Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 176
door E.A.M.Verspaandonk

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

1 en 1v, fiche 1, rij 1

Taxatie onr. goederen (erfwisseling)

t.b.v. successierechten

20-9-1799

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Beijens, Anthonij
Verspreuwel, Adriaantje wed.v. Hendrik
Verbaandert
Wittens, Adriaan
Luijten, Jan Hendrik
Fransen, Jan
Box, H.

verkrijger
verkrijgster

ca. 6 roeden Land
ca. ½ schuur, Hoogemierde

president
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

2 t/m 4, fiche 1, rij 1

Taxatie nagelaten goederen (f 2845,-)

t.b.v. successierechten

10-10-1800

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Janssens, Jacobus + begr.15-7-1800

erflater

Lagemierde
¼ en 1/40 oliemolen, het
geheel 6 roeden, Lagemierde
aan het Vloeijend
obligatie f 1000,½ den Halfbemd in de
Holstraat (Hoolstraat) met
een eersel daaraan, 1 lopst.
32½ roeden, Hoogemierde
obligatie f 700,¼ koren windmolen gent. den
Akkermolen, Hilvarenbeek

Janssens, Hermanus *

debiteur / rentgelder

Woestenberg, Cornelis

debiteur / rentgelder

het Comptoir der Domeijnen
Janssens, Hermanus *
Wittens, Adriaan
Verhagen, B.
Swaanen, C.
Box, H.

folio no.

Peter Joris Peeters (o, z),
Cornelis Woestenberg (w), de
straat (n)
de stroom (o), de straat (w),
de wed. Godefridus Janssens
(z), Cornelis Woestenberg (n)

de vroente

rentheffer
erfgenaam
president
schepen
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen
e

tussen 3 en 3v, fiche 1, Kwitantie
rij 1

betr. 20 penning

datum
20-2-1805

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Willems, Hendrik + 15-12-1804
Hanegraaff

erflater
ontvanger

Hulsel
sHertogenboscht

folio no.

soort akte

tussen 3 en 3v, fiche 1, Kwitantie
rij 1

opmerkingen

datum

betr. 20e penning

28-1-1802

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van der Ceelen, Margo + 25-8-1801
Smolders ?

erflaatster
ontvanger

Hulsel
sHertogenbosch

folio no.

soort akte

tussen 3 en 3v, fiche 1, Voorbeeldformulier
rij 1

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten / 20e penn.

1700…

1
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folio no.

soort akte

4v t/m 5v, fiche 1, rij 1 Taxatie (f 110,-)

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Meulders, Elisabeth + begr. 25-11-1800 erflaatster
Sopers, Theodorus
execut. / inventarisant

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

2-1-1801

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Bladel
het Wilreits Ven, Hulsel

Wilreits eusel, Hulsel
parceel houtbos, Hulsel

Wittens, Adriaan
Hendricx, Jan Marcelis
Claasen, Wouter
Box, H.

Adriaan Swaanen (o), de
heijde (w), Evert Vreijsen (z),
Jacobus Castelijns (n)
Cornelis de Beer den jongen
(o), de heijde (w, z, n)
Jan Coolen (o), Cristiaan van
der Heijde (w, n), de kind.
Peter Dijckmans (z)

president
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

6 t/m 8, fiche 1, rij 2

Taxatie (vervallen en vervangen door
hiernavolgende lijst)

t.b.v. successierechten

datum

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van der Ceelen, Margo +
van der Heijden, Cristiaan

erflaatster
inventarisant / momb.

Hulsel
½ stal, 4 roeden, Hulsel
½ Een vierde in den Grooten
acker, 3 lopst.

½ de helft in den Rabogt, 1
lopst. 14 roeden
½ den Wilbeemdt over de A,
40 roeden
½ het Nieuwveld, 1 lopst.20
roeden

½ in de helft v. de Lisvoort

de Regenten van Hoogemierde
de Regenten van Hulsel

folio no.

rentgelders
rentgelders

soort akte

8v t/m 12v, fiche 1, rij Taxatie (f 173-5)
2

½ in ¼ in de Heijde, 6 lopst.
1/8 Obligatie van f 200,1/8 Obligatie van f 150,-

Jan van der Heijden (o), Jan
Linkels (w), Jan Coolen (z, n)
Laureijs van Hoof (o), deze
goederen (w), de wed.
Hendrik Maas (z), Cristiaan
van der Heijden (n)
Cristiaan van der Heijden (o,
w, z, n)
Jan van der Heijden (o), Jan
Coolen (w), Cristiaan van der
Heijden (z), de stroom (n)
Jan van der Heijden (o), Cr.
van der Heijden (w), de wed.
Hendrik Maas (z), Jan
Adriaansen (n)
Cristiaan van der Heijden (o,
w, z, n)
de heijde

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

15-1-1802

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van der Ceelen, Margo + begr. 25-81801

erflaatster

Hulsel
½ stal, 4 roeden, Hulsel

Jan van der Heijden (o), Jan
Linkels (w), Jan Coolen (z, n)
2

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 176
door E.A.M.Verspaandonk

½ Een vierde in den Grooten
acker, 3 lopst.

½ de helft in den Rabogt, 1
lopst. 14 roeden
½ den Wilbeemdt over de A,
40 roeden
½ het Nieuwveld, 1 lopst.20
roeden

de Regenten van Hoogemierde
de Regenten van Hulsel
van der A, Wouter (en vrouw)

van der Heijde, Cristiaan
Wittens, Adriaan
Hendrikx, Jan M.
Claasen, Wouter
Box, H.

folio no.

rentgelders
rentgelders
rentgelders

½ in de helft v. de Lisvoort,
25 roeden
½ in ¼ in de Heijde, 6 lopst.
1/8 Obligatie van f 200,1/8 Obligatie van f 150,½ Obligatie van f 107,groes en broek, Netersel

Laureijs van Hoof (o), deze
goederen (w), de wed.
Hendrik Maas (z), Cristiaan
van der Heijden (n)
Cristiaan van der Heijden (o,
w, z, n)
Jan van der Heijden (o), Jan
Coolen (w), Cristiaan van der
Heijden (z), de stroom (n)
Jan van der Heijden (o), Cr.
van der Heijden (w), de wed.
Hendrik Maas (z), Jan
Adriaansen (n)
Cristiaan van der Heijden (o,
w, z, n)
de heijde

Jan Meulenbroeks, Cornelis
van Rijtoven

momb. / inventarisant
president
schepen
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen

datum

tussen 9 en 9v, fiche 1, Sommatie (voorbeeld / los briefje t.b.v.
rij 2
deurwaarder) en notitie begrafenissen
op keerzijde

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van den Heuvel, Joh.
de Abdij van St. Jacob (goederen van-)
Snijders, kind van Wouter (begr. 12-51804)
Snijders, kind van Wouter (begr. 19-51804)

rentmr.

folio no.

1804

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Luik

opmerkingen

datum

13 t/m 14v, fiche 1, rij Taxatie onr. goederen (f 8 -)
3

soort akte

t.b.v. successierechten
met kwitantie 20e penn. 28-1-1801

19-1-1802

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Hendrikx, Maria + (begr. 1-8-1801)

erflaatster

Netersel
het Raakschot, 3 lopst.,
Hulsel

Wittens, Adriaan
Claasen,Wouter
Luijten, Jan Hendrik
Box, H.
Hendrikx, Jan Marcelis

folio no.

president
schepen
schepen
secretaris
momb. / inventarisant

soort akte

tussen 14v en 15, fiche Kwitantie bij volgende taxatie
1, rij 3

de heijde

Hulsel

opmerkingen

datum

betr. 10e penning

28-1-1802

3
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van der Plas, Helena + 1801
Smolders ?

erflaatster
ontvanger

Turnhout
sHertogenbosch

opmerkingen

datum

15 t/m 18, fiche 1, rij 4 Taxatie goederen (f 1150,-)

folio no.

soort akte

t.b.v. successierechten

26-1-1802

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van den Plas, Helena +
Hermans, Hendrik
Aarts, Willemina

Turnhout
Obligatie (f 100,-)
Obligatie (f 100,-)

Staats, (5 onm.kind.*) Jacob
Lemmens, Jan Joseph
het Corpus van Hoogemierde

erflaatster
rentgelder
rentgeldster / moeder
van *
mede rentgelders
rentgelder
rentgelder

Schoormans, Jan Baptist (en h.vr.)
Baijens, Jan Antonij
Schoormans, Catarina
van de Plas, Andries
Wittens, Adriaan
Swaanen, Cornelis
Luijten, Jan Hendrik
Dickens, …
Box, H.

rentgelders
gelover / rentgelder
mede rentgeldster
broer / inventarisant
president
schepen
schepen
getuige
secretaris

Obligatie (f 100,-)
Obligatie (f 200,-)
Obligatie (f 250,-)
Obligatie (f 250,-)
Erfpachtgelofte (f 150,-)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

18v t/m 22v, fiche 1,
rij 4

Taxatie onr.goederen (f 42-11)

t.b.v. successierechten

31-5-1803

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Hest, Anthonij + (begr. 21-3-1799)
Huijbregts, Jan den ouden

erflater
inventarisant

Hoogemierde
1/6 huijs, hof en aangelag,
Peter Huijbregts (o), de
Hoogemierde aan de Plaats, 4 erfgen. Lambert van den
lopst. 10 roeden
Borne (w), Jan van den
Heuvel (z), de gem. straat (n)
1/6 Land en groes in het
kind Lambert Jac. van den
Steeiens (Steevens)
Borne (o), Josephus van
Gisbergen (w), Adriaan
Mercx (z), Hermanus Wittens
(n)
1/6 het Nieuwveld
de wed. Lambert Jacobus van
den Borne (o), Albert
Riebergs (w), de heijde (z, n)
1/6 het Land aan den
Adriaan Mercx (o), de heijde
Heijkant
(w), de wed. Adriaan Larmit
(z), Gerit Kools (n)
1/6 perceel aan de Lange
Adriaan Mercx (o, w), de
ackers
wed. Adriaan Larmit (z, n)
1/6 den Grooten dries
Adriaan Mercx (o, w), Gerit
Kools (z), Josephus van
Gisbergen (n)
1/6 het halff aan de
de stroom (o), Adriaan Mercx
Lankvoort
(w), de kind. Gijsbert van de
Sande (z), den dijck (n)
4
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1/6 den Horst

de Stroom (o), Adriaan
Mercx (w), de kind. Gijsbert
van de Sande (z), den dijck
(n)
1/6 het Beemdeke over de A de heijde (o), Bastiaan Mercx
(w)
1/6 perceel van Willem
de kind. Cornelis Willems
Verspaandonk
(o), Adriaan Wittens (w, z),
Jan van den Heuvel (n)
1/6 de Haanrijt Beemdeke
Jan Fransen (o), een loop (w),
Bartel Verspaandonk (z), de
heijde (n)
1/6 perceel Beemd aan de
de heijde (o), Michiel van
Langvoort
Loon (w), de stroom (z),
Hermanus Dijckmans (n)
1/6 den Heijbogt (nieuw erve) de wed. Hendrik Geerts (o,
z), de kind. Hendrik Luijten
(w), de erfgen. Wouter van de
Gevel (n)
Dijckmans, (erfgen.) Embregt
Verhagen, Bartel
Martens, Willem
Lemmens, Jan Baptist Marte
Box, H.

folio no.

rentheffers
schout
schepen
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen

tussen 22v en 23, fiche Kwitantie betr. volgende taxatie
1, rij 5

datum
19-6-1804

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

de Kort, Helena + (begr. 20-4-1804)
wed.v. Gerrit Luijten
Hanegraaff

erflaatster

Lagemierde

ontvanger

sHertogenbosch

opmerkingen

datum

23 t/m 24v, fiche 1, rij Taxatie onr.goederen (f 553-15)
5

folio no.

soort akte

t.b.v. successierechten

31-5-1803

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

de Kort, Helena + (begr. 20-4-1804)
wed.v. Gerrit Luijten

erflaatster

Lagemierde
den Bremakker, 2 lopst. 19
roeden, Lagemierde

Arnoldus van Hees (o),
Adriaan Verbaanderd (w),
den weg (z), Jan Gijsbregts
(n)
den Hoogen off Haverdries, 1 de straat (o), Arnoldus van
lopst. 27 roeden
Hees (w), Jan van Ham (z, n)
de Geestelijke Goederen

rentheffer

Hoosemans, J.F.
Verhagen, Bartel
Swaanen, Cornelis
van Beers, Laurens
Luijten, Jan Jacobus
van Beers, Willem

secretaris
schout
schepen
schepen
executeur
executeur

Obligatie (f 400,-)

folio no.

soort akte

Hoogemierde
Lagemierde

opmerkingen

datum
5
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tussen 24v en 25, fiche Kwitantie bij volgende taxatie
1, rij 5

betr. 10e penning

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verbaandert, Jan + (begr. 3-1804)
Hanegraaff, D.

erflater
ontvanger

Lagemierde
sHertogenbosch

folio no.

soort akte

5-12-1804

opmerkingen

datum

25 t/m 32v, fiche 1, rij Taxatie onr.goederen (f 365-10-2 netto)
5

t.b.v. successierechten

15-10-1804

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verbaanderd, Jan + (begr. 24-3-1804)

erflater

Lagemierde
½ huijs, hof en aangelag,
Lagemierde
½ den Rondsakker, ca. 1
lopst. 28 roeden

Peter van der Aa (o), de straat
(w, n), Mathijs Leesten (z)
Peter van der Aa (w), de
straat (o), Hermanus Janssen
(z), de straat (n)
½ den Hoogemierdse akker, 1 Hermanus Janssen (o),
lopst. 48 roeden
Mathijs Leesten (w), de weg
(z), eenen weg (n)
½ den Zandkuijl, 1 lopst. 30 Jacobus Lemmens (o),
roeden
Arnoldus van Hees (w),
Hermanus Janssen (z), den
weg (n)
½ het heijveld in de
Michiel van Beers (o),
Heijlaaren, 2 lopst.
Hermanus van Beers (w), Jan
Verbaanderd (z), Jan van
Dooren (n)
½ den Coolenbemd, 1 lopst.
38 roeden
½ den Beemd agter den
de erve Goijerd Janssen (o),
Steenakker, 2 lopst. 38
Jan van Hooff (w), de rivier
roeden
(z), Hermanus Janssen (n)
½ den Pondakker, 1 lopst. 28 den weg (o), Peter van der Aa
roeden
(w), Hermanus Janssen (z),
de straat (n)
½ den Leenakker, 7 lopst. 30 de erve Dijkmans (o, w),
roeden
Marie van Rooij (z), een
straatje (n)
½ den Haverdries, 1 lopst. 32 de rivier (o), Jan Jacobs (w),
roeden
de straat (z), Hermanus
Janssen (n)
½ Part in Joost Schuurmans
den Armen (o), de wed. L.
beemd, 32 ½ roeden
Verbaandert (w), de erve
Hendrik van de Zande (z),
een heijveld (n)
½ den Colenbeemd, 1 lopst.
Hermanus Janssen (o), Frans
5½ roeden
Leesten (w), de rivier (z), de
erve Godefr. Jansen (n)
½ het Voorste Hijveld, 2
eenen weg (o), Adriaan van
lopst. 10 roeden
de Zande (w), Michiel van
Beers (z), den Armen (n)
½ het bovenste Land in ’t
Michiel van Beers (o, n),
heijveld, 1 lopst.
Adriaan van de Sande (w),
Adriaan van de Ven (z)
½ ’t Heijveld aan de Braak, 1 Michiel v. Beers (o), Herm.
lopst. 13 roeden
v. Beers (w), Jan van Dooren
(n), wed. L. Verbaanderd (z)
6
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½ Maijke Phlipse heijveld, 1
lopst

½ den Gulden hoek beemd
over de A, 1 lopst. 57 roeden
½ de helft in het Heijveld in
de Heijlaaren, 1 lopst.
½ het hijveld in de Hijlaaren,
3 lopst. 30 roeden

……, wed.v. Anthonij Verhagen
Goutsmits, Peter

rentgeldster
rentgelder

Rinkels, Jan

rentgelder

……., wed.v. Adriaan Verhagen
het Comptoir der Geestelijke Goederen
……., wed.v. Anthonij Bartel Verhagen
den Armen van Lagemierde
Hoosemans, J.F.
Goutsmits, Anna wed.v. Lambert
Verbaandert
Verhagen, Bartel
Swaanen, Cornelis
van Beers, Laurens

rentgeldster
rentheffer
renthefster
rentheffer
secretaris
erfgename /
inventarisante
schout
schepen
schepen

folio no.

soort akte

Michiel van Beers (o),
Hermanus van Beers (w), de
wed. L. Verbaanderd (z), Jan
van Dooren (n)
Maria Rinkels (o), de straat
(w), Jan Lemmens (z),
Hermanus Janssen (n)
Hermanus Janssen (o), de
wed. L. Verbaandert (w, n)
een straatje (o), Jan van
Dooren (w), Adriaan Otten
(z), de erve Godefr. Janssen
(n)

½ Obligatie ( ½ x f 130-)
½ Obligatie ( ½ x f 100,-)
Hulsel
½ Obligatie ( ½ x f 200,-)
Hulsel
½ Obligatie ( ½ x f 200,-)

Lagemierde

opmerkingen

datum

33 t/m 36v, fiche 2, rij Taxatie onr.goederen (f 77-16-5 )
2

t.b.v. successierechten

31-10-1804

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Snijers, Wouter (Snijders)
Snijers, Hendrina + (begr. 12-5-1804)
van Leend, Johanna +

vader
erflaatster (onm.)
moeder

Hoogemierde
1/6 huijsje, hoff en aangelag,
2 lopst., Hoogemierde

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

1/6 parceel op de Kail, 1
lopst.

1/6 den Langen akker, 48
roeden
1/6 het Beemdeke, 23 roeden

het Comptoir der Geestelijke Goederen
de Kerk van Hoogemierde
het Comptoir der Domijnen
Willems, Adriaan c.s.
Leenaars, Deonisius (Leenaerts)

Jan Hendrik Luijten (o),
Sebastiaan Merkx (w), Jan
van den Heuvel (z), den
Armen (n)
de kind. Wout Snijers (o),
Bastiaan Merkx (w), Jan van
den Heuvel (z), de kind.
Wout Snijers (n)
de wed. Larmit (o), Jan
Luijten (w), Joost
Schoormans (z), Bastiaan
Merkx (n)
Peter Adams (o), de Gilde
van St. Ambrosius (w), Peter
van Helmond (z, n)
Bastiaan Markx (o, n), de
heijde (w), Thomas Janssen
(z)

rentheffer
renthefster
rentheffer
rentheffers
rentheffer
7
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Verhagen, Bartel
Martens, Willem
Lemmens, Jan
Hoosemans, Johan Franciscus
van Leend, Jacobus

folio no.

schout
schepen
schepen
secretaris
momboir

opmerkingen

datum

37 t/m 40, fiche 2, rij 2 Taxatie onr.goederen (f 93-7-8 )

soort akte

t.b.v. successierechten

16-11-1804

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Snijers, Wouter (Snijders / Sneijers)
Snijers, Johanna + (begr. 19-5-1804)
van Leend, Johanna +

vader
erflaatster (onm.)
moeder

Hoogemierde
1/5 huijsje, hoff en aangelag,
2 lopst., Hoogemierde

1/5 den halven Kailakker, 1
lopst. 3 roeden

1/5 parceel op de Kail, 1
lopst.

1/5 den Langen akker, 48
roeden
1/6 het Beemdeke, 23 roeden

het Comptoir der Geestelijke Goederen
de Kerk van Hoogemierde
het Comptoir der Domijnen
Willems, Adriaan c.s.
Huijbregts, Wout
Martens, Willem
Lemmens, Jan Baptist
Hoosemans, Johan Franciscus
van Leend, Jacobus

Jan Hendrik Luijten (o),
Sebastiaan Merkx (w), Jan
van den Heuvel (z), den
Armen (n)
de kind. Wout Snijers (o),
Bastiaan Merkx (w), Jan van
den Heuvel (z), de kind.
Wout Snijers (n)
de wed. A.Larmit (o), Jan
Luijten (w), Josep
Schoormans (z), Bastiaan
Merx (n)
Peter Adams (o), de Gilde
van St. Ambrosius (w), Peter
van Helmond (z, n)
Bastiaan Merx (o, n), de
heijde (w), Thomas Janssen
(z)

rentheffer
renthefster
rentheffer
rentheffers
schepen
schepen
schepen
secretaris
momboir

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

40v t/m 46v, fiche 2,
rij 3

Taxatie onr.goederen (f 13-10-2 )

t.b.v. successierechten

25-1-1805

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Willems, Hendrik + (begr. 15-12-1804)
Willems, Peter +

erflater (onm.)
vader

Lagemierde
1/12 huijsje, hoff en
aangelag, Hulsel
1/12 den Jaanen akker, 1
lopst.
1/12 den Bogt akker, 5 lopst.
1/12 den Korstakker, 47
roeden

Jan Adriaan van de Sande (o),
de straat (w), Jan Hendrikx
(z), de straat (n)
Jan Marcelis Hendrikx (w),
akkerweg (z), Hendrik
Janssen (n)
de kind.Jan Ansem Dircx (o),
een akkerweg (w, z, n)
de erve Peter Goutsmits (o,w)
, Wouter van der Aa (z, n)
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1/12 den Vonderbeemd, 53
roeden

de erve Goutsmits (o),
Hendrik van den Borne (w),
de heijde (z), de wed. Jacobus
Castelijns (n)
1/12 de Hegge, 52 ½ roeden de straat (o), den dijk (w), de
wed. Jacobus Castelijns (z),
Hendrik Meeus (n)
1/12 den Looijakker, 1 lopst. Dirk van der Voort (o),
9 roeden
Jacobus de Wit (w), …….(z),
Steeven Paridaans (n)
1/12 in ¾ den Mortel, 3 lopst. eenen akkerweg (o, w),
Hendrik van den Borne (z),
Peter Goutsmits (n)
1/12 in ¾ het Heijveld, 2
Cornelis Schoondermark (o,
lopst. 38 roeden
w), een akker (z), de wed.
Hendrik Maas (n)
1/12 den Hoogendries, 1
de wed. Hendrik Maas (o),
lopst.
Peter Roest (w), kind Jan
Ant. Dirkx (z),Jan Linkels (n)
1/12 den Plasbeemd, 1 lopst. de heijde (z), Dirk van der
30 roeden
Voort (n)
1/12 het Heijveld, 1 lopst.
de heijde
1/12 den Deene dries, 1 lopst. Jacobus de Wit (o), Wouter
van der Aa (w), de straat (z)
1/12 het Aangelag van het
het kerkhoff (o), Steeven van
Verbrand huijs bij den toorn, der Aa (w), Willem van der
1 lopst. 52 roeden
Ceelen (z), een padje (n)
1/12 in ¼ parceel in den
de eigenaars (o), van den
Mortel
Borne (w), Cornelis de Beer
(z), de kind. Goutsmits (n)
1/12 den Weijer, 1 lopst. 48
de wed. Cornelis van Herk
roeden
(o), de heijde (w), Adriaan
Borgmans (z), Jan van der
Heijden (n)
den Armen van Hulsel
den Armen van Lagemierde
het Comptoir der Geestelijke Goederen
het Comptoir der Domijnen
de Bataafse Rep. (voorheen Abdij van
St. Truijen)
Verhagen, Bartel
Hendrikx, Jan Marcelis
van den Borne, Hendrik
Hoosemans, Johan Franciscus
Willems, Hendrikus
Willems, Fransus
Willems, Peter
Willems, Francis Hendrik
Willems, (onm.kind. *) Peter +
Nouwens, Clasina

folio no.

rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffer
rentheffer
schout
schepen
schepen
secretaris
broer / inventarisant
idem
idem
voogd v. *
moeder van *

soort akte

opmerkingen

datum

tussen 46v en 47, fiche Kwitantie (betr. onderstaande taxatie)
2, rij 4

betr. 20e penning

2-5-1805

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Rooij, Peeter + (begr. 23-3-1805)
Hanegraaff, D.

erflater
ontvanger

Lagemierde
sHertogenbosch
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opmerkingen

datum

47 t/m 48, fiche 2, rij 4 Taxatie onr.goederen (f 87-10 )

folio no.

soort akte

t.b.v. successierechten

25-4-1805

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

van Rooij, Peeter + (begr. 23-3-1805)

erflater

Lagemierde
¼ kamer en hoff, ca. 15
roeden
¼ Obligatie

het Corpus van Hoogemierde
Verhagen, Bartel
Swaanen, Cornelis
van Beers, Laurens
Hoosemans, J.F.
Dijkmans, Cornelis e.v. *
van Rooij, Geertruij *
Vroomans, Anthonij e.v. #
van Rooij, Johanna #
Hanegraaff, Pieter e.v. ^
van Rooij, Maria ^

folio no.

rentgelder
schout
schepen
schepen
secretaris
inventarisant

Laurens van Beers (o, w, z, n)

inventarisant
inventarisant

soort akte

opmerkingen

datum

48v t/m 53, fiche 2, rij Taxatie onr.goederen (f 89-18-6 )
4

t.b.v. successierechten met kwitantie 24-12-1805
d.d. 3-1-1806

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Vromans, Petronella + (begr. 26-111805)
Vromans, Antonij
van Rooij, Johanna +

erflaatster (onm.)

Lagemierde

vader
moeder
¼ huis, hoff en aangelag,
Lagemierde

eigen erve (o, w), de
gemeente (z), Mathijs
Leesten (n)
¼ den Dries daaraan, 3 lopst. de heijde (o), eigen erve (w,
48 roeden
z), Mathijs Leesten (n)
¼ Land in Lijs Tijsen
de straat (o), Peter Joris
heijveld in de Heijlaaren, 3
Peeters (w), … Janssens (z),
lopst. 22 ½ roeden
Cornelis Swaanen (n)
¼ parceel in den Dijkbeemd, Hermanus Janssens (o),
2 lopst. 10 roeden
Arnoldus van Hees c.s. (w),
de straat (z, n)
¼ akker de Twee Loopense, 2 een weg (o, w, n), Cornelis
lopst. 52 roeen
Swaanen (z)
¼ den Land- en Huijsmans
een weg (o), Cornelis Swanen
bogt, 2 lopst. 27 roeden
(w), eigen erve (z), Michiel
van Beers (n)
¼ de Waterlaat, 2 lopst. 18
Peter Janssen (o), Wouter
roeden
Lemmens (w), een weg (z, n)
¼ Land de Wageplank, 2
Jan Embregt Lemmens (o),
lopst. 18 roeden
eigen erve (w), een weg (z, n)
¼ den Couwenbergs beemd, de rivier (o), Bartel Verhagen
2 lopst. 12 roeden
(w), Adriaan Verbaandert c.s.
(z), Gerrit Blankers (n)
¼ den Donkeeusel, 5 lopst.
Jacob Lemmens (o), de rivier
52 roeden
(w), Michiel van Beers (z),
Jacob van Dijk (n)
¼ paceel hijveld, 40 roeden
¼ den Werfakker, 1 lopst. 39 een weg (o, w), de wed. Jan
roeden
Bapt. van Loon (z), de wed.
Ant.van de Zande (n)
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¼ groes de Volder, 2 lopst.

¼ het Beemdeken aan den
oostenkant van de Aa, 1
lopst. 3 roeden
¼ parc. int Agterste Land,
18½ roeden
¼ huijske, hoff en aangelag,
30 roeden, Lagemierde
¼ de helft in de Waterlaat, 1
lopst. 3 ½ roeden

het Corpus van Hoogemierde
de Bataafse Republiek
den Armen van Lagemierde
den Armen van Hoogemierde
de kerk van Hoogemierde
de kerk van Lagemierde
het Comptoir der Geestelijke Goederen
Verhagen, Bartel
Swaanen, Cornelis
van Beers, Laurens
Hoosemans, Johan Franciscus
Vromans, Antonij
Hanegraaff, Peter
(Vromans), (3 onm.kind.)

rentgelder
rentheffer
rentheffer
rentheffer
renthefster
renthefster
rentheffer
schout
schepen
schepen
secretaris
voogd
voogd

¼ in 1/3 kamer en hoff,
Lagemierde, ca. 15 roeden
¼ in 1/3 Obligatie

kind Cornelis Peter Willems
(o), de gemeente (w), de
straat (z), Adriaan van de
Zanden (n)
Arnoldus van Hees c.s. (o),
de Aa (w), de wed. Cornelis
Wilbort Willems (z), Wout
Lemmens (n)
een weg (o, w, z), eigen erve
(n)
eigen erve (o), Hendrik van
Loon (w), de straat (z), de
kind. Maria van Diessen (n)
eigen erve (o), Peter Janssen
(w), een weg (z), Hendrik van
Loon (n)
Laurens van Beers (o, w, z, n)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

53v t/m 54v, fiche 2,
rij 5

Taxatie onr.goederen (f 58- )

t.b.v. transport

5-3-1806

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Wittens, Hermanus
van den Borne, Hendrik

requirant / transportant Hoogemierde
verkrijger
den Bogt, 2 lopst. 20 roeden,
Hoogemierde

het Bogje, 1 lopst. 33 roeden

Verhagen, Bartel
Lemmens, J.B.
Huijbregts, W.
Hoosemans, J.F.

folio no.

Lambert van den Borne (o),
Josep van Giesbergen (w),
Jacobus Dijkmans (z), de
straat (n)
de straat (o), Adriaan Wittens
(w, z), Josephus Schoormans
(n)

schout
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum

tussen 53v en 54, fiche Opdracht tot het arresteren van
3, rij 1
gevluchte lotelingen in Lagemierde

soort akte

in het frans

4 Germinal 13 =
25-3-1805

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Sergent, Frederick

sergeant ? / gelaste
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caporal (korporaal)
12 fusiliers (schutters)
Serre

opdrachtgever /
luitenant

Laege –Mird (Lage Mierde)
Bladel

Einde dec. 2010
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