Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 177
door E.A.M.Verspaandonk

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

1 t/m 3v, fiche 1, rij 1

taxatie nalatenschap (f 30-8)

t.b.v. successierechten

10-2-1807

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Hoosemans, J.F.
Adriaans, (erfgenamen *) Hendrick ##
+ Alphen
Bressers, Margo + Hoogemierde e.v. ##
Koppens, Jan
Verspaandonk, Hendrik
Verspaandonk, Franciscus
Heestermans, Jan e.v. #
Panenborg, Petronella #
Panenborg, Hendrina
van den Bogt, ………

gemachtigde van *

Luijten, Jan
…………….. ^

gemachtigde van ^
erfgenaam

………., wed. Geerden
Verhagen, B.
Martens, W.
Lemmens, J.B.
Huijbregts, W.

renthefster
taxateur
idem
idem
loco secretaris

erfgenaam
idem
idem
erfgename
erfgename
erfgenaam

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Bladel
Hoogemierden
Turnhout
Goirle
Lagemierde
Turnhout (Fransch
Keizerrijk)
sHertogenbosch
½ vervallen huijs en aangelag Jan Fransen (o), Jan
, 1 lopst. 10r., Hoogemierde
Huijbregts (w), de straat (z),
Alb. Riebergs (n)
½ dries in de aanstede, 19 r.
als boven
½ in 1/3 int Merienveld
P. van Erk (o), Jan van den
Berg (w), Reuselsche reen
(z), de kind. Jan van den Berg
(n)
½ den Hoek, 44 roeden
Crist Panjoel (o), de erve
Adr. Lemmens (z), de kind.
H. Hermans (z), Adr. Joris
Lemmens (n)
de Kerke hoef 40 ? roeden
als boven
½ het Reijssels beemdeken,
27 roeden
½ Eeusel aan voorn. perceel Adr. Wittens (o), Adr.
Willems (w), Crist Joris (z),
de heide (z)
½ de Teeuwen akker, l lopst. Hendrik Panjoel (o), kind Jan
21 roeden
Huijbrechts (w) de straat (z),
M. van den Berg (n)
½ het Wasveld, 48 roeden
Petronella Verspaandonk (o),
Josep Larmit (w), de straat
(z), de kind. Hendrik Hendrik
Hermans
½ bosje, 10 roeden aan de
de kind. Jacobus Staas (o),
Beekakker
Maria Huijbregts (w), Jan
Luijten (z), Jan Herman (n)
Ravels

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

4 t/m 8v, fiche 1, rij 1

taxatie onroerend goed (f 295,-)

t.b.v. successierechten

24-6-1807

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Luijten, Catharina wed.v. Hendrik van
de Zande (+ 2-5-1807)

verzoekster /
erfgename

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

1
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2/3 huis, hoff, aangelag, 1
de Straat (o), Hendrik Panjoel
lopst. 3 roeden, Hoogemierde (w), Michiel van Loon (z),
Lambert van den Borne (n)
1/3 den Bremakker, 1 lopst.
Hendrik Willems (o), Thomas
41 roeden
Janssens (w), waterlaat (z),
Jan Donkers (n)
1/3 den halven Daalakker, 20 J.P. Huijbs (o), het rijk
roeden
Holland (w), Cristiaan en
Joseph Panjoel (z), ……(n)
1/3 den agterste Daalakker, 1 Michiel van Loon (o), Crist
lopst. 10 roeden
en Joseph Panjoel (w, z), weg
(n)
1/3 den Veldakker, 1 lopst.
Lambert van den Borne c.s.
(o), J.P. Huijbs (w), Michiel
van Loon (z), ’t rijk Holland
(n)
1/3 den voorsten Bogt, 1
J.P. Huijbs (o), de wed.
lopst. 48 roeden
Joseph van Ostade (w), de
verzoekster (z), Lambert van
den Borne c.s. (n)
1/3 de agterste Bogt, 1 lopst. de wed. Wout van Ostade (o),
50 roeden
Jan Donkers (w), (vrouw)
Adriaan Joosen (z), Lambert
van den Borne (n)
1/3 den beemd naast Reusel, Josephus Larmit (o), Michiel
2 lopst.
van Loon (w), Albert
Riebergs (z) de hijde (n)
eenen horst daar aan
als voor
1/3 hijveld
1/3 Goijert Meijs bogt, 1
(vrouw) Adriaan Joosen (o),
lopst. 28 roeden
Bastiaan Marks (w), Jan
Donkers (z), de wed. Wout
van Ostade (n)
1/3 den Bosch akker daar
Frans van Eijndoven (o),
neven, 1 lopst. 22 roeden
Crist en Joseph Panjoel (w),
Michiel van Loon (z),
Hendrik Panjoel (n)
1/3 den halven Bremakker,
Hendrik Willems (o), Thomas
57 roeden
Janssens (w), waterlaat (z),
Jan Donkers (n)
1/3 den Steenakker, 1 lopst.
Hendrik Panjoel (o), Crist en
13 roeden
Joseph Panjoel (w), den
eijgenaar (z), (vrouw)Adriaan
Joosen
1/3 den halven dries aan de
Mathijs van den Berg (o), de
pastorij, 1 lopst.
straat (w), Michiel van Loon
(z), de kind. Lambert Jacob
van den Borne (n)
1/3 den Langen akker, 54
J.P. Huijbs (o), Jan van den
roeden
Heuvel (w), Jan en Jacob
Luijten (z), Hendrik Panjoel
(n)
1/3 den beemd van Willem
de wed. Simon Vosters (o),
Philipsen, 1 lopst. 57 roeden Hendrik Panjoel (w), ……(z),
de hijde (n)
een eeursel daar aan gelegen, als voor
1 lopst
1/3 den beemd over de Aa, 2 de kind. Adriaan Marks (o),
lopst. 23 roeden
Ant. Geerts (w) de
Hulselsche hijde (z), Mathijs
van den Berg (n)
2
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een eeursel daar aan gelegen,
2 lopst. 22 roeden
1/3 Meijntjes Bogtje, 1 lopst.
40 roeden

¼ den Grooten dries, 4 lopst.

1/3 in de helft in de Reijt, in
’t geheel 2 lopst. 21 roeden

Verhagen, B.
Huijbregts, W.
Martens, W.
Hoosemans, J.F.

schout
schepen
schepen
secretaris

(vrouw) Adriaan Joosen (o),
Bastiaan Marks (w), Jan
Donkers (z), Josep van
Ostade (n)
Peter Adams (o), Bastiaan
Marks (w), Lambert van den
Borne c.s. (z), Jan Donkers
(n)
Peter van Helmond (o), de
wed.? W. Luijten (w), den
Armen (z), Peter van
Helmond (n)

Hoogemierde

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

9 en 9v, fiche 1, rij 2

taxatie onroerend goed (f 5-20)

t.b.v. successierechten

23-5-1809

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Dijkmans, Johanna
Dijkmans, Maria *
Lemmens, Cornelis e.v. *
Dijkmans, Cornelis +

verzoekster
verzoekster

Hulsel
Hoogemierde

Swaanen, Cornelis
Verhagen, B.
Huijbregts, W.
Lemmens, J.E.
Hoosemans, J.F.

erflater

schepen
schout
schepen
schepen
secretaris

1/3 hijveld en weijtje aan de
Looije Busch, Hoogemierde
1/28 Heesterbosch bij het
Hoog, 21 roeden
Lagemierde
Hoogemierde

Jan H. Luijten (o), Wout van
Ostade (w), de hijde (z), ….

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

fiche 1, rij 2, foto 9

mededeling v.d. Drost

betr. plaatselijke belastingen

26-1-1809

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

gemeentebestuur van Lagemierde
Verheijen, F.X.

geadresseerde
drost / afzender

folio no.

soort akte

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

opmerkingen

datum

48 t/m 53, fiche 1, rij 2 taxatie nalatenschap (f 1283-6)

t.b.v. successierechten

14-4-1806

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Verhagen, Bartel

verzoeker / executeur
testamentair
erflaatster

Goutsmits, Anna (+ 21-1-1806) wed.v.
Lambert Verbaanderd

huijs, hof, aangelag, 1 lopst.
31 roeden, Laagemierde
den Pondsakker, 1 lopst. 28
roeden

erven Peter van der Aa (o), de
straat (w, n), Mathias Leesten
(z)
de straat (o), de wed. Peter
van der Aa (w), Hermanus
Janssen (z), de straat (n)
3

Hooge- en Lage Mierde en Hulsel Oud Rechterlijk Archief Inv.No. 177
door E.A.M.Verspaandonk

den Hoogemierdsche akker, 1 Hermanus Janssen (o),
lopst. 48 roeden
Mathias Leesten (w), de weg
(z), een weg (n)
den Zandkuijl, 1 lopst. 30
Jacobus Lemmens (o),
roeden
Arnoldus van Hees (w),
Hermanus Janssens (z), den
weg (n)
het heijveld in de Heijlaaren, Michiel van Beers (o),
2 lopst.
Hermanus Janssens (w), de
erflaatster (z), Jan van
Dooren (n)
de helft inden Coolenbeemd,
1 lopst. 38 roeden
den Beemd agter den
Goijert Janssens (o), Jan van
Steenakker, 2 lopst. 55 r.
Hooff (w), de rivier (z),
Hermanus Janssens (n)
den Pondsakker, 1 lopst. 28
den weg (o), de wed. Peter
roeden
van der Aa (w), Hermanus
Janssens (z), de straat (n)
den Leenakker, 7 lopst. 30
de erve Dijkmans (o, w, n),
roeden
(vrouw) Peeter Hanegraaff
(z)
den Haverdries, 1 lopst. 32
de rivier (o), Jan Jacobs (w),
roeden
de straat (z), Herm. Janssens
(n)
den Colenbeemd, 1 lopst. 5 ½ Hermanus Janssens (o),
roeden
Francis Leesten (w), de rivier
(z), Arn. van Hees c.s. (n)
part in Jost Schoormans
den Armen (o), de erflaatster
beemd, 32 ½ roeden
(w), de erve Hendrik van de
Zanden (z), heiveld (n)
het Voorts heiveld, 2 lopst.
een weg (o), Adriaan van de
10 roeden
Zanden (w), Michiel van
Beers (z), den Armen (n)
het bovenste Land in het
Michiel van Beers (o, n),
heijveld, 1 lopst.
Adriaan van de Zanden (w),
Adriaan van de Ven (z)
hijveld aan ’t Braak, 1 lopst. Michiel van Beers (o),
30 roeden
Hermanus van Beers (w), de
erflaatster (z), Jan van
Dooren (n)
Maijke Philipse hijveld, 1
lopst.
den Gullenhoeksbeemd over Maria Linkels (o), de straat
de Aa, 1 lopst. 57 roeden
(w), Jan Lemmens (z),
Hermanus Janssens (n)
de helft in ’t heiveld in de
Hermanus Janssens (o), de
Heijlaaren, 1 lopst.
erflaatster (w, z, n)
het hijveld inde Hijlaaren, 3
straatje (o), Jan van Dooren
lopst. 30 roeden
(w), Adriaan Otten (z), Jacob
Janssen c.s. (n)
…….., wed. van Ham
…….., wed. Ant. Verhagen
…….., wed. Jan Linkels
Verhagen, B.
Huijbregts, W.
Swaanen, C.
van Beers, L.
Hoosemans, J.F.

folio no.

soort akte

rentgeldster
rentgeldster
rentgeldster
schout
schepen
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum
4
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53v t/m 55, fiche 1, rij taxatie nalatenschap (f 222-2 )
3

t.b.v. successierechten

30 en 31-12-1806

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Panenborg, Helena e.v. *
van de Ven, Adriaan * (+ 17-11-1806)

verzoekster /
erfgename
erflater

Verhagen, B.
Swaanen, C.
van Beers, L.
Hoosemans, J.F.

schout
schepen
schepen
secretaris

de helft in het aangelag, 3
lopst. 16 roeden, Lagemierde

de kind. Goijert Stroobants
(o), de straat (w, n), Jacobus
van de Ven (z)
½ ’t land de Braak, 2 lopst.
Jacobus van de Ven (o), Jan
46 roeden
Tops (w, z), de wed. Nicolaas
van Loon (n)
de helft in den Smeelberg, 1 Jan Tops (o), de wed.
lopst. 4 roeden
Nicolaas van Loon (w, z, n)
parceel in de Hijlaarenbeemd, Willems van Beers (o), de
1 lopst. 45 roeden
rivier (w), Jacobus van de
Ven (z), Frans Leesten (n)
½ in de helft in het aangelag, de kind. Goijert Strobants (o),
in ’t geheel 2 lopst. 46 roeden de straat (w, n), Jacobus van
de Ven (z)
½ in de helft van den
de wed. Jan Tops (o), de
Smeelberg, in ’t geheel 1
heijde (w, z), de wed.
lopst. 24 roeden
Nicolaas van Loon (n)
½ in de helft van de Hijlaaren Willem van Beers (o), de
, in ’t geheel 1 lopst. 45
rivier (w), Jacobus van de
roeden
Ven (z), Franscus Leesten (n)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

55v t/m 62v, fiche 1,
rij 4

taxatie nalatenschap (f 72-6-9)

t.b.v. successierechten

9-2-1807

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Dijkmans, Michiel
Dijkmans, Embregt
Dijkmans, Maria
Dijkmans, Catharina
Dijkmans, Elizabeth
Dijkmans, Jacobus +

verzoeker
verzoeker
verzoekster
verzoekster
verzoekster
erflater

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

1/24 huijs, hoff, stal, schop,
schuur, Laagemierde

Adriaan Verbaandert (o), de
eijgenaars c.s. (w, n), de
straat (z)
1/24 den Bogt, 1 lopst. 3
Antonij van Baar (o, w, n), de
roeden
eijgenaars (z)
1/24 sJacobs akkerken, 50
Bartel Verhagen (o), de wed.
roeden
Willem de Laat (w), de straat
(z, n)
1/24 den Bogt, 2 lopst. 47
Antonij van Baar (o, n), de
roeden
eijgenaars c.s. (w), de straat
(z)
1/24 perceel in den Hijbogt, 3 Bartel Verhagen (o), Ant.
lopst. 9 roeden
Michiel Verhagen (w), Peter
A. de Graaff (z), de straat (n)
1/24 de Lange vooren
een karweg (o), (vrouw) Jan
Cornelissen (w ), de
eijgenaars (z, n)
5
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1/24 den Groote Els, 2 lopst.
38 roeden
1/24 den Donkbeemd, 6 lopst.
1 roede

1/24 de Kuijpert, 2 lopst. 57
roeden
1/24 het Hijbogje, 1 lopst.

1/24 den Rooijbeemd, 1 lopst.
40 roeden

1/24 het Hijveld

1/24 het Weijveld, 1 lopst. 10
roeden
1/24 het Klein Elske, 32 ½
roeden
1/24 de Schuurplaats, 10
roeden
1/24 huijs, stal, schop,
schuur, aangelag, 4 lopst. 2
roeden, Lagemierde
1/24 den Buntakker, 3 lopst.
10 roeden
1/24 den Ronkert, 1 lopst. 55
roeden
1/24 het Voorland, 3 lopst.

den Mispeleijndsche Bogt, 3
lopst. 30 roeden
1/24 het Louwken

1/24 het Diesters beemdeken,
2 lopst. 11 roeden
1/24 het Weijveld en Eeusel,
3 lopst. 14 roeden
1/24 den Voederbeemd, 3
lopst. 5 roeden
1/24 het Leembugtje, 2 lopst.

1/24 den Houtert, 1 lopst. 3
roeden
1/24 in ¼ het Klijn Elske, 32
roeden

de eijgenaars c.s. (o, n), de
wed. Willem de Laat (w),
Ant. van Baar (z),
de wed. Willem Havermans
(o), Adriaan van de Zanden
(w), de Armgelders van
Reusel (z), hijvelden (n)
de hijde (o, w), Peter
Hanegraaff (z), de rivier (n)
Laurens van Beers (o), de
wed. Willem de Laat (w),
(vrouw) Peter Hanegraaff (z),
de hijde (n)
Antoon? van Baar (o), de
wed. Willem de Laat (w),
(vrouw) Peter Hanegraaff (z),
de heijde (n)
Jan Smolders (o), Bartel
Verhagen (w), Ant.Verhagen
(z), Peter Hanegraaff (n)
Bartel Verhagen (o), den weg
(w), een straat (z), hijveld (n)
Adriaan Verbaanderd (o, n),
Adriaan van Beers c.s. (w),
de aangevers c.s. (z)
Laurens van Beers (o, n), de
eijgenaars (w, z),
kind Arnoldus van Hees (o),
Antonij van Baar (w), de
wed. Willem de Laat (z, n)
Antonij van Baar (o), kind
Arnoldus van Hees (w),
straatje (z), een weg (n)
een weg (o, w), Jacob Fiers
(z, n)
de eijgenaars c.s. (o), een weg
(w), Jacoba Merkx (z), Bartel
Verhagen (n)
Adriaan Verbaandert (o), een
weg (w), kind Arnoldus van
Hees (z), een straatje (n)
A.M.Verhagen (o), Ant. van
Baar (w), de eijgenaars (z),
de rivier (n)
Jan van Dooren (o), de straat
(w), Bartel Verhagen (z),
Hermanus Janssens (n)
Ant.M.Verhagen (o), een
gagelveld (w), de hijde (z), de
rivier (n)
(vrouw) Peter Hanegraaff (o,
w, z), de rivier (n)
Antonij van Baar (o, n), kind
Arnold van Hees (w), Bartel
Verhagen (z)
de straat (o), Laurens van
Beers (w), Bartel Verhagen
(z), Jan Gijsbers (n)
de eijgenaars c.s. (o), de wed.
Willem de Laat (w), Adriaan
Verbaanderd (z), Adriaan van
Beers (n)
6
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1/24 de Aansteede met een
kamer, 50 roeden
1/24 den Bogt, 1 lopst. 34
roeden
1/24 den Houtert (groes)

1/24 groes het Klein Elske, 1
lopst. 54 roeden
Verhagen, B.
Swaanen, C.
van Beers, L.
Hoosemans, J.F.

folio no.

Jan Smolders (o), Laurens
van Beers (w, n), de straat (z)
de eijgenaars c.s. (o, w), een
straatje (z), Antonij van Baar
(n)
Adriaan Verbaanderd (o),
Laurens van Beers (w),
Antonij Verhagen (z), Jan
Gijsbers (n)
Adriaan Verbaanderd (o, n),
de eijgenaars (w, z ?)

schout
schepen
schepen
secretaris

opmerkingen

datum

63 t/m 65v, fiche 1, rij taxatie nalatenschap (f 2-0)
5

soort akte

t.b.v. successierechten

7-3-1807

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Paridaans, (erfgenamen) Maria
Paridaans, Maria +

verzoekers
erflaatster

Verhagen, B.
Swaanen, C.
van Beers, L.

schout
schepen
schepen

1/7 in 2/3 huijsinge, schuur,
schop, Lagemierde den
Braakhoek, 6 lopst. 4 roeden
2/21 den Beekakker, 4 lopst.
25 roeden
2/21 perceel akkerland in de
Hijbogt, in ’t geheel 6 lopst.
18 roeden
2/21 den Kleinen Beekakker,
2 lopst.

de heijde (o), Peter Willems
(w), Franscus Willems (z),
Antonij Blankers? (n)
de straat (o), Peter Willems
(w), Peter Adriaanssen (z, n)
Adriaan Lemmens (o), Peter
Adriaanssen (w, z), de heijde
(n)
de wed. Peter Willems (o),
Peter Adriaanssen (w),
Franscus Willems (z), Ant.
Blankers (n)
2/21 den Looijakker, 1 lopst. de wed. Antonij van de Zande
33 roeden
(o), Wouter Verzand (w),
Frans Willems (z), Cornelis
Swaanen (n)
2/21 in 2 perceeltjes Weijland Peeter Adriaanssen (o), Frans
(den waterloop daar tusschen) Willems (w), Jacobus Maes
genaamd den Dries bij
(z), de Beekstraat (n)
Francis Willems, 2 lopst. 45
roeden, naast Hulsel
2/21 perceel weijveld met den de hijde (o), de straat (w),
horst daaraan genaamd den
Francis Willems (z), Jan
Donk en Beeks eeusel, samen Marks (n)
6 lopst. 28 roeden
2/21 den Ketellapper, 1 lopst. Jan Goutsmits (o, n), Peeter
van de Pol (w), Jan van de
Zanden (z)
2/21 den Agterste Beekakker, de erve Adriaan Larmit (o),
2 lopst. 25 roeden
Willem van Beers (w), Corn.
Swaanen (z), Adriaan van de
Zande (n)
2/21 Land het Willekes schot, Jan Goutsmits (o), de wed/
2 lopst., Hulsel
Jan M. Hendricx (w, z), de
molenstraat (n)

7
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Hoosemans, J.F.

secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

66, fiche 1, rij 5

taxatie nalatenschap (doorgestreept en
vervolg ontbreekt)

t.b.v. successierechten

1807

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Ven, Lambert
Dijkmans, (kinderen) Maria
Dijkmans, Maria (+ 30-7-1807)

verzoeker / voogd
erflaatster

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Turnhout
1/6 huis, hof, aan(gelag)

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

66v t/m 68v, fiche 1,
rij 5

taxatie nalatenschap (f 346-0)

t.b.v. successierechten

9-4-(1807)

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Verhagen, Bartel
Swaanen, Cornelis
van Beers, Laurens
Goossens, Johanna wed.v. *
Otten, Jan + *

schout
schepen
schepen

Hoosemans, J.F.

secretaris

folio no.

erflater

soort akte

69 t/m 72, fiche 2, rij 1 taxatie nalatenschap (f 120-10)

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
Laagemierde
½ huijs, hoff, aangelag,
Lagemierden

de straat (o), de wed.
Nicolaas van Loon (w, z),
Cornelis van Dooren (n)
het Land in de Braak, 4 lopst. Theodorus Dijkmans (o), de
6 roeden
wed. Jan Tops (w), de hijde
(z),Peter Janssen (n)
den Gielens ? hoff, 4 lopst. 5 Frans Janssens (o), de kind.
roeden
Goijert Stroobants (w), de
wed. Adriaan van de Ven (z),
de straat (n)
de helft van de Wijveldekens een hijveld (o), de wed. Fans
voor ? de Aa
van der Hijden (w), de wed.
Nicolaas van Loon (z), de
wed. Jan van Hoogstraten (n)
½ huijs, hof, aangelag, 2
de wed. Nicolaas van Loon
lopst. 50 roeden
(o, w), de straat (z), Cornelis
van Dooren (n)
het Kleijn beemdeken, 1
Frans Leesten (o), de
lopst. 36 roeden
eijgenaars (w), de wed. Adr.
van de Ven (z), Frans
Janssens (n)
het Middelste Land, 2 lopst. 6 een weg (o), de wed.
roeden,
Nicolaas van Loon (w), de
kind. Goijert Strobants (z),
den Armen (n)
het Eeusel, 1 lopst. 58 roeden de wed. Jan van Hoogstraten
(o, n), Frans Janssen (w), de
straat (z),
de twee weijdekens aan bijde het hijveld (o), de wed. Frans
zijden van de Aa, 2 lopst. 49 van der Heijden (w), de wed.
roeden
van Loon (z), de wed. Jan van
Hoogstraaten (n)

opmerkingen

datum

t.b.v. successierechten

31-12-1807
8
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namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

van de Ven, Lambert
Dijkmans, (kinderen) Jan Baptist
Dijkmans, Jan Baptist + *
Vosters, Johanna + e.v. *
Dijkmans, Maria +

verzoeker / voogd
erfgenamen

erflaatster

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Turnhout
1/6 huijs, hoff en aangelag,
Laagemierde, in ’t geheel 1
lopst.
1/6 het Land in de Hulselsche
Braak, in ’t geheel 4 lopst. 14
roeden
1/6 het Land na de Braak aan
de molen, in ’t geheel 1 lopst.
1/6 het Land in de Braak, in ’t
geheel 2 lopst. 52 roeden

de straat (o), Theodorus
Dijkmans (w), Abraham
Fabrie (z), Jan Vloemans (n)
Theodorus Dijkmans (o), de
wed. Jan Otten (w), de heijde
(z), Peter Janssens (n)
de hijde (o, z), de wed.
Nicolaas van Loon (w, n)
de heijde (o), de erve Adriaan
Larmit (w), de wed. Nicolaas
van Loon (z), Jan Otten (n)
1/6 den Agterste Braak, in ’t de heijde (o, z), de wed.
geheel 40 roeden
Nicolaas van Loon (w, n)
1/6 het Land in Goovers
Peter Vingerhoets (o), de
braak, in ’t geheel 1 lopst. 3 r. heijde (w), de erve Larmit
(z), Adriaan Otten (n)
1/6 Land in den Bogt en
de straat (o), Cornelis
Hemelrijk, in ’t geheel 2
Woestenburg (w), Cornelis
lopst. 12 roeden
van Dooren (z), de erfgen.
Jan Baptist Dijkmans (n)
1/6 het Meijbeemdken met
de hijde (o), de rivier (w), de
een eeusel, in ’t geheel 2
erve Jan Baptist Dijkmans
lopst. 25 roeden
(z), de wed. Jan Otten (n)
1/6 huis, hoff, aangelag, in ’t de straat (o), Jacobus van de
geheel 4 lopst. 20 roeden
Ven (w), de erve Jan Baptist
Dijkmans (z), de straat (n)
1/6 het Aangelag van
de straat (o), Cornelis
Leendert Leenders, in ’t
Woestenburg (w), Cornelis
geheel 3 lopst. 4 roeden
van Dooren (z), de erfgen.
Jan Baptist Dijkmans (n)
Verhagen, B.
Swaanen, C.
van Beers, L.
Hoosemans, J.F.

folio no.

schout
schepen
schepen
secretaris

soort akte

opmerkingen

datum

72v t/m 77, fiche 2, rij taxatie nalatenschap (f 183-15)
1

t.b.v. successierechten

31-12-1807

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

Willems, Franscus
Hesselmans, Johanna Maria +

verzoeker
erflaatster

½ huis, hof, aangelag, in ’t
geheel 1 lopst. 46 ½ roeden,
Laagemierden, den
Braakhoek
½ het Beeksken, in ’t geheel
1 lopst. 18 roeden

den dijk (o), Peeter Adriaans
(w), de hijde (z), de kind.
Steeven Paridaans (n)

de kind. Steeven Paridaans
(o, n), de wed. Nicolaas van
Loon (w), de verkrijger (n)
½ in de helft van het Land in (vrouw) Steeven Willems (o),
den Hoogebogt, in ’t geheel 4 kind Adriaan Lemmens (w),
lopst. 17 roeden
Peeter Adriaansen (z), de
kind. Steeven Paridaans (n)
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½ het Land in de Leemen, in
’t geheel 2 lopst. 20 roeden
½ het Halff land in de
Looijkens, in ’t geheel 1
lopst. 21 roeden
½ Land op den Beekakker, in
’t geheel 1 lopst. 43 ½
roeden
½ de helft van ’t Beerschot ,
in ’t geheel 2 lopst. 2 roeden
½ de helft van de Agterste
Beeken, in ’t geheel 56
roeden
½ het hijveld in de Heijlaaren
, 4 lopst. 37 roeden

½ Hoex hijveld, in ’t geheel 1
lopst. 15 roeden
½ hijveld in de Hijlaaren, in
’t geheel 1 lopst.
½ groes de Beeke, in ’t
geheel 1 lopst. 28 roeden

½ Wouter Paridaans
Beekakker, in ’t geheel 1
lopst. 30 roeden
½ Land in den Boschakker, in
’t geheel 1 lopst. 30 roeden
Verhagen, B.
Swaanen, C.
van Beers, L.
Hoosemans, J.F.

het Beekestraatje (o, z), de
gem. weg (w), Peter Adriaans
(n)
Peeter Adriaans (o), de wed.
Waltherus van Loon (w, n),
de straat (z)
de aangever (o), de wed.
Peter Willems (w), het Beeke
straatje (z), de gem. weg (n)
Peeter Adriaans (o, w), Peeter
van de Pol (z), het Beeke
straatje (n)
de aangever (o), Steeven
Willems (w), Peeter
Adriaansen (z), het Beeke
straatje (n)
Adriaan en Wouter van de
Zanden (o), Peeter Joris
Peeters (w), de wed. Jacobus
Kasteleijns (z), Jan Embregt
Lemmens (n)
de heijde (o, w, n), Adriaan
Lemmens (z)
de gem. straat (o, n), Willem
van der Ceelen (w), Jacobus
van den Hout (z)
Adriaan Lemmens (o), de
aangever (w), Everd
Verrijsen (z), ’t Beekestraatje
(n)
de aangever (o, w), het Beeke
straatje (z), de gem. akkerweg
(n)
Adriaan Lemmens (o, z),
gem. akkerweg (w), Wouter
Lemmens (n)

schout
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

77v t/m 84v, fiche 2,
rij 2

taxatie nalatenschap

t.b.v. successierechten

23-5-1809

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Dijkmans, Anna
Dijkmans, Maria *
Lemmens, Cornelis e.v. *
Dijkmans, Cornelis +

verzoekster
verzoekster
erflater

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

1/33 huis, stal, schuur, hof, 2
lopst. 42 roeden, Lagemierde
1/33 den Bogt, in ’t geheel 1
lopst. 3 roeden
1/33 sJacobs akkerken, 50
roeden
1/33 den Bogt, 2 lopst. 47
roeden

Adriaan Verbaandert (o), de
aangevers c.s. (w, n), de
straat (z)
Antonij van Baar (o, w, n), de
aangevers c.s. (z)
Bartel Verhagen (o), de wed.
Willem de Laat (w, z), de
straat (n)
Antonij van Baar (o, n), de
aangevers c.s. (w), de straat
(z)
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1/33 perc. in den Heijbogt, 3
lopst. 9 roeden
1/33 de Lange vooren, 4
lopst. 44 roeden
1/33 den Grote Els, 2 lopst.
38 roeden
1/33 den Donkbeemd, in ’t
geheel 6 lopst. 1 roede

1/33 den Kuipert, 2 lopst. 57
roeden
1/33 het Hijbogtje, 1 lopst.

1/33 den Rooijbeemd, 1 lopst.
40 roeden
1/33 het Hijveld, 2 lopst. 24
roeden

1/33 het Hijveld, 1 lopst. 10
roeden
1/33 het Klein Elsken, 32 ½
roeden
1/33 de Schuurplaats, 10
roeden
1/33 huis, stal, schuur, hoff,
aangelag, 4 lopst. 2 roeden
1/33 den Buntakker, 3 lopst.
10 roeden
1/33 den Ronkert, 1 lopst. 55
roeden
1/33 het Voorland, 3 lopst.

1/33 den Mispel bogt, 3 lopst.
30 roeden
1/33 het Rouwkens, 3 lopst.
20 roeden
1/33 het Diesters beemdeken,
2 lopst. 11 roeden
1/33 het Wijveld en Eeusel, 3
lopst. 14 roeden
1/33 den Veederbeemd, 3
lopst. 5 roeden
1/33 het Leembugtje, 2 lopst.

Bartel Verhagen (o), Ant.
Michiel Verhagen (w), Peter
Hanegraaff (z), de straat (n)
een karweg (o), (vrouw) Jan
Cornelissen (w), de aangevers
c.s. (z, n)
de aangevers (o, n), de wed.
Willem de Laat (w), Antonij
van Baar (n)
de wed. Willem Havermans
(o), Adriaan van de Zanden
(w), de Arm gelders van
Reusel (z), hijvelden (n)
de hijde (o, w), Peter
Hanegraaf (z), de rivier (n)
de wed./ kind. Laurens van
Beers (o), de wed. Willem de
Laat (w), Peter Hanegraaff
(z), de heide (n)
Antonij van Baar (o), de wed.
Willem de Laat (w), Peter
Hanegraaff (z), de hijde (n)
Jan Smolders c.s. (o), Bartel
Verhagen (w), Antonij M.
Verhagen (z), Peter
Hanegraaff (n)
Bartel Verhagen (o), een weg
(w), straatje (z), hijveld (n)
Adriaan Verbaandert (o, n),
Adriaan van Beers c.s. (w),
de aangevers c.s. (z)
Laurens van … (o), de
aangevers c.s. (w, z), Laurens
van Beers (n)
Arnoldus van Hees c.s. (o),
Antonij van Baar (w), de
wed. Willem de Laat (z, n)
Antonij van Baar (o), kind
Arnoldus van Hees (w),
straatje (z), een weg (n)
een weg (o, w), Jacobus Fiers
(z, n)
de eigenaars c.s. (o), een weg
(w), Jacoba Marks (z), Bartel
Verhagen (n)
een weg (o, w), kind
Arnoldus van Hees (z), een
straatje (n)
Ant. Michiel Verhagen (o),
Ant. van Baar (w), de
eigenaars c.s. (z), de rivier (n)
Jan van Doren (o), de straat
(w), Bartel Verhagen (z),
Hermanus Janssens (n)
Ant. M.Verhagen (o), een
gagelveld (w), de hijde (z), de
rivier (n)
(vrouw)Peter Hanegraaff (o,
w, z), de rivier (n)
Antonij van Baar (o, n), kind
Arnoldus van Hees (w),
Bartel Verhagen (z)
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1/33 den Houtert, 1 lopst. 3
roeden

de straat (o), Laurens van
Beers (w), Bartel Verhagen
(z), Jan Gijsbers (n)
1/33 in ¼ het Klein Elsken,
de aangevers c.s. (o, w), de
32 roeden
wed. Adriaan Verbaandert
(z), Adriaan van Beers (n)
1/33 kamer, schuur, aanstede, Jan Smolders (o), de wed.
54 roeden
Laurens van Beers c.s. (w, n),
de straat (z)
1/33 Land den Bogt, 1 lopst. de eigenaars c.s. (o, w),
34 roeden
straatje (z), Antonij van Baar
(n)
1/33 groes den Houtert, 1
Adriaan Verbaandert (o),
lopst. 3 roeden
Laurens van Beers (w),
Antonij Verhagen (z), Jan
Gijsbers (n)
1/33 groes ’t Klein Elsken, 1 Adriaan Verbaandert (o, w),
lopst. 5 ½ roeden
de aangevers c.s. (z, n)
Verhagen, B.
Swaanen, C.
Lemmens, J.E.
Hoosemans, J.F.

schout
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

100 t/m 104, fiche 2,
rij 3

taxatie nalatenschap (f 63-0-0)

t.b.v. successierechten

16-7-1806

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Meulenberg, Hendrik
Dircx, Hendrina +

verzoeker
erflaatster

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen
1/7 huijs, aangelag, Hulsel, 4
lopst. 30 roeden
1/7 den Neerenakker, 2 lopst.

1/7 den Willekens akker, 1
lopst. 16 roeden
1/7 de Korte vooren, 2 lopst.
30 roeden
1/7 lant het Willeken schot, 2
lopst. 34 roeden
1/7 het groes de Steede, 3
lopst.
1/7 groes de ½ Hofstad, 1
lopst. 8 roeden
1/7 den Deenen dries, 1 lopst.

1/7 den Neeren akker, 1 lopst.
7 roeden

1/7 het land in ’t Smeeltje, 1
lopst.

Steeven van der Aa (o, w), de
wed. Jan Marcelis Hendricx
(z, n)
Jan van der Ceelen (o), de
wed. Jacobus Casteleijns (w),
Cornelis de Beer (z, n)
de eijgenaars (o), de wed. Jan
M. Hendrikx (w, n), de kind.
Peter Dijkmans (z)
Hendrik van den Borne (o),
de wed. Jan M. Hendrikx (w,
n), Wout van der Aa (z)
Corn. Goutsmits (o), Cornelis
de Beer (w, n), de wed. Peter
Dijkmans (z)
Jan Linkels (o), de wed. Jan
Hendrikx (w, n), Jan Ansem
Dirkx (z)
de kind. Peter Dijkmans (o),
Wouter van der Aa (w, n), de
wed. Cornelis de Beer (z)
de wed. Peter Dijkmans (o,
z), Wouter van der Aa (w),
Cornelis Goutsmits (n)
de wed. Jan Hendrikx (o),
Wouter van der Aa (w), Evert
Verijsen (Vrijssen) (z),
Adriaan Swaanen (n)
de wed. Jan (Mari ?)
Hendrikx (o), de wed.
Jacobus Casteleijns (w), …..
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Hendrik Janssen (z), de kind.
Peter Dijkmans
1/7 huijs, hof en aangelag, 57 Cornelis Goutsmits (o, z),
roeden
Wouter van der Aa (w), de
wed. Peter Dijkmans
1/7 Willeken Schots, 1 lopst. Cornelis Goutsmits (o, w),
45 roeden
Wouter van der Aa (z), Jan
Hendrik Verzand (n)
1/7 het Koppen bogje, 1
de kind. Peter Dijkmans (o,
lopst. 49 roeden
w), Hendrik Janssen (z, n)
1/7 den Neeren akker, 1 lopst. de wed. Jan Hendrikx (o),
42 roeden
Evert Vereijssen (w), Wouter
van der Aa (z), Hendrik
Willems (n)
1/7 ’t Land in ’t Hoog
Cornelis Goutsmits (o),
Smeeltje, 45 roeden
Cornelis de Beer (w), de wed.
Peter Dijkmans (z, n)
1/7 den Vooreijndschen
Hendrik Janssen (o), Adriaan
beemd, 1 lopst. 30 roeden
Swaanen (w), de wed. Peter
Dijkmans (z), Wouter van der
Aa (n)
Verhagen, Bartel
van den Borne, Hendrik
Linkels, Jan
Hoosemans, J.F.

schout
schepen
schepen
secretaris

folio no.

soort akte

opmerkingen

datum

ongen., fiche 2, rij 4
t/m fiche 3, rij 1

taxatie nalatenschap

t.b.v. successierechten

23-5-1809

namen van personen of
instellingen

beroep / relatie

Dijkmans, Anna
Dijkmans, Maria *
Lemmens, Cornelis e.v. *
Dijkmans, Cornelis +

verzoekster
verzoekster
erflater

toponiem / gebouw / reengenoten /
diversen
belendingen

1/22 huis, stal, schuur, hof,
aangelag, 6 lopst. 45 roeden,
Hulsel
1/22 den Trommel akker, 4
lopst. 42 roeden

Adriaan Janssens (o), eenen
weg (w, n), de straat (z)

eenen weg (o, n), Johanna
Goutsmits (w), Cornelis de
Beer (z)
1/22 het land het Looijken, 1 de straat (o), akkerweg (w),
lopst.
Peter Biekens (z), weg (n)
1/22 den Plas beemd, 3 lopst. de rivier (o), de hijde (w),
Cornelis de Beer (z), Jan van
de Zanden (n)
1/22 beemd de Krom A, 2
Hendrik Janssen (o), de rivier
lopst. 10 roeden
(w), Everardus Verijsen (z),
de wed. Antonij Verhagen (n)
1/22 de Looijkens, 1 lopst. 50 de rivier (o), de hijde (w),
roeden
Everardus Verrijsen (z), de
aangevers (n)
1/22 Bogers hijveld
Everardus Verrijsen (o),
Hendrik van den Borne (w),
de straat (z), de wed.
Franscus Willems (n)
1/22 het Beken hijveld, 3
Everardus Verrijsen (o),
lopst.
Hendrik van den Borne (w),
de straat (z), de wed.
Franscus Willems (n)
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1/22 nog een Beken hijveld, 1 Everardus Verrijsen (o),
lopst.
Hendrik van den Borne (w),
de straat (z), de wed. Francis
Willems (n)
1/22 den Sandvoort, 1 lopst. de rivier (o), de hijde (w),
45 roeden
Wouter Klaassen (z), de wed.
Cornelis de Beer (n)
1/22 land den Groot akker, 1 de straat (o), Johanna
lopst. 48 roeden
Goutsmits (w), Adriaan
Janssens (z), Wouter van der
Aa (n)
1/22 nog een Smeeltje, 45
ene weg (o, z), Adriaan
roeden
Swaanen (w, n)
1/22 eenen beemd, 1 lopst. 30 de rivier (o), de heide (w),
roeden
Jacobus de Wit (z, n)
1/22 een Eeusel in den
de rivier (o), de heide (w),
Vooreindschen dries, 1 lopst. Adriaan Swaanen (z),
Leonardus van Ostade (n)
1/22 Land de Bugt, 2 lopst.
Johanna Goutsmits (o), Peter
20 roeden
Goutsmits (w), de aangevers
(z), de wed. Antonij
Verhagen
1/22 den Vromans akker, 1
Hendrik Janssens (o),
lopst. 45 roeden
Adriaan Swaanen (w), eenen
weg (z), Everardus Verrijsen
(n)
1/22 het Looijken, 1 lopst.
Everardus Verrijsen (o),
Hendrik Willems (w), de
kind. Peter Roest (z), Jan
Goutsmits (n)
1/3 huis, stal, schuur, schop, Everardus Verrijsen (o),
hof, aangelag, 4 lopst., Hulsel Hendrik Janssens (w), de
straat (z), Peter Goutsmits (n)
1/3 Land den Stappert, 2
Adriaan Janssens (o), eenen
lopst. 23 roeden
weg (w), de aangevers (z),
……. (n)
1/3 den Grootakker, 3 lopst.
Jacobus Maas (o), Johanna
Goutsmits (w), eenen weg (z,
n)
1/3 den Voorbosch, 1 lopst.
Adriaan Janssens (o), de wed.
30 roeden
Jan Marcelis Hendrikx (w),
Wouter van der Aa (z),
Steven van der Aa (n)
1/3 dries de Gelegen, 2 lopst. de straat (o), de rivier (w),
….. (z), de aangevers (n)
1/3 de Hijne beemden, 3
de rivier (o), de hijde (w), de
lopst.
wed. Cristiaan van der
Heijden (z), de heide (n)
1/3 het Bogers hijveld, 1
…… (o), Wouter Klasen (w),
lopst.
Evert Verrijsen (z), Jan
Linkels (n)
1/3 het Groot hijveld, 1 lopst. Hendrik Janssen (o), Adriaan
3 roeden
Swanen (w), de wed. Antonij
Verhagen (z), Jan Linkels (n)
1/3 het Nieuw heiveld, 1
de aangevers (o, w), Steven
lopst. 30 roeden
van der Aa (z), Jan Linkels
(n)
1/3 den Huisakker, 1 lopst. 28 akkerweg (o), Jacobus de Wit
roeden
(w, z), Wouter van der Aa (n)
1/3 den Koppenbogt, 1 lopst. Wouter van der Aa (o), de
22 roeden
aangevers (w), Jac. de Wit
(z), Wouter van der Aa (n)
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1/3 den Smeelakker, 1 lopst.
20 roeden
1/3 het Bugtje, 1 lopst. 3
roeden

een weg (o), Adriaan Swanen
(w, n), Steven van der Aa (z)
Everardus Verrijsen (o, z), de
wed. Hendrik Maas (w),
Wouter van der Aa (n)
1/3 Land den Bogaart, 5
de straat (o), Adriaan
lopst.
Swaanen (w), Leonardus van
Ostade (z, n)
1/3 den Woutersen beemd, 1 Leonardus van Ostade (o), de
lopst. 40 roeden
rivier (w), Cornelis
Schoondermark (z), Johanna
Goutsmits (n)
1/3 den Vooreindschen
de heide (o), Wouter van der
beemd, 1 lopst. 15 roeden
Aa (w), een weg (z), de
aangevers c.s. (n)
1/3 den Vooreindschen dries, de straat (o), de rivier (w), de
2 lopst. 30 roeden
aangevers (z, n)
1/3 den Heibeemd, 4 lopst. 5 de straat (o), de rivier (w), de
roeden
aangevers (z, n)
1/3 eeusel de Hofstad, 2
de heide (o), Wouter van der
lopst. 30 roeden
Aa (w), een weg (z), de
aangevers (n)
1/3 den Hogendries, 1 lopst. de rivier (o), de heide (w),
Adriaan Swaanen (z),
Johanna Goutsmits (n)
1/3 perceel in den Hellekens de rivier (o), de heide (w), de
voortbeemd, 30 roeden
aangevers c.s. (z), de straat
(n)
1/3 het Ven hijveld, 2 lopst.
Jan Jacobs (o), Peter Maas
30 roeden
(w), Cornelis de Beer (z), …..
(n)
1/3 het Eeurselken van Jan
de straat (o), Hendrik Janssen
van der Aa, 1 lopst. 30 roeden (w), Adriaan Swaanen (z),
een straatje (n)
1/3 den Weijen hofdries, 1
Peter Goutsmits (o), de straat
lopst.
(w), Adriaan Swaanen (z),
Leonardus van Ostade (n)
1/3 den Gelegen beemd, 1
de straat (o), de rivier (w), de
lopst. 43 roeden
aangevers (z, n)
1/3 den Agterste bugt, 3
Adriaan Swaanen (o),
lopst. 20 roeden
Everardus Verrijsen (w), een
straatje (z), de wed. Antonij
Verhagen (n)
1/3 den Agterste akker, 2
de wed. Jan Marcelis
lopst. 32 roeden
Hendrikx (o), Dirk van der
Voort (w), Evert Verrijsen (z,
n)
1/3 huis, hof, aangelag, 2
de straat (o), de rivier (w), de
lopst. 10 roeden, Hulsel
aangevers (z), Adriaan
Swanen (n)
1/3 Eeusel beemd, 1 lopst. 2 Adriaan Janssen (o), de hijde
roeden
(w), Wouter van der Aa (z),
Hendrik van den Borne (n)
1/3 den Voorsten bogt, 3
Cornelis de Beer (o), Steven
lopst. 45 roeden
van der Aa (w), de wed.
Cornelis de Beer (z), Hendrik
van den Borne (n)
1/3 den Eerbrand, 2 lopst. 44 een weg (o), de sandstraat
roeden (Eertbrand)
(w), de wed. Antonij
Verhagen (n)
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1/3 het Bogers heiveld, 2
lopst.
1/3 het Raadschot hijveld, 1
lopst. 30 roeden
1/3 huisje, hofken, 2 lopst. ,
Hulsel
Verhagen, B.
van den Borne, H.
Linkels, J.
Hoosemans, J.F.

Jan Linkels (o), Adriaan
Janssens (w), Steven van der
Aa (z), ………. (n)
Everardus Vrijzen (Vrijssen)
(o), ……. (w), Wouter van
der Aa (z, n)
de straat (o), de aangevers (w,
z, n)

schout
schepen
schepen
secretaris
Einde febr. 2010
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