * 
Leijtens, Elisabet e.v. * 

transportant 
transportante 
verkrijger 

15-10-1791 
 
¾ erfsteede, Hoogemierde 

 

de Laat, (2 kind. *) Cornelis + 
van Steensel, Ida  
de Laat, Willem 

transportanten 
moeder van * 
broer / verkrijger 

3-1-1792 
 
½ erfsteede, Lagemierde 

 

Verster, Abraham rentmeester der 
geestelijke goederen 

  

van Heusden, J. ondertekenaar   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 1 
t/m 3 

Memorie van de 40e penning  4-11-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regenten van Hoogemierde 
van de Plas, Helena 
van der Ceelen, Peter 

gelovers 
creditrice 
crediteur 

3-10-1796  

Janssen, Hendrik 
Verbaandert, Cristiaan 

transportant 
verkrijger 

3-10-1796 
perc.groese, Hoogemierde 

 

Verbaandert, Cristiaan 
van de Sanden, Wouter 

gelover 
crediteur / verkoper 

3-10-1796 
2 perc. teulland, 
Hoogemierde 

 

de Regenten van Hulsel 
van der Ceelen, Peter 

gelovers 
crediteur 

4-10-1796  

Hendricx, Jan Marcelis (en h.vr.) 
Vreijssen, Evert * 
van Gorp, Anna e.v. * 

transportant 
verkrijger 

7-10-1796 
huijzinge, etc. , Hulsel 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 4 
t/m 7 

Memorie van de 40e penning  14-3-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kools, Gerit 
Kools, Dirk 
Kools, Peter 

gelover 
crediteur 
crediteur 

4-1-1796  

Verspreuwel, Adriaantje wed.v. Hendrik 
Verbaandert 
van Helmondt, Peter (en h.vr.) 

 
transportante 
verkrijgers 

4-1-1796 
 
perc. ackerlandt, H.Mierde 

 

van Helmondt, Peter 
Huijbregts, Willem 

transportant 
verkrijger 

4-1-1796 
perc. teullandt, Hoogemierde 

 

Wittens, Hendrik 
van Ackerveeken, Peter c.s. 

transportant 
verkrijgers 

10-1-1796 
perc. teullandt, Lagemierde 
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Vinken, Wouter 
Janssens, Cornelis 

transportant 
verkrijger 

19-1-1796 
huijsken, Hoogemierde 

 

Roevens, Peeter 
van de Sanden, Anthonij c.s. 

transportant 
verkrijgers 

20-1-1796 
huijzinge, etc. , Lagemierde 

 

Roevens, Peter 
Willems, Francis (en h.vr.) 

transportant 
verkrijgers 

20-1-1796 
perc. groese, Lagemierde 

 

Roosen, Jan 
Roosen, Theodorus 
Roosen, Adriaan 
Leesten, Francis 
Leesten, Matijs 
Leesten, Elizabeth 

gelover 
gelover 
gelover 
crediteur 
crediteur 
creditrice 

24-1-1796  

de Beukelaar, Carel c.s. 
Schoormans, Joseph (en h.vr.) 

transportanten 
verkrijgers 

9-2-1796 
huijsinge etc., Hoogemierde 

 

Schoormans, Joseph 
Pasmans, Jan 

gelover 
crediteur 

9-2-1796 Hoogemierde  

Pasmans, Jan 
van Hooff, Jan (en h.vr.) 

transportant 
verkrijgers 

9-2-1796 
huijsinge, hof, Hoogemierde 

 

Molhuijsen i.n.v. 
Deutz, J.M. 

ondertekenaar   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 8 Notities (betr. deling ?)  1778 ? 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Helmond, Johanna  perc. land en groes in het 
aangelag, 1 lopst. 28 roeden 

 

  perc. land het Heijn Teeuwen, 
1 lopst. 31 roeden 

 

  perc. land het heijveld, 1 
lopst. 19 roeden 

 

  perc. land en groes in ’t 
heijveld, 1 lopst. 13 roeden 

 

  ½ huijs  
  Heijn Teeuwen steede  
  ackerlandt in de aansteede  
  groes en land den dries in ’t 

heijveld en drieske in het 
Nieuwveld 

 

  land en heijveld ’t heijveld  
  in de Polder  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 9 en 
10 

Memorie van de 40e penning  10-1-1797 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Regenten van Lagemierde 
Verhagen, Anthonij 

gelovers 
crediteur 

20-11-1796  

Marien, Elizabeth wed.v. Cornelis 
Schoonen 
Dijckmans, Jan Baptist 

 
transportante 
verkrijger 

27-12-1796 
 
huijzinge, hof etc., L.Mierde 

 

Dijckmans, Jan Baptist 
van Ackerveeken, Peter 

gelover 
crediteur 

27-12-1796  

van den Bergh, Marcelis 
van den Bergh, Jan Baptist 
van den Bergh, Matijs 
van den Bergh, Goverdina 

transportant 
transportant 
verkrijger 
verkrijgster 

28-12-1796 
 
½ in 4/6 huijzinge, etc., 
Hoogemierde 

 

Smolders, N.D. ontvanger sHertogenbosch  
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 11 Kwitantie betr. 40e penning  12-6-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden secretaris Hooge- Lagemierde en 
Hulsel 

 

Holhuijsen i.n.v. ontvanger sHertogenbosch  
Deutz, J.M. ontvanger   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 1, foto 12 Memorie van de 40e penning  1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van de Wouw, Anthonij 
van Loon, Walterus 
van de Wouw, Cornelis 

transportant 
transportant 
verkrijger 

3-5-1796 
 
¾ erfsteede, Hulsel 

 

Verspaandonk, Francis 
Verspaandonk, Hendrik 

transportant 
verkrijger 

6-6-1796 
½ huijzinge etc., H. Mierde 

 

Verspaandonk, Hendrik 
van de Sanden, Wouter 

gelover 
crediteur 

6-6-1796  

Roest, Peter * 
Aarts, Jennemaria e.v. * 
van Rijsingen, Arnoldus 

gelover 
 
crediteur 

7-6-1796 
 
Oirle (Oerle) 

 

van de Wouw, Cornelis 
Roest, Peter * 
Aarts, Jennemaria e.v. * 

transportant 
verkrijger 
verkijgster 

7-6-1796 
 
huijsinge, etc., Hulsel 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 1 Brief (klad) van secretaris aan ontvanger 40e p. 15-7-1796 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 2 Brief van ontvanger aan secretaris  21-11-1792 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van der Aa, Maria + (9-2-1790) erflaatster Antwerpen  
………. erfgenamen Lagemierde  
Deutz, J.M. ontvanger   
 bode Beek (Hilvarenbeek)  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 3 en 
4 

Notitie betr. transport   

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Verbaandert, Hendrik e.v. * transportant   
Verspreuwel, Adriaantje *    
Verspreuwel, Jan # verkrijger   
Leppens, Adriaantje e.v. # mede verkrijgster keuken en 1/3 hof en 

aangelag, 1 lopst. , Twistel ? 
Jacobus van Leendt (o), den 
Armen (w), Jan van de Pas 
(z), de heijde (n) 

  ’t half Steeken, 41 roeden Jan Verspreuwel (o), Jan B. 
Lemmens (w), Jan van de 
Sanden (z),’t Klooster (n) 
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  den Grooten acker, 1 lopst. 
40 roeden 

de hoeve goederen (o), 
Hendrik van Helmond (w), 
Willem Huijbregts (z), Jan 
Pasmans (n) 

  de Lange vooren, 2 lopst. Jan B. Lemmens (o), den 
Armen (w), het Klooster van 
Everbeurde (z), Jan 
Verspreuwel (n) 

  ’t Lang ven, 50 roeden den Armen (o), Jac. van 
Leendt (w), Hendrik P. 
Verbaandert (z), Jac. Staats 
(n) 

  de Rijt, 51 roeden den Armen (o), de wed. 
Wouter Luijten (w, z), Jac. 
van Leend (n) 

de Kerk van Hoogemierde renthefster   
den Armen van Hoogemierde rentheffer   
het Comptoir der Geestelijke goederen rentheffer   
de Abdije van Everboode renthefster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 5 en 
6 

Notitie / klad / berekening betr. taxatie betr. successierecht  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Deutz, Mr. Marten ontvanger  sHertogenbosch  
Ackersdijck, Mr. Willem gemachtigde   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 7 en 
8 

Overzicht tienden 1783 t/m 1792 Hooge Mierde, Lage Mierde en 
Hulsel 

4-7-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 9 Brief aan ontvanger betr. successierecht 20e penning 6-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Molhuijsen    
van Heusden, J. afzender Hilvarenbeek  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 10 
en 11 

Brief betr. taxatie / successierecht 1-6-1795 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden geadresseerde / 
secretaris 

Hooge- Lage Mierde en 
Hulsel (wonende 
Hilvarenbeek) 

 

Deutz, J. M. ontvanger successie / 
afzender 

  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 2, foto 12 Brief aan secretaris betr. successierecht / 20e penning 5-3-1787 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Wolfsbergen, W. afzender sHertogenbosch  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 1 Notitie / berekening betr. transport   

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Hens, Anna wed.v. Jan Andriesse renthefster 30-9-1790   
Verspreuwel, Jan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 2 en 
3 

Notitie / berekening  betr. tienden  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  pastoors huijs  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 4  Notitie / berekening  taxatie halve smalle tiende  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  reparatie aan de toren  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 5 
t/m 8 

Notitie / memorie betr. taxatie goederen 
van de Abdij van Averbode 

t.b.v. successierecht  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  het pastoreele huijs (pastorie ) 
, Hoogemierde 

 

  de hoeve  
  eenige weijkens  
  beemd op Hongeren  
  een heijvelt  
  heijvelt aan de molendijk  
  heijvelt aan de molenstraat  
  de Kerkakkers  
  de Bremakkers  
  den Leijakker  
  een weijde  
  de groote tiende  
  het wilders tiendeke  
  2 vijvers  
  akker aan de Twissel  
  den Bogt  
  den Poelshof  
  ’t Leijbroek  
  de akker met den Hulsbos  
  den Grooten dries  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 9 
t/m 11 

Staat en inventaris v.d. onroerende 
goederen  v.a. Abdij van St. Truijen 

t.b.v. successierecht 17-10-1793 
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namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  de halve grove / de halve 
smalle tienden 

 

  onderhoud / reparatie v.d. 
toren 

 

Verster, A. rentmeester   
Eucherius / Henricus van Someren abt / ondertekenaar St.Truijden  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 3, foto 12 Rekenblad betr. onr. goederen t.b.v. successierecht  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  keuken, stal, schop, 2 hofkens  
  den dries / aangelag,  1 ½ lop.  
  ackerland in ’t aangelag, 1 ½ 

lopst. 
 

  den Hangbeemdt, 46 roeden  
  ’t middelste landt, 1 lopst. 33 

roeden 
 

  den Hoeksenbeemd, 52 
roeden 

 

  de Braak, 2 lopst. 27 roeden  
  heijvelt in de heijlaaren  
  parceeltje heijvelt  
  den Vonderbeemdt, 1 lopst. 

22 roeden 
 

  den Daalacker, 3 lopst. 18 r.  
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 1 en 
2 

Verklaringen betr. overledenen t.b.v. successierecht / 20e penning 4-1-1779 en  
18-4-1764 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heusden, J. secretaris Hooge- Lagemierde en 
Hulsel 

 

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 3 Extract uit rekeningen / brief aan de 

secretaris 
t.b.v. successierecht / 20e penning 7-10-1779  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

van Heemskerck, Willem Cornelis ontvanger 20e penn. sHertogenbosch  
  Hooge- Lagemierde en 

Hulsel 
 

van Wolfsbergen,W. afzender   
 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 4 Verklaringen betr. overledenen  t.b.v. successierecht / 20e penning 4-1-1779  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Wolfsbergen    
van Heusden, J. secretaris Hooge- Lagemierde en 

Hulsel 
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folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 5 Taxatie  (klad) t.b.v. successierecht / 20e penning 

met tabel betr. verwacht aantal jaren 
vruchtgebruik afh. van leeftijd 

 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Palms, Johanna (41 jr.)    
Reus, Cornelia+ e.v. * erflaatster Riel  
Nooijens, Gerard * (42 jr.) inventarisant huijs ?, schuur  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 6 Memorie t.b.v. kerkmeesters betr. taxatie / 20e penning 

(hoort in archief Hilvarenbeek) 
1793 / 1794  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

de Roomsche gemeente te Hilvarenbeek kerkmeesters Hilvarenbeek  
  de roomsche kerk / het 

pastoreele huijs 
 

Deutz ontvanger sHertogenbosch  
  de kerk van Diessen  
  de kerk van Riel  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 7 en 
8 

Notities betr. div. personen (en loop van 
weg of grens H’beek ??) 

  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Kouwenberg, Aalbert *    
Baaijens, Maria e.v. * +    
Timmermans, …….. 2e e.v. *    
Kouwenberg, (kinderen 2e huw.) 
Aalbert 

   

Beekerbergh ?  Beekerbergh ?  
van Korvel    
  Spoordonk  
  Hol / Huijgevoort  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 9 en 
10 

Lijst van inkomsten uit verpachting betr. bezittingen Abdij van 
Averbode 

 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Geerts, Hendrik pachter de eerste hoeve  
Adams, Peter pachter de tweede hoeve  
van Leendt, Jacobus pachter ’t kleijn hoefken  
Huijbregts, Willem pachter   
van Rooij, (dochter) Jan    

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 4, foto 11 
t/m rij 5, foto 5 

Taxatie van de goederen v.d. Abdij van 
Averbode te Hoogemierde 

 31-7-1760  

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Vromans, Thomas gebruiker / pachter de Hoef, huijs, hof , 1lopst. 4 
roeden 

de gem. straat (o, n), de abdij 
(w, z) 
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  den Gerstbogt, 1 lopst. 46 
roeden 

de gem. straat (o), de erfgen. 
Hendrik Jan Hermans (z), de 
zelve (=abdij)( w, n) 

  den Hagenacker, 9 lopst. 50 
roeden 

de abdij (o, z, n), de 
Hoogacker (w) 

  den Berkel, 4 lopst. 30 roeden de abdij (o), de Hoogacker 
(w), de kind. Hendrik 
Verspreeuwel (z), Jan Baptist 
Lemmens (n) 

  den Halven Bogt, 10 lopst. 24 
roeden 

de abdij (o, z), de Baan (n), 
Jan Baptist Lemmens (w) 

  de Kleijne vlesdries, 49 
roeden 

de Lindestraat (o), de abdij 
(w, z, n) 

  den Grooten Vlesdries, 2 
lopst. 30 roeden 

de abdij  

  den Poelshof, 5 lopst. den Armen (o), Cornelis 
Willems (w), de Lindestraat 
(z), de abdij (n) 

  1/3 in ’t Vonderbroek, 5 
lopst. 6 ½ roeden 

de Aa (o), de straat (w), 
Willem Martens (n), de abdij 
(z) 

  ’t Klijn Dooijbroek, 4 lopst. 
35 roeden 

de Aa (o), de gem. heijde (w), 
Willem Huijbregts (z), Jan 
Lemmens (n) 

  heijde in het Ossen eersel, 5 
lopst. 16 roeden 

den Toornacker (torenakker) 
(o), de kerkpat (w, n), 
Hendrik Lemmens (z) 

  heijvelt in den Bogt, 5 lopst. het Osseneersel (o), de 
Hoogacker (w), Hendrik 
Lemmens (z), den Haagacker 
(n) 

  ’t Groot mastbosch  of 
heijvelt gent. den Elderdijk, 
11 lopst. 43 roeden 

Jan Baptist Lemmens (o), de 
erfgen. Hendrik van 
Spreeuwel (w), de heijde (n), 
de abdij (z) 

  het Leijbroek (3 perc.) samen 
12 lopst. 45 roeden 

de gem. Aa (o), de Hoolstraat 
(w), Jan Jacobus Luijten (n), 
Bartel Verspaandonk (z) 

Adams, Peter gebruiker / pachter de hoef; huijs, schop met den 
Nieuwen hof, 1 lopst. 46 
roeden 

de baan (o, z), de abdij (w), 
de erfgen. Hendrik Jan 
Hermans (n) 

  land in Ossen eersel, 5 lopst. 
16 roeden 

de erfgen. Hendrik Jan 
Hermans (o), de abdij (w, z), 
de kerkpadt (n) 

  acker met den Hulsbos, 7 
lopst. 23 roeden 

Hendrik Lemmens / Jan 
Schoormans (o), de gem. 
straat (w), de kind. Jacop 
Willems (z), Antonie Beijens 
(n) 

  ½ den Bogt, 10 lopst. 24 
roeden 

den Breevenkant (o), den 
Berkel (w), het Groenwegske 
(z), de andere helft (n) 

  den Veeken acker, 6 lopst. 14 
roeden 

de abdij (o, z, n), de kind. 
Jacobus van Leendt (w) 

  de Lange vooren, 2 lopst. 30 
roeden 

de abdij (o, w, z), de erfgen. 
Hendrik Jan Hermans (n) 

  den Elderdijk,  2 lopst. 46 
roeden 

Jan Baptist Lemmens (o), het 
mastbos (w)(z ?), de erfgen. 
Hendrik Jan Hermans (n) 

  den Grooten dries, 9 lopst. 14 
roeden 

pastoors dreef (o), den 
Breevenkant (w), de kerkpat 
(z), den hof v.d. hoeve (n) 
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  1/3 in ’t Vonderbroek, 5 
lopst. 6 ½ roeden 

de gem. Aa (o), de straat (w), 
de abdij (z, n) 

Luijten, Thomas gebruiker / pachter huijs, schuur, schop, hof en 
aangelag, 2 lopst. 25 roeden 

de straat (o), het Weske (w), 
Jan Bapt. Luijten (z), Jan 
Lemmens / kind. Antonie 
Antonie Paridaans (n) 

  den Heijkant, 6 lopst. 43 
roeden 

Antonie van Laarhoven (o), 
Hendrik Verbaandert jun. (w) 
, Willem Martens (z), de 
abdij (n) 

  den Acker aan de Vonderpat, 
5 lopst. 36 roeden 

de Vonderstraat (o), Jan 
Lemmens (w), de abdij (w), 
Jan Pasmans (n) 

  den Opper, 1 lopst. 48 roeden Jan Jacob Luijten (o), den 
Armen (w), Jan Baptist 
Schoormans (z), Willem 
Huijbregts (n) 

  den Garstacker, 4 lopst. 48 
roeden 

Jan Pasmans (o), Jan Jacop 
Luijten (w ?), Willem 
Martens (z), de abdij (n) 

  den Geerlincx acker, 2 lopst. 
39 roeden 

Hendrik Lemmens (o), 
Hermanus Dijkmans (w), Jan 
Jacop Luijten (z), Cornelis 
Willems (n) 

  ’t Drieske aan de Hekkens, 45 
roeden 

Antonie van Laarhoven (o), 
Jan Jacop Luijten (w), 
Willem Martens (z), de abdij 
(n) 

  1/3 in ’t Vonderbroek, 5 
lopst. 6 roeden 

de Aa (o), de straat (w), de 
Vonderpat (z), de abdij (n) 

  ’t Dooijbroek, 9 lopst. 1 
roede 

de gem. Aa (o), de abdij (w), 
de kind. Jacop Willems (z), 
Hendrik Peter Verbaandert 
(n) 

  weijvelt bij de Schans, 4 
lopst. 4 roeden 

de abdij (o, z), Jan Jacop 
Luijten (w), Antonie Beijens 
(n) 

  ’t Vonderheijvelt, 6 lopst. 3 
roeden 

Hendrik Verbaandert (o), de 
abdij (w), Jan Baptist 
Lemmens (z), het 
Vonderstraatje (n) 

  den Horst in het Dooijbroek, 
10 lopst. 35 roeden 

de abdij (o), Jan Tist Luijten 
(w), Hendrik Verbaandert (z), 
Hendrik Peter Verbaandert 
(n) 

  ’t Klijn ackerke van Adriaan 
Tielemans, 1 lopst. 

den Armen (o), Jan Baptist 
Lemmens (w, z, n) 

  ackerke van ’t Weeskens, 35 
roeden 

de abdij (o), de gem. straat 
(w), Jan Tist Luijten (z), Jan 
Lemmens (n) 

 div. huurders den Beemt op Hongeren met 
een eersel daaraan, ca. 2 
lopst. 26 roeden 

de Aa (o), de gem. heijde (w), 
Hendrik Jansen (z), Adriaan 
Merkx (n) 

  heijvelt, 3 lopst. de gem. heijde (o, z), Joost 
van Ostaden / Lambert van 
den Borne (w), de kind. 
Hendrik Luijten (n) 

  heijvelt aan den molendijk, 2 
lopst. 

Cornelis Woestenberg (o), de 
Hoolstraat (w), den 
Molendijk (n) 

  heijvelt aan de molenstraat, 
40 roeden 

Willem Martens (o), de wed. 
Tomas van de Sande (w), … 
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Jan Lemmens (z), de 
molenstraat (n) 

  twee vijvertjes (waterplasjes) den Poppelsen dijk (o), den 
Tak (w), de Twisselt (z), de 
gem. heijde (n) 

  de Kerkackers, 5 lopst. 30 
roeden 

Bartel Verspaandonk (o), Jan 
Fransen (w, z), Hendrik 
Lemmens (n) 

  de Bremackers, 4 lopst. 13 
roeden 

Hendrik Lemmens / Christ en 
Joost Panjoel (o), Hendrik 
Wittens / Adr. Willems (w), 
den Veldacker (z), den 
molenpat (n) 

  de Looijacker, 2 lopst. 15 
roeden 

Christiaan Verbaandert (o), 
Cornelis van den Heuvel (w), 
Jan Fransen (z), de kind. Jan 
Vroomans (n) 

  een weijde, 2 lopst. de abdij 
  de tiende / klijn tiendeke  
Sweerts, Jan  het Vlesken van Jan Sweerts de abdij  
  weijken agter den hof de abdij 
  een blijkjen (bleekweide) de abdij 
  den Boomgaart de abdij 
  weije agter de stal de Lindestraat (o), de abdij 

(w, z, n) 
  de Pastoors huijzinge etc.  

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 5, foto 6 Extract uit het doodregister v. Hulsel  1-10-1798 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

Rombouts, Adriaan + (begr. 28-3-1798) erflater Hulsel  
……… vrouw / erfgenaam   
de Vries, J. koster   

 

folio no. soort akte opmerkingen datum 
fiche 8, rij 5, foto 7 
t/m fiche 9, rij 1 

Lijst van de goederen v.d. Abdij van 
Averbode  

 10-8-1793 

namen van personen of 
instellingen 

beroep / relatie toponiem / gebouw / 
diversen 

reengenoten / 
belendingen 

  het pastoreel huijs  
Geerts, Joannes pachter het oud pagthof Culensrode  
de Prelaet van St. Truijen rentheffer   
Adams, Peter pachter de nieuwe hoeve Culensrode  
  3 weijkens de abdij 
  3 weijkens de Lendestraat (o), de abdij 
van Leendt, Jacobus pachter huijs met aangelegen erve, ca. 

3 lopst. , Hoogemierde, met 
10 percelen grond samen ca. 
55 lopst. 

 

Hendriks, Jan pachter beemdt op Hongeren met een 
eussel daaraan, 3 lopst. 26 
roeden 

de rivier (o), de gem. heijde 
(w), Henricus Luijten (n), 
Adriaen Mercx (z) 

  heijveldt, 3 lopst. de gem. straat (o), Lambert 
van den Borne (w), de gem. 
heijde (z), de kind. Jan 
Luijten (n) 

  heijveld aan den Molendijck, 
2 lopst.  

Cornelis Wustberg 
(Woestenberg ) (o, z), de 
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gem. straat (w), den 
Molendijck (n) 

  heijveld aan de Molenstraat, 
40 roeden 

Willem Mertens (o), Christ 
Verbaendert (w), Joannes 
Lemmens (z), de gem. straat 
(n) 

den Armen van Lagemierde rentheffer   
Schoormans, Laurens 
van den Berg, Hendrik 

huurders de Kercke ackers, 5 lopst. 30 
roeden 

Bartel Verspaandonk (o), Jan 
Fransen (w, z), Hendrik 
Lemmens (n) 

van Oostade, Josephus (van Ostade) 
Aerts, Anthonij 

huurders de Bremackers, 4 lopst. 13 
roeden 

Hendrik Lemmens / Christ 
Panjoel (o), P. van den Borne 
/ Christ Panjoel (n), Kees 
Willems / Hendrik Wittens 
(w), Lambert van den Borne 
(z) 

Huijbregts, Willem huurder den Loeijacker (Looijacker), 
2 lopst. 15 roeden 

Christ Verbaandert (o), 
Cornelis van den Heuvel (w), 
Joannes Franssen (z), de kind. 
Jan Vroomans (n) 

  weijde, 2 lopst. de Beke (o), Barth. 
Verspaandonk (z), de straat 
(w), de abdij (n) 

  tiende Hooge- en Lagemierde  
  het Wilders tiendeke  
  cijnsboek, Bergeijk, Loon 

(Hoogeloon), Bladel, Reusel 
 

Verbeeck, Hendrik  cijnsboek Lommel  
 pastoor / gebruiker 2 vijvers (waterplasjes), 

Hoogemierde 
de heijde 

Gregorius, Abt van Everbode samensteller Averbode  
Claessens, F.G. provisor   
Caenen, F.C. cell. en archivaris   
vanden Wijngaerd, F.G. provisor   

 
Einde jan. 2011 

 
 
 
 


