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INLEIDING

    
Fiscale kohieren zoals het Hoofd-, Paarde- en Beestegeld, zijn een greep uit het leven van de 
gezinnen in de betrokken gemeentes. Ze geven de gezinssituaties weer van dat ogenblik en ze 
geven ook informatie over het leven in het dorp, het zijn dus rijke bronnen voor genealogen 
én heemkundigen. 
Terwijl notarisaktes handelen over aankopen van onroerend goed of erfenissen en dus 
getuigen van de hoogtepunten uit het leven, geven deze lijsten ons meer informatie over het 
dagelijkse leven tijdens het ancien regime. We weten bijvoorbeeld wie het zich kon 
veroorloven een varken vet te mesten en zich dus af en toe kon tegoed doen aan koteletjes, 
maar ook wie te arm was om belastingen te kunnen betalen of zelfs van de Armenkas afhing. 
De kohieren vertellen ook ons wie bakker was, kleermaker, wagenmaker en zelfs 
glazenmaker. De gemeenten uit die tijd komen tot leven, elk met hun typische  bewoners.   
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DE STATEN van BRABANT

    
Tijdens de Spaanse en Oostenrijkse overheersing, moesten de inwoners van onze 

gewesten niet alleen parochiale tienden betalen en cijns aan hun Heer, maar eveneens 
bijdragen aan het Centraal Beheer, namelijk de Staten van Brabant. 
Dit was een bestuursorgaan onder de landvoogd, bestaande uit drie staten : de geestelijkheid, 
met name de abten van de voornaamste kloosters van Brabant, leden uit de inlandse adel en 
vertegenwoordigers van de drie grote steden, Antwerpen, Brussel en Leuven.  

Zij beheerden een grondgebied dat overeenkwam met onze huidige provincies Antwerpen en 
Vlaams- en Waals Brabant. Vóór de afscheuring van de Noordelijke Nederlanden, reikte hun 
gezag tot Bergen op Zoom en s Hertogenbosch, het oude hertogdom Brabant dus.  

Zij waren verantwoordelijk voor de materiële organisatie van het leger buiten de 
oorlogstijden, voor belangrijke openbare werken als de aanleg van interregionale steenwegen, 
het bevaarbaar houden van Demer en Nete en voor het indijken van ziektes enepidemiën als 
de runderpest in de 18e eeuw. 
Hun voornaamste bezigheid was echter het vorderen van belastingen voor de Koning én voor 
hun eigen organisatie. Dikwijls werden deze belastingen toegekend op verzoek van de 
Koning, waardoor de Staten een zekere machtspositie verkregen.  

De administratie van de Staten van Brabant lag in het stadhuis van Brussel, waar ze zitting 
hielden. Tijdens het bombardement van 1693 werd de achterzijde van dit stadhuis zwaar 
getroffen, zodat er haast geen dokumenten van vóór deze periode overbleven. Heden wordt dit 
archief bewaard in het Rijksarchief van Anderlecht.    

ORGANISATIE van de HEFFINGEN

   

Het grondgebied van de Staten van Brabant was ingedeeld in drie kwartieren: het kwartier 
Brussel, het kwartier Antwerpen en het kwartier Leuven. Elk kwartier was dan weer verdeeld 
in een aantal meierijen,waarin enkele gemeenten gegroepeerd waren. In het begin van de 18e 

eeuw, behoorden Puurs, Ruisbroek en Willebroek tot de meierij van Kapelle op den Bosch. 
De burgerlijke grenzen van deze gemeenten kwamen echter niet helemaal overeen met de 
parochiale grenzen1.Griffier Quarteer schrijft in het kohier van Ruisbroek 1747, dat de 
vernoemde huishoudens in de bovenstaande ( = die van Ruisbroek) lijst  ten deele zijn 
geestelijk onder het voorzeide Ruysbroeck en ten dele  onder de prochie van Puers . 
Puurs bestond voor de Staten van Brabant zelfs uit twee verschillende gemeenten, Puurs dorp 
hoorde bij de meierij van Kapelle op den Bosch en de baronnie van Oppuurs viel onder de 
meierij van Merchtem.Tisselt behoorde dan weer tot de meyerij van Grimbergen, terwijl de 
baronnie van Willebroek onder Kapelle o/d Bosch stond.  

Er werden verschillende soorten heffingen gedaan , bijvoorbeeld omslagbelastingen op de 
vier speciën, tolrecht, barrièrerecht of de twintigste penning op inkomsten op onroerend goed. 

                                                

 

1 Sommige inwoners van de Eyckerlandstraat in Puurs hoorden parochiaal bij Puurs, maar stonden in de kohieren 
ingeschreven bij Ruisbroek. 
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De eerste twee kohieren van deze bewerkingen  waren een personele belasting uit de 18e 

eeuw: 
1702: het hoofd- peerd- en beestegeld en ploegegeld op basis van het plakkaat  

dd 02/06/1702 de kohieren van Ruisbroek, Puurs, Oppuurs en Willebroek 
1747: het hooft-, peerde-, beestegeld, schouwgeld, ploeggeld en theegeld op basis van    
          het  plakkaat van 23/08/1747 
          de kohieren van Ruisbroek, Oppuurs en Willebroek 
1764: register van het koetsegeld van Puurs van 1764 tot 1782  

Het waren de borgemeesters en schepenen, die op basis van de plakkaten van de staten, de 
kohieren opmaakten en de aanslag per gezin berekenden. De inning zelf gebeurde niet door 
hen, maar werd voor een termijn van 1 of 2 jaar uitbesteed aan derden, de collecteurs.  

Bij de gezinssamenstellingen moet men er mee rekening houden dat de kinderen onder 
de zeven jaar nooit voorkwamen in de kohieren! Het ploegegeld was de heffing op de 
bewerkte grond in eigendom, het aantal ploegen geeft een idee van het grondbezit van de 
belastingsplichtige. 
Het theegeld werd door de griffier van Puurs anders toegepast dan in de omliggende 
gemeenten. Per persoon waaruit het huishouden bestond, werd 1 gulden gerekend op zijn 
verbruik van thee. Hierdoor werd het theegeld gewoon een verhoging van het hoofdgeld en is 
het voor ons een nietszeggend gegeven. Daarom is het niet mee vermeld in deze bewerking.   

In de kohieren van 1747 stonden de armen vermeld op een afzonderlijke lijst, opgesteld door 
de armenmeester of de pastoor. Zij hoefden geen hoofdgeld te betalen, dat konden ze 
trouwens ook niet. Enkelen onder hen hadden wel een koe of een haard, een huisje dus, in 
eigendom of in jaarpacht, waarvoor ze wel moesten betalen.De meesten woonden echter in 
huisjes van hun weldoeners, die ook de taks op deze huisjes voor hun rekening namen. 
Volgens wat sommige pastoors er aan toevoegden, leefden sommige van deze armen af en toe 
van de Tafel van de Heilige Geest. Deze instelling vormde samen met de eigenaars van de 
armenhuisjes de Dorps Sociale Zekerheid, met de pastoor als president en de armenmeester 
als secretaris.    

Welstand en armoe in Puurs en Oppuurs

  

In Puurs dorp woonden in 1702 meer ambachtslui en mensen die geen landbouwers waren, 
maar wiens broodwinning niet duidelijk was, mogelijk een administratieve functie of 
renteniers.  Als vakmensen waren er een kleermaker, schoenmaker, gareelmaker, chirurgijn, 
een wagenmaker en zelfs een glazemaker. Het dorp van Puurs was  burgerlijker dan de 
omliggende gemeenten.  
Het kasteel Coolhem werd in 1747 getakseerd op niet minder dan 18 schouwen en dit cijfer 
was zelfs niet precies. Achteraan in het kohier, schrijft de griffier: 
Men presumeert datter meer haerdsteden zijn in het voorzeide Casteel van Coolhem, als in 

dit kohier word overgegeven". Waarschijnlijk bevat dit aantal ook de schouwen van de huisjes 
of de hutten, eigendom van Coolhem, waar de armen in woonden en was hun aantal niet 
duidelijk te tellen. Het waren immers steeds de eigenaars (proprietarissen), die de taks op deze 
schouwen op zich namen. 
De Baronnie van Oppuurs was  een heel arme gemeente.Het kohier 1702 is volledig opgesteld 
door Adriaan Verheyden. Van alle hierin bewerkte kohieren, is dit met het meeste gevoel 
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opgesteld. Verheyden motiveerde bij vele gezinnen zijn (lage) taxatie. Die opmerkingen 
getuigden soms van humor, maar vooral van sociale betrokkenheid. Zelfs indien de 
getaxeerden niet uitgesproken arm waren, gaf hij wel een of andere reden op om niet te veel te 
vorderen. Je voelt echt dat hij een loopje neemt met die hoge heren uit Brussel met hun 
plakkaten. Zijn opmerkingen zijn volledig overgenomen in deze bewerking, ze zijn de moeite 
van het lezen waard. 
Het register van het koetsengeld van Puurs omvat slechts 14 bladzijden en dan dikwijls nog 
half beschreven, hoewel het niet alleen koetsegeld van Puurs zelf was, maar van verschillende 
gemeenten tot zelfs Liezele en Malderen. Slechts weinigen bezaten een koets, allemaal 
chaises2, bespannen met één paard. De eigenaars waren de pastoors van Puurs en Liezele en 
de adelijke heren Petrus Paul d Henriette uit Liezele en Livinius Remory. 
De eigenaars van de kastelen in Ruisbroek en Puurs kwamen er niet in voor, zij betaalden 
waarschijnlijk hun koetsegeld in hun vaste woonplaats. 

                                                

 

2 beter gekend onder zijn verbasterde naam, sjees, namelijk een hoog tweewielig rijtuig  met kap 
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HOOFT, PEERDE en BEESTEGELD van PUURS 1702

       
         Staten van Brabant     carton 392 map 12

  
De eerwaarde Heer Pastoor  

De eerwaarde Heer Onderpastoor  

De eerwaarde Heer Cappelaan van Calfort  
en zijn meysse   

Juffr. weduwe van griffier Van Schoor 
- haar meysse  

Jan Cooman, meyer  
- zijn zoon 
- 1 knecht 
- 1 meysse 
- 2 paarden 
- 1 veulen 
- 6 koeyen 
- 1 rund 
- 1 varken  

Jan De Lannoyt, griffier 
- zijn knecht  

Jan Van Grootven, pachter met 1 ploege 
- 2 knechten 
- 1 meysse 
- zijn zoon 
- 3 paarden en 1 veulen 
- 6 koeyen 
- 1 rund en 1 kalf 
- 2 biggen  

Jan Van Den Brande, pachter met 1 ploege 
- drie kinderen 
- 2 paarden en 1 veulen 
- 5 koeyen 
- 2 runderen en 1 varken  

Cornelis Roctus en zijn vrouw 
- 1 rijhengst 
- 2 koeyen en 1 varken  

de weduwe van Jan Roctus 
- een zoon 
- 1 meysse 
- 2 koeyen en 1 varken  

Joos Maes de jonge en zijn vrouw 
- een kind 
- 2 koeyen en 1 veulen 
- 1 varken 
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Jan Kurvelt en zijn vrouw 

- 1 paard 
- 1 veulen 
- 2  koeyen  

Hendrik Lauwers en zijn vrouw 
- 2 koeyen 
- 1 meysse 
- 1 varken  

Gillis Roctus en zijn vrouw 
- 1 paard 
- 2 koeyen 
- 1 varken  

Peeter De Witte en zijn vrouw 
- 1 paard 
- 2 koeyen 
- 1 rund met kalf 
- 1 varken 
- een kind  

Joos Van Hoymissen en zijn vrouw, meulder, 
- 1 knecht 
- 2 koeyen 
- 1 kalf en 1 varken  

Andries Roctus en zijn vrouw 
- een zoon 
- 1 paard 
- 2 koeyen  

Franchois Zegers Jooriszone met 1/2e ploege 
- 1 paard 
- 3 koeyen en 1 rund 
- 1 varken  

Arnoudt Aerts en zijn vrouw 
- zijn zoon 
- 1 koey met kalf  

Mr Machiel Gratius, chirurgijn en zijn vrouw 
- 1 meysse  

Joos Maes d oude 
- zijn zoon 
- 1 meysse 
- 2 koeyen 
- 1 varken  

Peeter Aerts en zijn vrouw met 1/2e ploege 
- 1 paard en 3 koeyen 
- 1 rund en 2 veulens en 1 varken 
- 1 knecht en 1 meysse 
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Guilliam Verdickt weduwnaar 

- een zoon en een dochter  

Ferdinand Boeykens en zijn vrouw 
-  een dochter  

de weduwe van  Cerwijn Mertens en dochter  

Philip Janssen en zijn vrouw 
- 1 reyhengst 
- 2 koeyen  

Jan Gijbels en  zijn vrouw 
- 1 koey  

Jan Baptist Mertens, backer, en zijn vrouw 
- 1 meysse  

Jan Verheyen en zijn vrouw  

Anthoni Eeraerts, waegemaecker, en zijn vrouw 
- een zoon 
- 1 koeye en 1 varken  

Anthoni Cools, kleermaecker, en zijn vrouw  

de weduwe van Gillis Van Assche, pachteresse met 1 ploege 
- twee zonen en een dochter 
- 1 meysse 
- 2 paarden 
- 5 koeyen en 2 runders 
- 2 varkens  

Peeter Vertongen en zijn vrouw 
- twee kinderen 
- 2 koeyen en 1 varken  

Adriaan Verhasselt en zijn vrouw 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 1 koey  

Leonard Van Assche en zijn vrouw en ½ ploege 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 2 paarden 
- 5 koeyen en 1 kalf 
- 1 rund  en 1 varken  

Peeter Van Assche en zijn vrouw 
- twee kinderen 
- 1 koeye  

de weduwe van Jan Maes 
- een zoon en een knecht 
- 1 paard 
- 2 koeyen 
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Guilliam Van Horick en zijn vrouw 

- 1 koey  

de weduwe van Christoffel Alens 
- haar twee zonen  

Cornelis Verheyen, koster, en zijn vrouw  

Peeter Van Der Hool en zijn vrouw  

Peeter Van Hooymissen, gordelmaker, en zijn vrouw  

Peeter Wouters, schoenmaecker, en zijn vrouw 
- een zoon  

Peeter Puttemans, glaesemaecker, en zijn vrouw 
- twee kinderen 
- 1 koeye  

Cornelis Maes en zijn vrouw 
- een kind  

Peeter Spannenberghe en zijn vrouw 
- 1 koeye  

Adriaan Polaert en zijn vrouw 
- een dochter  

Jan Baptist Van Der Hool en zijn vrouw 
- een zoon 
- 1 koey en 1 varken  

Peeter Stevens en zijn vrouw 
- 1 knecht  

Guilliam Pel, tavernier, en zijn vrouw 
- 1 meysse  

de weduwe van Peeter Van Hooymisse  

Frederick Van Laecken en zijn vrouw  

Peeter Van Kerckhoven en zijn vrouw 
- 1 knecht  

Carel Huygelen en zijn vrouw en dochter  

Joos Van Vecken en zijn vrouw  

Jan Schotte en zijn vrouw  

Jacobus De Fré en zijn vrouw  

Adriaan Van Den Eynde en zijn vrouw  
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Jan Van Boven en zijn vrouw met 1/2e ploege  

- twee kinderen  
- 1 paard 
- 3 koeyen en 1 kalf  

de weduwe van Jan Cooman, pachteresse, met 1/2e ploege 
- twee zonen 
- 1 knecht en 2 meysses 
- 2 paarden en 1 veulen 
- 5 koeyen 
- 2 calveren en 1 varken  

Jan Van Cuysbroeck, pachter, en zijn vrouw met 1 ploege 
- twee kinderen 
- 1 knecht 
- 2 paarden 
- 5 koeyen 
- 2 runderen en 1 varken  

Guilliam Jacobs en zijn vrouw 
- 2 koeyen en 1 varken  

Peeter Verheyen en zijn vrouw 
- 2 koeyen  

Christiaen Huys,  kuyper en weduwnaar, met 1/2e ploege 
- 1 knecht en 2 meysses 
- 1 paard 
- 3 koeyen en 1kalf  

Franchoys  Cloostermans en zijn vrouw 
- een kind 
- 1 koey  

Jan Coesart en zijn vrouw 
- 1 meysse 
- 1 bigge  

Jan De Decker, timmerman, en zijn vrouw 
- 1 knecht  

Geeraerdt Peeters, brouwer, en zijn vrouw 
- een kind en een meysse 
- 2 koeyen en 1 bigge  

Gillis De Bodt en zijn vrouw met 1/2e ploege 
- twee kinderen 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 3 paarden en 2 koeyen 
- 1 varken  

Guilliam Berckmans en zijn vrouw met 1/2e ploege 
- een kind 
- 3 koeyen 
- 1 rund en 1 kalf 
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Franchoys Jacobs en zijn vrouw  

Adriaan Meeus Franchoyszone en zijn vrouw 
- 1 koeye  

Jan Vervranghen, pachter, en zijn vrouw met 1 ploege 
- twee zonen 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 2 paarden 
- 4 koeyen en 1 varken  

Gillis Tersago en zijn vrouw  
-       1 koeye en 1 bigge  

Philip Coeck en zijn vrouw met 1/2e ploege  
-       twee kinderen  
-       2 paarden  
-       4 koeyen  
-       1 rund en 1 varken  

Cornelis Verheyen en zijn vrouw  
-       twee kinderen  

Franchoys Meeus en zijn vrouw  
-        twee kinderen  
-        1 paard  
-        2 koeyen en 1 bigge  

Peeter Meeus en zijn vrouw  
-        zijn zoon  
-        1 paard 
-    1 koey 
-    1 rund en 1 kalf  
-        1 bigge  

Jan Meeus Adriaenszone, weduwnaar, met 1/2 ploege  
-        2 paarden  
-        zijn zoon  
-        2 koeyen  
-        1 kalf en 1 bigge  

Jan Evercoren en zijn vrouw  
-        1 koeye en 1 kalf  

de weduwe van Marcus Zegers en haar zoon, met 1 ploege  
-        een dochter  
-        2 paarden  
-        1 knecht en 1 meysse  
-        5 koeyen en 1 rund  

Philip Segers en zijn vrouw  

Jan Sybens en zijn vrouw  
-        1 koeye en 1 bigge  
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Adriaen Huys en zijn vrouw  

-        drie kinderen  
-        1 knecht  
-        1 koeye  

de weduwe van Jan Van Holen en haar zoon  
-       1 koeye en 1 bigge  

Philip Pinnoy en zijn vrouw  

Adriaan Van Damme, pachter, met 1 ploege  
-        een zoon  
-        2 paarden  
-        4 koeyen  
-        2 runders en 1 kalf  
-        1 varken  

Guilliam Huys en zijn vrouw  
-        1 koeye  

Peeter Apers en zijn vrouw  
-        1 koeye en 1 bigge  

Jan Vergult en zijn vrouw   

Jan De Jonghe en zijn vrouw  
-        een kind  
-        1 koeye en 1 bigge  

Guilliam Sybens en zijn vrouw  
-        1 koeye en 1 rundt  
-        1 verken  

Jan Van Sande en zijn vrouw  
-        een zoon  
-        1 koeye en 1 bigge  

Jan De Maeyer Peeterszone en zijn vrouw  
-        een zoon  
-        1 koeye en 1 verken  

Joos Boye weduwnaar  

Joos Verberckt en zijn vrouw  
-        1 koeye en 1 bigge  

Jan Tersago en zijn vrouw  
-        1 kind  
-        1 koeye en 1 bigge  

Michiel Kerremans en zijn vrouw  
-       1 koeye en 1 bigge    
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Franchoys Segers, pachter, met 1 ploege  

-       twee kinderen  
-       1 knecht en 1 meysse  
-       2 peerden  
-       4 koeyen  
-       2 runders  

de weduwe Jan Wouters, pachteresse, met 1 ploege  
-       twee kinderen  
-       1 knecht en 1 meysse  
-       2 peerden  
-       4 koeyen  
-       2 runders en 1 kalf  

de weduwe van Guilliam Janssens  

Franchoys Janssens, pachter, met 1 ploege  
-      1 knecht en 1 meysse  
-      2 peerden  
-      4 koeyen  
-      1 rundt en 1 bigge  

Nikolaes Tersago, pachter met 1 ploege  
-      drie kinderen  
-      2 peerden  
-      5 koeyen  
-      1 rundt en 1 bigge  

Jan Segers, pachter met 1 ploege  
-         twee kinderen  
-         2 knechten en 1 meysse  
-         2 peerden en  1 veulen  
-         50 schaepen  
-         4 koeyen en 1 rundt  

Adriaen Meeus met 1/2e ploege  
-         twee zonen  
-         1 meysse  
-         2 peerden  
-         1 veulen  
-         3 koeyen  
-         1 verken  

Guilliam  De Wachter, castellain,  
-         1 meysse  
-         1 peert en 1 koeye  

de weduwe van Peeter De Mayer met 1/2e ploege  
-         twee kinderen  
-         1 peert  
-         2 koeyen en 1 kalf  

Gabriel Marievoet en zijn vrouw  
-         een kind  
-         1 koeye en 1 bigge 
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Hendrick Sybens, pachter, met 1 ploege  

-         twee kinderen  
-         2 knechten en 1 meysse  
-         2 peerden  
-         4 koeyen  
-         2 runders en 1 verken  

Joos De Wachter en zijn vrouw  
-         2 koeyen  

Joos Van Boven, pachter, met 1 ploege  
-          twee kinderen  
-          1 knecht en 1 meysse  
-          2 peerden  
-          50 schaepen  
-          4 koeyen  
-          1 rundt met 1 kalf  
-          1 verken  

Reynier Van Eeckhoudt, pachter, met 1 ploege  
-          2 knechten en 1 meysse  
-          2 peerden  
-          4 koeyen en 1 rundt  
-          1 verken  

Peeter De Wachter, pachter, met 1 ploege  
-         2 peerden  
-         4 koeyen  
-         1 rundt en 1 kalf  
-         40 schapen  
-         2 knechten en 1 meysse  
-         1 verken  

Philip Robrechts met 1/2e ploege  
-         2 peerden  
-         3 koeyen  
-         een zoon  
-         1 verken  

Joos De Saeger met 1/2e ploege  
-          twee kinderen  
-          2 peerden  
-          4 koeyen  
-          1 rundt en 2 biggen  

Hendrick Meeus en zijn vrouw  
-          twee kinderen  
-          1 peert  
-          2 koeyen en 1 verken  

Anthoni Pintens en zijn vrouw  
-          een dochter  
-          1 koeye  
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de weduwe van Gillis Admirael met 1/2e ploege  

-          1 knecht en 1 meysse  
-          2 peerden  
-          3 koeyen  
-          1 bigge  

Joos Sybens met 1/2e ploege  
-          2 peerden  
-          3 koeyen  
-          1 rundt en 1 bigge  

de weduwe van Adriaen Schaerlaecken  
-          een kind  
-          1 peert  
-          2 koeyen  
-          1 rundt met 1 kalf  

Adriaen Peeters, Danielszone, en zijn vrouw  
-          1 koeye  

Jan De Wachter, pachter, met 1 ploege 
- twee kinderen 
- 2 peerden 
- 4 koeyen 
- 1 runt  

Rombout Kerremans en zijn vrouw 
- twee kinderen 
- 1 peert 
- 1 runt en 1 verken  

Hendrik De Witte met 1/2e ploege 
- zijn zoon 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 2 peerden 
- 3 koeyen en 1 runt 
- 1 verken  

Jacobus De Witte met 1/2e ploege 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 2 peerden 
- 2 koeyen en 1 kalf 
- 1 verken  

Anthoon De Mayer met 1/2e ploege 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 2 peerden 
- 4 koeyen 
- 1 kalf en 2 biggen  

Niklaes Peeters met 1/2e ploege 
- een kind  
- 2 peerden 
- 3 koeyen 
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- 2 runders en 1 verken 

Hendrik Verhasselt met 1/2e ploege 
- 2 zonen 
- 1meysse 
- 3 koeyen 
- 2 runders en 1 verken  

Jan De Mayer, Janszone en zijn vrouw 
- een zoon 
- 1 koey en 1 kalf  

Rombout Verschueren en zijn vrouw 
- 1 koeye en 1 runt 
- een zoon  

Jan Borms, pachter, met 1 ploege 
- twee kinderen 
- 1 knecht 
- 2 peerden 
- 5 koeyen 
- 1 runt en 2 biggen  

Lambrecht Van Herstraeten en zijn vrouw 
- twee kinderen 
- 1 koeye en 1 kalf  

Seger Van Herstraeten en zijn vrouw 
- 1 koeye  

Jan De Bruyn en zijn vrouw 
- 1 koeye en 1 kalf  

Symon Abeloos en zijn vrouw 
- 1 koeye en 1 kalf 
- 1 verken  

Franchoys Eeraerts, pachter, met 1 ploege 
- 2 peerden 
- 4 koeyen 
- 1 runt met 1 kalf 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 1 verken  

de weduwe van Adriaen Peeters 
- twee dochters 
- 1 verken  

Jan Caluwaert, wagenmaecker, en zijn vrouw 
- een zoon 
- 1 koeye  

Merten Van Nimmen, tavernier, en zijn vrouw 
- twee kinderen  
- 1 peert 
- 2 koeyen en 1 kalf 
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- 1 bigge 

Jan Van Camp, pachter, met 1 ploege 
- twee kinderen 
- 2 peerden en 1 veulen 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 5 koeyen 
- 2 runderen met 2 kalveren 
- 2 verkens  

Jan Admiraels, pachter, met 1 ploege 
- twee kinderen 
- 2 peerden 
- 4 koeyen 
- 2 runders en 1 verken 
- 1 knecht  

Niklaes Pinnock en zijn vrouw 
- twee kinderen 
- 1 peert 
- 2 koeyen 
- 1 kalf en 1 verken  

Symon De Hollander en zijn vrouw 
- 1 zoon 
- 2 koeyen en 1 kalf 
- 1 bigge  

Hendrik Sybens Anthoniszone en zijn vrouw 
- 1 koeye  

Joos Verbruggen met 1/2e ploege 
- 2 peerden 
- 1 knecht 
- 2 koeyen en 1 runt 
- 1 kalf en 1 bigge  

Peeter Peeters en zijn vrouw  

Arnoudt Van Der Wilt en twee zusters 
- 2 koeyen  

Hubert Van Den Eede met 1/2e ploege 
- 2 peerden 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 4 runders 
- 2 koeyen en 2 kalveren 
- 2 biggen  

Jaeck Peeters en zijn vrouw 
- een kind 
- 1koeye en 1 kalf 
- 1 bigge    
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Jan Emmerechts met 1/2e ploege 

- 2 peerden 
- een zoon 
- 2 koeyen 
- 1 runt en 1 kalf 
- 1 bigge  

Adriaen Van De Velde en zijn vrouw 
- drie kinderen 
- 3 koeyen 
- 1 kalf en 1 bigge  

Geerard Firens en zijn vrouw 
- een zoon 
- 1 koeye en 1 bigge  

de weduwe van Jan Van Camp 
- een zoon 
- 1 koeye en 1 verken  

Cornelis Smets en zijn vrouw 
- twee zonen 
- 1 reyhengst 
- 2 koeyen 
- 1 kalf en 1 verken  

Franchoys Cools en zijn vrouw 
- 1 koeye en 1 bigge  

Jaeck De Bruyn en zijn vrouw  
-       1 koeye en 1 kalf  

Hendrik Janssens, pachter, met 1 ploege 
- twee kinderen 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 3 peerden 
- 4 koeyen 
- 2 kalveren en 1 verken  

Joos Tersago en zijn vrouw 
- een zoon 
- 3 koeyen 
- 1 peert 
- 1 kalf en 1 verken  

Martinus Verheyen, pachter, met 1 ploege 
- 1 knecht en 1 meysse 
- 2 peerden 
- 5 koeyen 
- 51 schaepen     
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Tot naerder voldoeninge van de voorzeide instructie, diene algemeen  voornoemde 
advertentie, als dat alhier tot Puers wel vier off vijf cleyne andere brouwers en zijn, in 
dewelcke maer ghebrouwen en wordt, het bier hetgene de herbergiers en eenige pachters voor 
hun gerieff noodig hebben. 
Aldus ghedaen dezer 21e augustus 1702  

Ondertekend  door:  
Florentinus Coupplet, pastoor te Puers 
Jan Cooman  
Jan Vervranghen  
Jan Van Cuysbroeck  
Jan Van Grootven  
Mooter Verheyen  
Guilliam Berckmans  
Franchoys Seghers  
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HOOFT, PEERDE en BEESTGELT         van OPPUURS                                        1702

 
Staten van Brabant           carton 394 map 28

  
De Heer Peeter Van Breedam, Drossaert der voorseide Baronnie van Oppuers   

en Jff Sara Van Damme, zijn vrouw  

Adriaen Verheyden, griffier der voornoemde Baronnie, jonckman   

Merten Van Nimmen, cossaert  
en Cornelia Tersago, zijn vrouw  
- Merten Van Nimmen, zijn zoon, 24 jaar   

2 koeyen   
1 kalf  

Goovaert Van Hemelrijck, met 1/3e ploege  
en Joanna Brijs, zijn vrouw  
- vijf kinderen  
- Adriaen Van Hemelrijck, zijn broer, 18 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
1 kalf   
1 vercken  

Adriaen Waumans, hantwerker  
en Suzanna Zegers, zijn vrouw  
- Maria Waumans, zijn dochter, 20 jaar   

1 koeye  

Peeter Meeus met 1/3e ploege, mits den selve weinig is zagende, getampeert op 1 gulden  
en Maria Van Overloop, zijn vrouwe  
- Anna Heymans, zijn stiefdochter, 17 jaar  
- Adriaen Van Hoymissen, zijn knecht, 20 jaar  
- Joanna Heymans, zijn stiefdochter, 12 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
1 rundt  

Gillis De Budt, cossaert  
en Anna Cools, zijn vrouw  
2 koeyen   

1 kalf  

Machiel De Vos met 1/3e ploege, mits den selve niet veel en is zaegen, getampeert op 1 gld  
en Catharina Verheyden, zijn vrouw  
- Clara Rochtus, zijn meysken, 12 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
1 kalf  

Joos Van Geet, cossaert,  
en Marie De Decker, zijn vrouw  
- Anthony De Decker, zijn knecht, 11 jaar   

2 koeyen   
1 kalf  
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Gillis Van Hoeck, een arme hantwerker  

en Adriana De Wachter, zijn vrouw  
- Catharina Gabriels, zijn stiefdochter, 13 jaar  

Guilliam Brijs, met 1/2e ploege  
en Joanna Verheyen, zijn vrouw  
- Marie Brijs, zijn meyse, 21 jaar  
- Guilliam Verbist, zijn knecht, 20 jaar   

2 peerden   
1 veulen   
4 koeyen   
1 rundt   
1 kalf   
1 vercken  

Gillis Herrewech, een arme cleermaecker  
en Marie Ivens, zijn vrouw  
- Elisabeth Verellen, zijn stiefdochter, 28 jaar   

Adriaen Verheyden, hebbende een brouwerije, houdende omtrent de zesse tonnen, getampeert voor 
een half brouwerije, mits daer inne weinig gebrouwen wort  

en Marie Pauwels, zijn vrouw  
- Jan Verheyden, zijn zoon, 30 jaar  
- Sara, zijn dochter, 17 jaar   

1 peert   
2 koeyen  

Gillis De Raedt, hebbende eene brouwerije, omtrent de 7 tonne, getampeert voor een half brouwerije, 
vermits daer inne zeer weinig gebrouwen  wort,  

en Josina Verelst, zijn vrouw  
- Anna Van Gucht, zijn meysen, 26 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
1 vercken   

Guilliam De Decker met 1/3e ploege,maar mits den selve omtrent de vijf kinderen en is zagende, 
getampeert op 1 gulden  

en Catharina Rochtus , zijn vrouw  
- Dominicus Smet, zijn knecht, 18 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
1 rendt  

Davidt Gabriels, houdende een cleyn winckelten ende mits zijn weinig vertier ende cleyn winst, 
getampeert als een cossaert  

en Anna Verheyen, zijn vrouw  
- Marie, zijn dochterken, 8 jaar   

1 koeye   
1 rendt  

Peeter De Clerck, waegemaecker ende mits zijn  weinig werck ende cleyne winst, getampeert op 2 
gulden  

en Filipina Van Overloop, zijn vrouw   
1 koeye   
1 rendt 
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Jan Waumans met 1/4e ploege, mits den selve omtrent de vier kinderen en is zaegende, getampeert op 
1 gulden  

en Anna Rochtus, zijn vrouw  
- Davidt, zijn zoon, 13 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
1 rendt   
1 kalf   
1 vercken  

Goovaert Van Heymbeeck, cossaert  
en Anna De Potter, zijn vrouw  
- Goovaert, zijn zoon, 18 jaar  
- Joanna, zijn dochter, 20 jaar   

2 koeyen   
1 kalf    

Peeter Segers, cossaert,  
en Elisabeth Brijs,zijn vrouw  
- Franchoys, zijn zoon, 17 jaar   

1 koeye   
1 rendt  

Adriaen De Wachter, een arme hantwerker,  
en Joanna Van Linden, zijn vrouw  
- Adriaen, zijn zoon, 14 jaar  
- Barbara, zijn dochter, 13 jaar  

Adriaen De Keersmaecker, van gelijcken een zeer armen hantwercker,  
en Anna De Raedt, zijn vrouw  
- Anna, zijn dochter, 9 jaar    

Joos De Budt, cossaert,  
en Anna Meeus, zijn vrouw   

2 koeyen   
1 kalf  

Andries Van Wesemael, met 1/2e ploege  
en Jacquemienten Seps, zijn vrouw  
- Marie, zijn dochter, 19 jaar  
- Jan, zijn zoon, 17 jaar  
- Hendrick De Maeyer, zijn knecht, 21 jaar   

2 peerden   
4 koeyen   
1 rendt   
1 kalf       
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Cornelis Kuyckens, met 1/2e ploege  

en Marie Van De Moortel, zijn vrouw  
- Peeter, zijn zoon, 30 jaar  
- Joanna, zijn dochter, 27 jaar  
- Peeter Bijl, zijn knecht, 19 jaar   

2 peerden   
4 koeyen en 1 stier   
1 rendt   
1 kalf  

Jan Segers, hebbende een brouwerije, waer inne seer wijnig wort gebrouwen  
en Magdalena De Budt, zijn vrouw  
- Joanna Verhofstadt, zijn meysen, 18 jaar   

2 koeyen   
1 vercken  

Merten De Decker, cossaert,  
en Adriana De Boeck, zijn vrouw  
- Adriana, zijn dochter, 16 jaar   

2 keyen   
1 rendt   

Jan Verdickt d oude, met 1/4e ploege, mits den selve omtrent de vier kinderen en is zaegende, 
getampeert op 1 gulden  

en Joanna De Decker, zijn vrouw  
- Amant, zijn zoon, 20 jaar  
- Anna De Decker, zijn meysen, 40 jaar   

1 peert   
3 koeyen   
1 rendt   
1 vercken  

Jacques Smets, armen hantwercker,  
en Anna Verdickt, zijn vrouw  
- Joanna, zijn dochter, 13 jaar  
- Jan, zijn zoon, 11 jaar  

Adriaen Smets, armen hantwerker,  
en Anna De Keersmaecker,zijn vrouw  
- Adriana, zijn stiefdochter, 13 jaar  
- Barbara, zijn dochter, 8 jaar  

Joos Zegers, weduwnaar en een armen gebrekkelijcke hantwercker,  
- Cornelis, zijn zoon, ook gebrekkelijk, 20 jaar  
- Magdalena, zijn dochter, 19 jaar  

Hendrick De Keersmaecker, oock een armen hantwercker,  
en Barbara Teugels, zijn vrouw  
- Marie, zijn dochter, 10 jaar  

Jan Vranckaert, cossaert,  
en Elisabeth Willemsen, zijn vrouw   

1 koeye   
1 kalf   
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Joanna Moens, weduwe ende wijlen haar man, cossaert,  

- Peeter Van Vrecken, haar zoon, gebrekkelijk, 33 jaar  
- Joanna Van Der Vrecken, haar dochter, 25 jaar   

2 koeyen   
1 kalf  

Jan Van Hoymissen, molder ende mits sijnen molen cleyn is ende daar op seer weinig te maelen 
compt, getampeert op 4 gulden  

en Anna Van Der Cruyssen, zijn vrouw  
- Marie, zijn dochter, 17 jaar  
- Philip, zijn zoon, 13 jaar   

2 koeyen   
1 kalf  

Jacques Van Nimmen, met 1/2e ploege  
en Anna Van Horick, zijn vrouw  
- Elisabeth Brijs, zijn stiefdochter, 21 jaar  
- Jan, zijn stiefzoon, 19 jaar   

2 peerden   
4 koeyen   
1 rendt   
1 kalf  

Peeter Van Wichelen, cossaert,  
en Marie Waumans, zijn vrouw   

2 koeyen  

Jan Charels, arme hantwercker,  
en Anna Van Overloop, zijn vrouw  
- een zoontje van omtrent de 7 jaar  

Jan Van Nimmen, cossaert,  
en Catharina Heymans, zijn vrouw  
- Merten, zijn zoon, 18 jaar   

2 koeyen   
1 kalf  

Hendrick Heymans, cossaert,  
en Joanna De Tré, zijn vrouw   

1 koeye   
1 kalf  

Jacques Deghdemaeckers, een arme ouden smit,  
en Catharina De Bruyn, zijn vrouw  

Joanna Goossens, weduwe, doende een cleyn labeur, gelijck eenen cossaert,  
- Joanna Willocx, haar dochter, 24 jaar   

1 koeye   
1 kalf  

Cornelis Verheyden, cuyper, ende mits zijn cleyn trafieck ende werck, getampeert gelijck een cossaert,   
en Catharina De Budt, zijn vrouw  

Livien Schotten, een armen wever,  
en Barbara Pletincx, zijn vrouw 



 

26

  
Philip Wauters, een ouden camanten weduwnaar,  

Catharina Van Causbroeck, een arme weduwe,  
- Merten Boeykens, haar zoon, 14 jaar  
- Sara, haar dochter, 17 jaar  

Joos Janssens, officier ende mits de cleynicheyt dezer gemeynte ende zijne Heer den drossaert hier 
voorens te vollen is geseth, soo dat hij alhier maer voor memo en is dienende  

Joos Van Boven, hantwercker ofte cossaert  
en Joanna Van Geet, zijn vrouw  
- Anna, zijn dochter, 15 jaar   

1 koeye  

Jan Van Grootven, weduwnaar, met 1/2e ploege,  
- Hendrick, zijn zoon, 30 jaar  
- Anna, zijn dochter, 33 jaar   

2 peerden   
1 veulen   
3 koeyen en 1 kalf  

Merten Craenhals, eenen armen hantwerker,  
en Barbara Smets, zijn vrouw  

Gillis De Maeyer, oock eene armen hantwercker,  
en Maria Boeyckens, zijn vrouw   

Margrita De Maeyer, arme weduwe van eene hantwercker,  
- Catharina Van Nimmen, haar dochter, 12 jaar  
- Jan Van Nimmen, haar zoon, 9 jaar  

Philip De Maeyer, arme, gebrekkelijke hantwercker  
en Marie Van Asbroeck, zijn vrouw   

Adriaen Heremans, met 1/3e ploege, mits den selve niet veel is saegende, getampeert op 1 gld  
en Anna De Wachter, zijn vrouw  
- Franchoys Van Laer, zijn knecht, 18 jaar  
- Joanna Van Laer, zijn meysken, 10 jaar   

1 peert   
2 koeyen en 1 kalf    

Joanna Smets, weduwe van eene hantwercker ende seer arm,  
- Elisabeth, haar dochter, 15 jaar  
- Joos, haar zoon, 10 jaar  

Peeter Van Laer, hebbende een cleyne brouwerijken ende mits daer inne seer weinig gebrouwen 
wordt, getampeert op 2 gulden  

en Elisabeth Smets, zijn vrouw   
2 koeyen   
1 kalf  

Jan Vermeulen, wever en den selven getampeert als een cossaert,  
en Catharina De Block, zijn vrouw   

1 koeye 
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Gillis Van Heel, cossaert,  

en Marie Van Hemel, zijn vrouw,   
1 koeye  

Jan Van Heel, eene armen hantwercker,  
en Josina Vergult, zijn vrouw  

Marie Van Vrecken, weduwe, doende een cleyn labeur ende haer getampeert als eenen cossaert,  
- Catharina, haar dochter, 10 jaar  
- Catharina Michiels, haar meysken, 10 jaar   

1 koeye   
1 rendt  

Amant Dalemans, eene armen stroye decker,  
en Zenhor? De Blezer, zijn vrouw,  
- Gillis, zijn zoon, 16 jaar  

Gillis Spitaels, een arme wever,  
en Anna De Decker, zijn vrouw  

Hendrick Brijs, cossaert,  
en Joanna De Donder, zijn vrouw  
- Joanna, zijn dochter, 16 jaar   

2 koeyen en 1 kalf  

Anthony van Eynde, weduwnaar ende eene armen hantwercker,  
- Joanna, zijn dochter, 11 jaar  
- Marie, zijn dochter, 10 jaar  

Jan Heremans, met 1/4e ploege, mits den selve maer omtrent de  vier kinderen en is zaegende, compt 
op 1 gulden  

en Elisabeth Kegels, zijn vrouw,  
- Joanna Marie, zijn dochter, 15 jaar   

1 peert en 2 koeyen   
1 rendt  

Jan Stevens, cossaert,  
en Marie Wauters, zijn vrouw,   

1 koeye  

Adriaen Caluwaerts, eene arme hantwercker,  
en Marie Vranckaert, zijn vrouw  
- Joanna, zijn dochter, 15 jaar  
- Bernaert, zijn zoon, 9 jaar  

Peeter Caluwaert, cossaert,  
en Livinia Camermans, zijn vrouw   

1 koeye  

Jan Van Causbroeck, cossaert,  
en Catharina Van Kerckhoven, zijn vrouw  
- Anthony Van Causbroeck, zijn zoon, 20 jaar   

1 hingstpeert ten dienste ende gerieve van ieder   
2 koeyen en 1 kalf 
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Adriana Deckers, weduwe, out ende zeer arm,  

- Davidt Gabriels, haar zoon, 25 jaar   

Jan De Decker, timmerman, den selve getampeert als eene cossaert, mits den selve maer in dachuren 
en is uytgaen wercken,  

en Catharina De Raedt, zijn vrouw,  
- Joanna, zijn dochter, 13 jaar   

2 koeyen en 1 kalf  

Rombout De Maeyer, eene armen hantwercker,  
en Adriana Vergauwen, zijn vrouw,  
- Elisabeth, zijne zone, 17 jaar  
- Jan, zijn zone, 20 jaar  

Josina Symons, weduwe en zeer arm,  
- Elisabeth De Keersmaecker, haar dochter, 18 jaar   

Jan Verbist, eene arme hantwercker,  
en Maria Roctus, zijn vrouw  

Gillis Michiels, cossaert,  
en Catharina Segers, zijn vrouw   

1 koeye en 1 kalf  

Joos Van Damme, cossaert,  
en Marie Brijs, zijn vrouw,  
- Marie Van Heel, zijn meysken, 15 jaar   

2 koeyen   
1 rendt  

Gillis De Maeyer, weduwnaer ende eene oude caducken armen hantwercker  
- Joanna, zijn dochter, 28 jaar  

Cornelis Van Eggermont, eene armen hantwercker,  
en Joanna Meert, zijn vrouw  

Jan Verdickt de jonge, met 1/3e ploege, mits den selve maer omtrent de vijf kinderen en is saegende,   
en Barbara De Keyser, zijn vrouw,  
- Philip De Haen, zijn stiefzoon, 12 jaar   

1 peert en 2 koeyen   
1 rendt  

Jan Meskens, eene armen hantwercker,  
en Joanna Brijs, zijn vrouw,  
- Peeter, zijn zoon, 9 jaar  

Franchoys De Widt, eenen armen hantwercker,  
en Joanna Verlinden, zijn vrouw  

Adriaen Boeijkens, met 1/3e ploege,mits den selve maer vijf kinderen en is zaegende, compt 1 gulden,  
en Cornelia Smet, zijn vrouw   

1 peert   
2 koeyen   
1 rendt en 1 kalf 
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Opgemaakt door Adriaen Verheyden, getekend in 
het bijzijn van:   

Dhr Peeter Van Breedam, drossaert, 
en de Schepenen der Baronnie 
Cornelis Kuyckens 
Adriaen Verheyden 
Andries van Wesemael 
Jan Van Hoymissen 
Jan Waumans 
Jacques Van Nimmen 
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HOOFT PEERDE EN BEESTEGELT                                         TE PUERS      1747        

 
 Supplement  nr 812

  
de Eerwaarde Heer Pastoor  

een meyssen   
4 haerdsteden  

de Eerwaarde Heer Onderpastoor  

de Eerwaarde Heer Van Doorslaer, priester  

de Griffier en zijn vrouw  
een meyssen   

3 haerdsteden  

de Eerwaarde Heer Cappelaen te Calfort  
zijn meyssen   

3 haerdsteden  

Bernaerd Vuye en zijn vrouw, molder  
een dochter  
een knecht   

2 koeyen   
2 haerdsteden  

Peeter Van Keer en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstede    

Adriaen Zegers en zijn vrouw met 1/2e ploege  
een zoon onder 14 jaar  
een knecht   

2 peerden   
1 veulen   
4 koeyen   
1 rund   
2 kalveren   
1 vercken   
1 haerdstede  

Jan Verbeeck   
1 koeye   
1 haerdstee  

Jacobus Rosiers en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstede  

Cornelis Janssens en zijn vrouw   
2 koeyen en 1 kalf   
2 haerdsteden  

Jan Van Hoeck en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstede 
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Cornelis Maes en zijn vrouw   

1 peerd   
2 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
1 vercken   
1 haerdstee  

Guilliam Coeckelberge en zijn vrouw   
1 peerd   
2 koeyen   
1 vercken   
1 haerdstee  

Franchois De Maeyer en zijn vrouw met 1/2e ploege  
twee kinderen   

2 peerden   
1 veulen   
3 koeyen   
2 kalveren   
2 verckens   
1 haerdstee  

Gillis Ceurvelt en zijn vrouw met 1/2e ploege  
een zoon onder 14 jaar  
een knecht   

2 peerden   
4 koeyen   
3 kalveren   
2 haerdsteden  

Anthoon Lauwers en zijn vrouw  
een dochter onder 14 jaar   

2 koeyen   
1 kalf   
1 haerdstee  

Gillis Rochtus, weduwnaar  

Francis Rochtus en zijn vrouw  
een knecht   

1 peerd   
2 koeyen   
2 runders   
2 haerdsteden  

Peeter Maes en zijn vrouw met 1/2e ploege  
een meyssen   

2 peerden   
1 veulen   
2 koeyen   
2 verckens   
1 haerdstee  
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Jan Rochtus en zijn vrouw met 1/2e ploege  

een zoon   
2 peerden   
2 koeyen   
2 kalveren   
1 vercken   
2 haerdsteden  

de weduwe van Peeter Rochtus   
1 peerd   
2 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Joos Verheyden en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een zoon onder 14 jaar  
twee knechten  
een meyssen   

2 peerden   
1 veulen   
4 koeyen   
1 rund   
2 kalveren   
2 verckens   
25 schapen   
24 lammeren   
3 haerdsteden  

de Heer Baron van Oppuers  
op zijn speelhof 6 haerdsteden  

Jan Vervrangen junior en zijn vrouw met 1/2e ploege  
een knecht en een meyssen   

2 peerden   
1 veulen   
5 koeyen   
2 runders   
2 kalveren   
2 verckens   
3 haerdsteden  

de twee kinderen van Gillis Maes   
2 koeyen   
1 haerdstee  

Anthoon Van Calenbergh en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee  

Peeter Caluwé en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee  
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Peeter Van Assche, metser   

2 haerdsteden  

Francis Caluwé  

Jan Caluwé en zijn vrouw   
1 koeye   
1 vercken   
1 haerdstee  

Cornelis Verheyden en zijn vrouw, tavernier   
2 haerdsteden  

Anna Van Damme, jonge dochter   
1 haerdstee  

Henrick Van Damme en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een meyssen   

2 peerden   
3 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
2 haerdsteden  

de weduwe van Jacques Maes, tavernier  
twee kinders  
een knecht   

2 peerden   
3 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
3 haerdsteden  

Joffer Joanna Verdickt, devotoire  
Isabella Hiel, haar nicht   

2 haerdsteden  

Peter Kegels, timmerman   
2 haerdsteden  

Francis Vereycken en zijn vrouw   
1 koeye   
1 rund   
1 vercken   
1 haerdstee  

Niclaes Rossaert en zijn vrouw, cleermaecker  
een zoon   

2 haerdsteden  

David Michiels en zijn vrouw  
een zoon   

1 vercken   
1 haerdstee  
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Jan Meeus, en zijn vrouw, tavernier   

3 haerdsteden  

Cornelis Maes en zijn vrouw   
1 haerdsteden  

Henrick Stevens en zijn zuster   
1 haerdstee  

Martinus Bavo De Bisschop  
een dochter  
een knecht   

2 koeyen   
2 haerdsteden  

Cornelis Maes d oude, weduwnaar  
een dochter  
een knecht   

2 koeyen   
2 haerdsteden  

Cornelis Van Der Linden en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
twee kinders  
een meyssen   

2 peerden   
2 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
2 verckens   
2 haerdsteden  

Jan De Raedt en zijn vrouw  
een meyssen   

2 koeyen   
1 rund   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Adriaen Van Hemelrijck en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
twee kinders   

2 peerden   
4 koeyen   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Peeter Vertongen en zijn vrouw   
1 vercken   
1 haerdstee  

de twee kinderen van Michiel Maes, tavernier   
2 haerdsteden  

Joos Mertens, jongman, backer   
1 haerdstee  
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Jan Eeraerts en zijn vrouw, raeymacker   

1 haerdstee   

Peeter Verreycken, timmerman   
1 haerdstee  

Henrick Piessens en zijn vrouw, cuyper   
1 haerdstee  

Anthoon Van De Voorde, weduwnaer  
een dochter   

2 haerdsteden  

Peeter Maes en zijn vrouw, tavernier   
2 haerdsteden  

Jan Cuyckens en zijn vrouw   
2 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
1 haerdstee  

Jan Van Den Eynde en zijn vrouw   
2 haerdsteden  

Francis Pel en zijn vrouw, brouwer   
2 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Guilliam Van Pollaert en zijn vrouw  
een kind   

1 koeye   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Frans Dhoeye en zijn vrouw   
1 haerdstee  

de Heer doctoor en zijn vrouw  
een dochter   

2 haerdsteden  

Guilliam De Bruyne en zijn vrouw   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Jeroon Van Humbeeck en zijn vrouw  
een dochter onder 14 jaar   

2 koeyen   
2 haerdsteden  
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Jan Baptist Eeraerts en zijn vrouw   

1 haerdstee  

Joos Van Ackolijen en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Jacobus Verheyen, jongman   
2 haerdsteden  

Cornelis De Wachter en zijn vrouw   
1 koeye   
2 haerdsteden  

Philip Tersago, weduwnaar, pachter, met 1 ploege  
een kind  
een knecht en een meyssen   

3 peerden   
5 koeyen   
2 runders   
2 verckens   
2 haerdsteden  

Jacobus Vertongen, weduwnaar en tavernier  
twee kinderen  
een knecht   

1 koeye   
2 verckens   
2 haerdsteden  

Cornelis Pauwels en zijn vrouw, tavernier  
een kind onder 14 jaar   

1 peerd   
2 koeyen   
1 kalf   
2 verckens   
3 haerdsteden  

Jan Segers en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een meyssen   

2 peerden   
1 veulen   
2 koeyen   
1 rund   
2 kalveren   
1 vercken   
2 haerdsteden  

de weduwe van Jan Cuysbroeck, pachteresse, met 1 ploege  
een kind  
een knecht en een meyssen   

3 peerden   
4 koeyen en 1 kalf   
1 rund   
2 verckens   
3 haerdsteden 
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Jan Baptist Van Regemoter en zijn vrouw, tavernier   

2 koeyen   
2 haerdsteden  

Henrick Segers, collecteur der imposten  
zijn moeder, weduwe   

1 koeye   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Cornelis Verheyen, backer   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Peeter Jacobs en zijn vrouw, tavernier  
een kind onder 14 jaar   

1 koeye   
3 haerdsteden  

Jan Ceurvelt en zijn vrouw,  
een kind onder 14 jaar   

1 koeye   
1 haerdstee  

Philip Huys en zijn vrouw, brouwer  
een meyssen   

1 koeye   
3 haerdsteden  

Peeter Jacob Speeckaert en zijn vrouw  
twee kinders   

1 peerd   
2 koeyen   
1 kalf   
3 haerdsteden  

Peeter Cloostermans en zijn vrouw, cleermaecker  
een kind   

2 haerdsteden  

Cornelis Meeus en zijn vrouw   
3 haerdsteden  

Jan De Vroede en zijn vrouw, tavernier   
3 haerdsteden  

Philip Cloostermans en zijn vrouw, timmerman  
een kind onder 14 jaar   

2 haerdsteden  

de weduwe van Jan Saefvoet  
een meyssen   

1 vercken   
3 haerdsteden 
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Jan Vertongen en zijn vrouw, smid   

2 haerdsteden  

Anthoon Janssens en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind onder 14 jaar  
een knecht   

2 peerden   
3 koeyen   
2 haerdsteden  

Peeter Selleslags en zijn vrouw  
een kind   

1 koeye   
1 haerdstede  

Jacobus Jacobs en zijn vrouw, tavernier   
1 koeye   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Jan Jacobs en zijn vrouw   
1 haerdstede  

Peeter Segers en zijn vrouw, smid   
2 haerdsteden  

de weduwe van Cornelis Alens    
1 koeye   
1 haerdstee  

Adriaen De Decker en zijn vrouw, timmerman  
een kind onder 14 jaar   

1 koeye   
2 haerdsteden  

Jan Verbruggen en zijn vrouw met 1/2e ploege  
een kind   

2 paarden en 3 koeyen   
2 haerdsteden  

Frans, Jan en Adriaen Alens   
1 haerdstede  

Jacob De Maerschalck en zijn vrouw   
1 peerd en 2 koeyen   
2 haerdsteden  

Charel Hermans en zijn vrouw, met 1 ploege  
een kind onder 14 jaar  
een knecht en een meyssen   

3 peerden   
4 koeyen en 1 kalf   
1 rund en 1 vercken   
2 haerdsteden 



 

39

  
Anthoon Segers en zijn vrouw, met 1 ploege  

twee kinders  
een knecht   

3 peerden en 1 veulen   
5 koeyen en 1 kalf 
1 rund   
2 verckens   
3 haerdsteden  

Joos Meeus met twee kinderen   
1 peerd   
2 koeyen   
1 vercken   
2 haerdsteden  

op t Speelhof van de Heer Baron De Renesse 3   

4 haerdsteden  

Jacobus De Wit en zijn vrouw   
2 haerdsteden  

Guilliam Meeus en zijn vrouw   
2 haerdsteden  

Adriaen Borms en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind 
een meyssen   

2 peerden en 3 koeyen   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Peeter Peeters en zijn vrouw, tavernier   
2 haerdsteden  

Jan Verpoorten en zijn vrouw   
2 haerdsteden  

Hendrick Lauwers    
1 haerdstee  

Rombout Stallaerts   
1 haerdstee  

Peeter De Maeyer   
1 haerdstee  

Hendrick Janssens en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind   

2 peerden   
4 koeyen en 1 kalf   
1 vercken   
3 haerdsteden 

                                                

 

3 Baron de Renesse woont niet te Puers, zijn capitatie staat op de lijst van Thienen, waar hij woont 
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de weduwe van Geeraert De Maeyer   

1 haerdstee  

Jan Borms en zijn vrouw  
een kind onder 14 jaar   

1 peerd    
2 koeyen   
1 rund   
2 haerdsteden  

Engel Verschueren   
1 haerdstee  

David Van Hoeck en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Zeger Van Herlachten en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Jan Verhoeven   
1 haerdstee  

Hendrick Tersago en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind   

2 peerden   
4 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Hendrick Zegers en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind onder 14 jaar  
een knecht   

2 peerden    
1 veulen   
4 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
2 verckens   
2 haerdsteden  

de weduwe van Adriaen De Maeyer met 1/2e ploege  
een kind   

2 peerden   
3 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

de weduwe van Guilliam Siebens   
1 koeye   
1 haerdstee    
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Cornelis Meeus en zijn vrouw   

1 koeye   
2 haerdsteden  

Francis De Dondt en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee  

Jan De Wit en zijn vrouw   
1 koeye   
1 vercken   
1 haerdstee  

Peeter Siebens en zijn vrouw   
2 koeyen   
1 rund   
2 haerdsteden  

de weduwe van Jan Meeus met 1 ploege  
twee kinders  
een knecht en een meyssen   

3 peerden   
1 veulen   
5 koeyen  

de weduwe van Jan Van Hoomissen   
1 koeye   
2 haerdsteden  

Adriaen Meeus, weduwnaar  
een kind   

1 koeye   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Jan De Wachter en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Gillis Van De Vijver, weduwnaar, met 1/2e ploege  
twee kinderen  
een knecht   

2 peerden   
4 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Frans Van Assche en zijn vrouw   
1 koeye   
1 vercken   
2 haerdsteden    
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Jacobus Peelman en zijn vrouw  

een kind onder 14 jaar   
1 peerd   
2 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

de weduwe van Gillis Tersago  
een kind   

1 peerd   
2 koeyen   
1 vercken   
1 kalf   
2 haerdsteden  

Frans Meeus en zijn vrouw, tavernier  
een kind onder 14 jaar   

1 koeye   
2 runders   
2 kalveren   
2 verckens   
2 haerdsteden  

Guilliam De Wachter en zijn vrouw   
1 haerdstede   

Adriaen Zegers en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Jan Meeus, Peeters zoon, weduwnaar  
Een kind onder 14 jaar   

1 peerd   
2 koeyen   
2 haerdsteden  

Jan Meeus junior en zijn vrouw   
2 koeyen   
1 rund   
1 haerdstee  

Joos Meeus, Gillis zoon, en zijn vrouw   
1 haerdstee  

de weduwe van Jacobus Verbeeck   
1 koeye   
1 rund   
1 haerdstee  

Gillis Meeus en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee   
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Cornelis Pauwels en zijn zuster   

2 koeyen   
1 haerdstee  

Guilliam De Munter en zijn vrouw  
een kind onder 14 jaar   

2 peerden   
2 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
2 haerdsteden  

Jan Baptist Van Holen met zijn vrouw en zijn moeder  
een knecht   

2 koeyen   
1 kalf   
1 haerdstee  

Franchois Verbeeck en zijn vrouw  
Een kind   

1 koeye   
1 haerdstee  

Cornelis De Jonge en zijn vrouw, tavernier   
1 koeye   
2 haerdsteden  

Jan Vervrangen en zijn vrouw, raeijmaecker   
1 koeye   
2 haerdsteden  

Jan Coeck en zijn vrouw  
een kind   

1 koeye   
2 haerdsteden  

de weduwe van Guilliam Meeus   
1 peerd   
1 koeye   
1 rund   
1 haerdstee  

Cornelis Verbeeck en zijn vrouw   
2 koeyen   
1 haerdstee  

Henrick Caluwe en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Jan Segers    
1 haerdstee  

Carel Madeleen   
1 koeye   
1 haerdstee 
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Nicolaes Verberckt en zijn vrouw   

2 haerdsteden  

Jan Vervrangen d oude en zijn vrouw, met 1 ploege  
een knecht en een meyssen   

3 peerden   
1 veulen   
5 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
2 verckens   
3 haerdsteden  

Peeter Cools en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind  
een knecht en een meyssen   

3 peerden   
1 veulen   
5 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
2 verckens   
3 haerdsteden  

Jan Pauwels en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
twee kinders  
een knecht en een meyssen   

3 peerden   
1 veulen   
1 koeye   
1 rund   
1 kalf   
2 verckens   
2 haerdsteden  

Cornelis Zegers, jongman   
1 haerdstee  

de weduwe van Carel Vermeulen   
1 haerdstee  

Michiel Jenijn   
1 haerdstee  

op t hof van Coolhem4   

18 haerdsteden     

                                                

 

4 Los  bijlage in het kohier, een brief van Dhr. Lonsberghe, provisor van Coolhem, aan de Abt van St Bernaerds:   
De capitatie van de Abt en twee dienstboden, die van mij en mijn domestiquen, zijn bij het denombrement van  

   de abdij van St Bernaerdt, te Antwerpen,  te betalen,    doch het schouwegeld moet te Puurs betaald worden
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Francis De Bruyn en zijn vrouw  

een knecht   
1 peerd   
3 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
2 haerdsteden  

Frans Eeraerts en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind  
een knecht   

2 peerden   
1 veulen   
4 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
3 haerdsteden  

Anthoon De Wit en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee  

de weduwe van Guilliam Siebens, tavernieresse  
een kind onder 14 jaar   

1 koeye   
1 kalf   
2 haerdsteden  

Francis Abbeloos en zijn vrouw, tavernier   
1 koeye   
2 haerdsteden  

Jan De Ridder en zijn vrouw, smid   
1 haerdstee  

Peeter Janssens en zijn vrouw, molder  
Jacobus Janssens, jongman 
een knecht   

2 haerdsteden  

de weduwe van Anthoon Van Camp, tavernieresse  
een kind onder 14 jaar   

1 koeye   
2 haerdsteden  

Philip Van Camp en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
twee kinders   

3 peerden   
1 veulen   
5 koeyen   
1 rund   
2 kalveren   
2 haerdsteden   
2 verckens  
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op t hof van de Heer De Man   

3 haerdsteden  

Jan Baptist Admirael en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een knecht   

2 peerden   
1 veulen   
4 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Henrick Huysmans en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Jan Pinnock en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind  
een knecht   

2 peerden   
4 koeyen   
1 rund   
2 verckens   
2 haerdsteden    

Rombout Reyniers en zijn vrouw   
1 haerdstee    

Jan Peeters en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Cornelis Van Den Bosch en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee  

de weduwe van Henrick Siebens  
een zoon   

1 koeye   
1 vercken   
1 haerdstee  

Joos De Proot en zijn vrouw   
1 peerd    
2 koeyen   
1 vercken   
1 haerdstee  

Jan De Jonge en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind onder 14 jaar  
een knecht   

2 peerden   
3 koeyen en 1 kalf   
1 rund   
1 vercken   
2 haerdsteden 
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Peeter Moeyerszoons, weduwnaar   

1 koeye   
2 haerdsteden  

Cornelis Peeters en zijn vrouw, tavernier   
1 koeye   
2 haerdsteden  

Jan Van Der Wilt en zijn vrouw, tavernier   
2 haerdsteden  

Guilliam Peeters en zijn vrouw, raeijmaecker   
1 koeye   
2 haerdsteden  

Peeter Tierens en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Jacobus De Laet en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee  

de weduwe van Joos Van de Velde  
een zoon   

2 peerden   
3 koeyen en 1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Jan Van Camp, weduwnaar  
een zoon   

2 peerden en 3 koeyen   
1 rund en 1 vercken   
2 haerdsteden  

Jan De Block en zijn vrouw   
1 koeye   
1 rund   
1 haerdstee  

Jacobus De Hollander en zijn vrouw   
1 haerdstee  

de weduwe van Nicasius Huysmans  
een zoon   

1 haerdstee  

Peeter Peeters en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een dochter  
een knecht   

2 peerden en 1 veulen   
4 koeyen   
1 rund en 2 verckens   
2 haerdsteden 
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Peeter De Maeyer, Anthoons zoon, en zijn vrouw, met 1/2e ploege  

zijn broer  
een knecht   

2 peerden   
2 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerdsteden  

de weduwe van Jacobus De Wit, met 1/2e ploege  
een zoon,   

2 peerden   
1 veulen   
3 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
2 haerdsteden  

Peeter Huysmans en zijn vrouw  
een knecht   

2 peerden   
3 koeyen   
1 vercken   
1 haerdstee  

Michiel De Vleeshouwer en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
twee kinders  
een knecht   

2 peerden   
5 koeyen   
1 kalf   
2 verckens   
2 haerdsteden  

Peeter Hermans en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een meyssen   

2 peerden   
4 koeyen   
1 kalf   
2 verckens   
2 haerdsteden  

Cornelis Kerremans en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een zoon  
een meyssen   

3 peerden   
1 veulen   
1 koeye   
2 runders   
1 kalf   
2 verckens   
2 haerdsteden  
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Adriaen Sleebus en zijn vrouw   

1 peerd   
2 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
1 haerdstee  

Peeter De Maeyer en zijn vrouw  
een kind onder 14 jaar   

1 pperd   
2 koeyen   
2 haerdsteden  

Zeger Verhoeven en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee  

Francis De Buyser en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Jan Baptist Cuyckens en zijn vrouw   
2 koeyen   
1 kalf   
1 haerdstee  

de weduwe van Jan Peeters, met 1/2e ploege  
een zoon  
een dochter onder 14 jaar   

2 peerden   
3 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
1 vercken   
1 haerdstee  

Guilliam Smedt en zijn vrouw   
1 peerd   
1 koeye   
1 vercken   
2 haerdsteden   

Gillis De Maeyer en zijn vrouw   
1 peerd   
1 koeye   
1 haerdstee  

Rombout Verhoeven en zijn vrouw   
1 peerd   
2 koeyen en 1 kalf   
1 haerdstee  

de weduwe van Franchois Van Camp  
een kind onder 14 jaar   

1 koeye   
1 haerdstee 
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Jan Lauwers, weduwnaar   

1 koeye   
1 haerdstee  

Guilliam Kerremans en zijn vrouw   
1 haerdstee  

Francis Verhoeven en zijn vrouw   
1 peerd   
2 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
1 vercken   
1 haerdstee  

de weduwe van Francis Sterck  
een kind   

1 peerd   
2 koeyen   
2 haerdsteden  

Joos Siebens, weduwnaar, met 1/2e ploege  
twee kinders  
een meyssen   

2 peerden   
1 veulen   
4 koeyen   
1 rund   
1 kalf   
2 verckens   
1 haerdstee  

Stephanus Cuyckens en zijn vrouw   
2 koeyen   
1 haerdstee  

Martinus Van Keer en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee  

Joos Meeus en zijn vrouw   
2 koeyen   
1 haerdstee  

de weduwe van Gillis Cools, met 1 ploege  
twee kinders  
een knecht   

3 peerden   
5 koeyen   
1 kalf   
2 verckens   
2 haerdsteden   
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Jan Baptist Van Nuffel en zijn vrouw   

2 koeyen   
1 haerdstee  

de weduwe van Henrick De Saeger, met 1 ploege  
twee kinders  
een knecht   

3 peerden   
4 koeyen   
2 runders   
1 kalf   
2 verckens   
1 haerdstee  

Jan De Bleser   
1 koeye   
1 haerdstee  

Gillis Piessens   
1 koeye   
1 haerdstee  

Nicolaes De Buyser en zijn vrouw   
1 koeye   
1 haerdstee  

Geeraert Verlinden en zijn vrouw   
1 haerdstee  

de weduwe van Jan Sierens   
1 koeye   
1 haerdstee  

Peeter Coorens   
1 koeye   
1 haerdstee  

Jacobus Robberechts en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind   

2 peerden   
3 koeyen   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Henrick Verhasselt en zijn vrouw   
1 koeye   
1 vercken   
1 haerdstee  

Jan De Boeck en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een kind   

2 peerden en 3 koeyen   
1 rund   
2 verckens   
2 haerdsteden 
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Philip De Keersmaecker en zijn vrouw, met 1/2e ploege  

een dochter onder 14 jaar  
een knecht   

2 peerden   
4 koeyen   
1 rund   
2 verckens   
2 haerdsteden  

Jan Van Beveren  
een kind onder 14 jaar   

1 koeye   
1 haerdstee  

Jacobus Janssens en zijn vrouw, met 1/2e ploege  
een knecht   

2 peerden   
3 koeyen   
1 rund   
1 vercken   
2 haerdsteden  

Jacobus Van Camp   
1 koeye   
1 vercken   
1 haerdstee  

Jacobus E?eskens en zijn vrouw   
2 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
1 haerdstee  

Cornelis Van Camp en zijn vrouw, met 1/2e ploeg  
twee kinders   

2 peerden   
3 koeyen   
1 haerdstee  

Lijst van de arme mensen uit Puurs:5  

Joos Vergult 1 koeye 
Jan Baptist Pepermans 1 koeye 
de weduwe van Anthoon Cloostermans 1 koeye 
Henrick Vergult  1 rund 
Peeter Ilegems 1 koeye 
Peeter Meeus 1 kalf 
Elisabeth Vergult 1 koeye 
Adriaen Huygelen 1 kalf 
Francis Vermeiren 1 vercken 
Jan Meeus 1 rund 
Adriaen De Smedt 1 koeye 

                                                

 

5 de schouwen der armen waren ten laste van de proprietarissen 
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Francis Verelst 1 koeye 
Jan Pintens 1 koeye 
Anthoon Meeus  1 rund 
Gillis De Boeck 
Jan Waegemans 
Joos Vergult 
de weduwe van Frans De Caluwe 
de weduwe van Philip De Caluwe 
Jan Polfliet 
Francis Lauwers 
Francis Pepermans 
de weduwe van Jan Pardaens, met een haerdstee 
de weduwe van Louis Van Droogenbroeck 
de weduwe van Jan Coremans 
Peeter Meeus, met een haerdstee 
de weduwe van Cornelis Caluwaerts 
Cornelis Caluwe 
Jan De Maeyer 
de weduwe van Peeter Aerts 
Joos Piessens 
Peeter Stevens 
de weduwevan Jacobus Peeters 
Jan en Frans Janssens 
Anna Gabriels, met een haerdstee 
Jan Baptist Verbeeck 
de weduwe van Gillis Van Assche 
Leander De Nau 
Joachim De Tonnelaer 
Gillis Janssens, met een haerdstee 
Cornelis Talboom 
Mattheus Flos 
de weduwe van Adriaen Tersago 
Guilliam Van Bortel 
de weduwe van Cornelis Rooms 
Jan Rosiers 
Cornelis Smedt 
Jan Coeck 
Peeter Pintens 
de weduwe van Anthoon Cloostermans 
de weduwe van Jan De Keersmaecker 
Ludovicus Marnef 
Gillis Govaerts 
Paesschier Kegels 
Henrick Vergult 
Peeter De Maeyer 
Francis Van Breedam 
Francis De Wit 
Jacobus Aerts 
Francis Verhasselt 
J Meeus, Janszoon 
Cornelis Segers, met een haerdstee 
Frans De Bleser 
de weduwe van Michiel De Decker 
de weduwe van Jan De Decker, met een haerdstee 
Geeraert Wouters 
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Francis Lemmens 
Jan Teugels 
Henrick Smedts 
de weduwe van Peeter Cooman 
Henrick Van Camp 
Peeter Ilegems, met een haerdstee 
Elisabeth Vergult, met een haerdstee 
Jan Flies 
Adriaen Flies 
Philip Flies 
Francis en Marie Vermeiren 
Jan Valckaerts 
Francis Meeus 
Peeter De Bleser 
Jan Pintens 
Jan Buelens 
Adriaen Huygelen 
Jan Baptist Noteboome 
Jan Boufri 
Christoffel Peeters 
Adriaen Vergult 
Cornelis Apers 
Joos De Bleser 
Fransus Lanckbeen 
de weduwe van Lambrecht Saeffoet 
Jacobus Van Hoeck 
Adriaen Pintens 
Peeter Verrest 
Peeter Saerens 
Francis De Smedt 
Jan Siebens 
Adriaen Apers 
Jan Fraweel 
Adriaen Smedt 
Jan Michiels 
Francis Herbosch 
Henrick Pauwels 
Henrick De Cock 
de weduwe van Henrick De Groef 
Francis Verelst 
Anthoon Meeus 
de weduwe van Frans Verrest 
Adriaen Goossens 
Cornelis Roef 
Philip Lemmens 
Henrick De Boeck 
de weduwe Vekemans 
de weduwe van Jan Peeters 
Jan Baptist Scheirs 
Peeter Teck 
Peeter Cools, Anthoonszoon 
Jan Pinnock, Guilliamszoon 
Aernout Van Der Wilt 
Gillis Cools 
Peeter Apers 
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Guilliam Van Den Rijn 
Adriaen De Maeyer 
de weduwe van Carel De Wit 
Gillis Steenhuysen 
Peeter De Wachter 
Jan Moeyerszoon 
Peeter de Borger 
Jacobus Lauwers 
Jan Verbruggen 
Cornelis Van Camp, met een haerdstee 
Nicolaes Kerremans 
de weduwe van Jan Meeus 
Peeter Meeus 
de weduwe van Adriaen Apers 
Guilliam De Smedt 
Peeter Broothaes 
Francis De Maeyer 
Guilliam De Maeyer 
Adriaen Vlemincx 
de weduwe van Jan Tierens 
Philip Janssens 
Peeter Breedael, met een haerdstee 
Peeter De Smedt 
Joos Vlemincx 
Henrick De Wachter 
Martinus Gillis 
Jan Lamberdt 
Anthoon Truyens 
Peeter De Wachter 
Fransus Rottiers 
Jan De Wachter 
de weduwe van Frans Verhasselt 
Adriaen Coorens 
Peeter Van Den Rijn  

Opgemaakt door 
en ondertekend A. Van Den Eede, pastoor van Puurs, door Cornelis 
Kerremans,armenmeester van Puurs, en door burgemeester en schepenen van Puurs: 
B. Vuye, J. Vervrangen, F. Verheyen, Anthone Seghers en Jacobus Verheyen      
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 HOOFT PEERDE EN BEESTEGELT                                         TE OPPUERS      1747        

 
 Karton  397 map 44

  
de weduwe van Guilliam Brijs  

een zoon, 40 jaar, als domestieck  
een dochter, 29 jaar, als boven  
een knecht  
een meysen   

2 peerden   
1 veulen   
1/2e ploeg   
5 koeyen   
2 renders   
1 kalf   
2 verckens   
4 haerdsteden   
thé voor 5 gulden  

Adriaen Waumans  
een zoon, 20 jaar als domestick  
een zoon, 11 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
1 rundt   
2 haerdsteden   
thé voor 3 gulden  

Peeter Van Nimmen  
zijn vrouw   

1 peert   
2 koeyen   
2 haertsteden   
thé voor 2 gulden  

Goovaert Van Hemelrijck  
een zoon, 40 jaar als boven  
een knecht  
een meysen   

2 peerden   
3 koeyen   
1 rundt   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  

Jan Kegels  
een meysen   

1 koeye   
1 rundt   
2 haertsteden   
thé voor 2 gulden  
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Cornelis Brijs  

zijn vrouw   
1 peert   
2 koeyen   
1 rundt   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 2 gulden  

Huybrecht Caluwaerts  
twee bejaarde zonen als domestieck  
een meysen   

1 peert   
1 veulen   
4 koeyen   
1 rundt   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  

Andries De Budt  
zijn vrouw   

1 peert   
3 koeyen   
1 rundt   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 2 gulden  

de weduwe van Joseph Van Wesemael  
een dochter, 23 jaar als domestieck  
een zoon, 21 jaar  
een dochter, 20 jaar  
een knecht   

2 peerden   
1 veulen   
1/2e ploeg   
5 koeyen   
2 runders   
1 kalf   
2 verckens   
2 haertsteden   
thé voor 5 gulden  

Cornelis Van Causbrouck  
zijn vrouw   

1 peert   
2 koeyen   
1 kalf   
1 haertstede   
thé voor 2 gulden   
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Jan De Clercq  

twee bejaarde kinderen als domestieck  
een meysen   

1 peert   
1 veulen   
1/2e ploeg   
3 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  

Francis Jansegers, een brouwerije  
een knecht  
een meysen   

1 peert   
2 koeyen   
1 kalf   
3 haertsteden   
thé voor 3 gulden  

Adriaen Deckers  
zijn vrouw  
een dochter, 16 jaar  
een zoon, 10 jaar   

1 koeye   
1 haertstede   
thé voor 4 gulden  

Peeter De Smet  
zijn vrouw   

1 peert   
1 veulen   
3 koeyen   
1 rundt   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 2 gulden  

Gillis Van Linnen  
zijn vrouw   

1 haertstede   
thé voor 2 gulden  

Goovaert Gabriels  
zijn vrouw  
een zoon, 17 jaar  
een zoon, 11 jaar   

1 koeye   
1 kalf   
1 haertstede   
thé voor 4 gulden   
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Peeter Seghers  

zijn vrouw  
een zoon, 12 jaar   

1 koeye   
1 haertstede   
thé voor 3 gulden  

Hendrick De Maeyer  
zijn vrouw  
een zoon, 12 jaar  
een dochter, 9 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
1 kalf   
1 haertstede   
thé voor 4 gulden  

Mertinus Verdickt, houdende een cleyn winckelken  
een dochter, 11 jaar  
een dochter, 9 jaar   

1 koeye   
1 kalf   
1 vercken   
1 haertsede   
thé voor 3 gulden  

Jan Hiel  
zijn vrouw   

1 peert   
3 koeyen   
1 rundt   
2 haertseden   
thé voor 2 gulden  

de weduwe van Gillis De Raedt, houdende herberge en een brouwerije  
twee meerderjarige kinderen  
een meysen   

1 peert en 3 koeyen   
1 rundt en 1 vercken   
2 haertseden   
thé voor 4 gulden  

Joos Verheyden  
zijn vrouw  
een zoon,19 jaar  
een zoon, 13 jaar  
een dochter, 8 jaar   

1 koeye   
1 haertstede   
thé voor 5 gulden  

Huybrecht De Maeyer, schaeremaecker  
een dochter, 14 jaar   

1 haertsede   
thé voor 2 gulden 
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Adriaen Vermeiren, een cleyn winckelken  

zijn vrouw  
een meysen   

1 koeye   
2 haertseden   
thé voor 3 gulden  

Jan Schotten, wever  
zijn vrouw  
een meysen   

1 koeye   
2 haertsteden   
thé voor 3 gulden  

Philip De Smet, houdende herberge en een brouwerije  
zijn vrouw  
een zoon, 25 jaar  
een dochter, 21 jaar   

1 peert   
3 koeyen   
1 rundt   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertseden   
thé voor 4 gulden  

Francis Steps, smit  
een zoon, 32 jaar  
een zoon, 28 jaar  
een meysen   

1 koeye   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  

Judocus Jansegers  
een meysen   

1 koeye   
1 haertsede   
thé voor 2 gulden  

Guilliam Lauwers, raymaecker  
zijn vrouw  
een dochter, 10 jaar   

1 haertsede   
thé voor 3 gulden  

Joos Rottiers  
zijn vrouw  
een zoon, 27 jaar  
een zoon, 24 jaar   

1 koeye   
1 haertsede   
thé voor 4 gulden  
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Peeter Hermans  

zijn vrouw  
een dochter 26 jaar als domestieck  
een zoon, 21 jaar, idem   

1 peert   
1 veulen   
4 koeyen   
1 rundt   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  

Jan Van Hoomissen, molder, de huere is 250 gld  
een bejaerde dochter  
een knecht   

1 koeye   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 3 gulden  

Peeter Van Hoomissen  
zijn vrouw   

1 haertstede   
thé voor 2 gulden   

Francis Vrankaerts  
twee minderjarigen  
een meysen   

1 peert   
2 koeyen   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  

Adriaen Mertens  
zijn vrouw   

1 koeye   
2 haertsteden   
thé voor 2 gulden  

Peeter De Decker, timmerman  
een meysen   

1 koeye   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 2 gulden  

Daniel De Decker  
zijn vrouw   

1 haertstede   
thé voor 2 gulden    
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Peeter Verbist  

zijn vrouw   
1 koeye   
1 kalf   
2 haertsteden   
thé voor 2 gulden  

Joos Van Damme  
zijn vrouw  
een zoon, 35 jaar  
een dochter, 28 jaar, als domestick  
een knecht   

2 peerden   
3 koeyen   
1 rundt   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor  5 gulden  

Joos Verbist  
zijn vrouw  
een dochter, 10 jaar   

1 koeye   
1 vercken   
1 haertstede   
thé voor 3 gulden  

Joos Stevens  
zijn vrouw   

1 koeye   
1 kalf   
1 haertstede   
thé voor 2 gulden  

Francis Meeus  
zijn vrouw   

1 koeye   
1 haertstede   
thé voor 2 gulden  

Carel Caluwaerts  
zijn vrouw  
een dochter, 12 jaar   

1 koeye   
1 haertstede   
thé voor 3 gulden  

Philip Stevens  
zijn vrouw  
een dochter, 23 jaar  
een dochter 14 jaar   

1 koeye en 1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden 
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Jan Verbist  

een dochter, 9 jaar  
een meysen   

1 peert   
3 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 3 gulden  

Francois Brijs  
een zoon, 35 jaar  
een dochter, 25 jaar, allebei als domesticken   

1 peert   
2 koeyen   
1 vercken   
1 haertstee   
thé voor 3 gulden  

Carel Verdickt  
zijn vrouw  
een zoon, 24 jaar, als domestick  
een zoon, 8 jaar   

1 ppeert   
2 koeyen   
1 rundt   
2 haertseden   
thé voor 4 gulden  

Peeter Van Laer  
zijn vrouw  
een dochter, 29 jaar, als domestick  
een knecht   

1 peert   
3 koeyen   
1 rundt   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  

Guilliam Verheyden  
zijn vrouw  
een meysen   

1 peert   
3 koeyen   
1 kalf   
2 haertsteden   
thé voor 3 gulden  

Jan Van Laer  
zijn vrouw   

1 koeye   
1 haertstee   
thé voor 2 gulden 
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Adriaen Aerts  

zijn vrouw   
1 koeye   
1 haertstee   
thé voor 2 gulden   

de weduwe van Francis Van Laer, houdende herberghe en een brouwerije  
een dochter, 36 jaar  
een zoon, 30 jaar   

1 koeye   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 3 gulden  

Jan Van Nimmen  
zijn vrouw  
een zoon, 26 jaar   

1 koeye   
1 haertstede   
thé voor 3 gulden  

Peeter Stael  
zijn vrouw   

1 haertstede   
thé voor 2 gulden  

Peeter Michiels  
zijn vrouw   

1 peert   
2 koeyen   
1 vercken   
2 haertseden   
thé voor 2 gulden  

Peeter Craenhals  
zijn vrouw  
een dochter, 9 jaar   

1 koeye   
1 rundt   
1 haertstee   
thé voor 3 gulden  

de weduwe van Peeter Van Grootven  
een dochter, 32 jaar, als domestick  
een zoon, 23 jaar, idem  
een knecht   

2 peerden   
3 koeyen   
1 rundt   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  
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Symon Kerremans  

zijn vrouw  
een knecht  
een meysen   

2 peerden   
1/2e ploege   
4 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  

de weduwe van Adriaen Boeykens  
een zoon, 37 jaar, als domestick  
een dochter, 24 jaar, idem   

1 peert   
3 koeyen   
1 rundt en 1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 3 gulden  

Jan Verdickt  
zijn vrouw  
een knecht  
een meysen   

1 peert en 1 veulen   
1/2e ploege   
3 koeyen en 1 kalf   
1 rundt en 1 vercken   
2 haertsteden   
thé voor 4 gulden  

Hierna volgen de personen die gedeclareerd worden voor arm:  

Passchier Stevens  
zijn vrouw   

1 haertstee  

Francis De Keersmaecker met zijn broeder  
1 haertstee    

Francis Segers  
zijn vrouw   

1 haertstee    

Francis Waumans  
zijn vrouw  
een zoon, 13 jaar   

1 haertstee   

Gillis De Saeger  
zijn vrouw  
een kint, 8 jaar   

1 haertstee 
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Jan Willocx  

zijn vrouw  
een kint, 7 jaar   

1 haertstee  

Hendrick Saegers  
zijn vrouw  
een kint, 13 jaar   

1 koeye   
1 haertstee   

Joseph Naulaerts  
zijn vrouw  
een kint, 12 jaar  
een kint, 10 jaar   

1 haertstee   

Anthony Muys,  
zijn zuster   

1 koeye   
1 haertstee  

Jan Ceurevelt  
zijn moeder   

1 koeye   
1 haertstede  

Elisabeth De Keirsmaecker   
1 haertstee  

Joos Caluwaerts  
zijn vrouw  
een zoon, 14 jaar   

1 haertstee  

Cornelis Somers  
een zoon   

1 haertstee  

Guilliam Willocx  
zijn vrouw  
een dochter, 11 jaar   

1 haertstee  

Jan Van Boven  
zijn vrouw  
een dochter, 11 jaar   

1 haertstee  

Opgemaakt door griffier C. Van Grootven en ondertekend door schepene Jan Brijs en A. Van 
Den Eede, pastoor van Puurs 
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REGISTER van het  KOETSENGELD van PUURS                 1764-177

 
 supplementen  nr 45

    
1/07/1764- 31/12/1764 

Dhr Van Paesschen voor zijn chaise                                 6 gld 
Eerwaarde Heer Pastoor van Liesel voor zijn chaise        6 gld 
Dhr Danreet 6een chaise             6 gld 
Dhr Vervrangen voor zijn chaise                                       6 gld   

1/01/1765-30/06/1765 
Dhr Van Paesschen een chaise            6 gld 
Eerwaarde Heer Pastoor van Liezel een chaise                 6 gld 
Dhr Danreet een chaise                                                      6 gld 
Livinius Remory een chaise            6 gld   

1/07/1765-31/12/1765 
Eerwaarde Heer Pastoor van Liezel een chaise          6 gld 
Dhr Danreet een chaise             6 gld 
Livinius Remory een chaise            6 gld 
Eerwaarde Heer Van Den Boom een chaise, geen peerd     0 
Eerwaarde Heer De Prost een chaise, geen peerd                0 
Eerwaarde Heer Pastoor van Malderen een chaise, geen peerd 0   

1/01/1766-31/06/1766 
Eerwaarde Heer Pastoor van Liezel een chaise          6 gld 
Dhr Danreet een chaise             6 gld 
Livinius Remory een chaise            6 gld   

1/01/1766-30/06/1766 
Eerwaarde Heer Pastoor van Liezel een chaise          6 gld 
Mw Danreet een chaise             6 gld 
Livinius Remory een chaise            6 gld   

1/07/1767-31/12/1767 
Eerwaarde Heer Pastoor  een chaise                    6 gld 
Dhr Van Der Cruysen voor zijn chaise een heel jaar       12 gld 
de weduwe Mw Danreet een chaise           6 gld 
Dhr Livinius Remory een chaise            6 gld   

1/01/1768-30/06/1768 
Dhr Livinius Remory zijn chaise            6 gld 
Eerwaarde Heer Pastoor van Liezel zijn chaise          6 gld 
de weduwe Mw Danreeth haar chaise   

                                                

 

6 = Petrus Paulus d Hanriette, gestorven op 17/04/1766 te Liezele, echtgenoot van Maria Magdalena de Lau 
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1/07/1768-31/12/1768 

Dhr Livinius Remory zijn chaise            6 gld 
Dhr Van Der Cruysen voor een heel jaar           12 gld 
Dhr de collateur Seghers heeft voorgeschoten voor  

de Eerwaarde Heer Pastoor van Liesel het verschuldigde  
voor het eerste half jaar en aangezien hij declareerde dat   
hij geen chaise meer hield, wordt hier afgetrokken de  
som van            - 6 gld 

Item deze collateur heeft ook voorgeschoten voor   
Mw de Douanière D Hanriet, het eerste half jaar 1768,  
en daar zij declareert toen absent te zijn geweest, dient   
dit voor de betaling van dit laatste half jaar  0 gld  

1/01/1769-30/06/1769  

Dhr Van Der Cruysen voor zijn chaise                  6 gld  

1/07/1769-31/12/1769 
Dhr Van Der Cruysen voor zijn chaise                  6 gld  

1/01/1770-30/06/1770 
Dhr Livinius Remory voor een heel jaar             12 gld  

1/07/1770-31/12/1770 
Dhr Livinius Remory voor een heel jaar             12 gld  

1/01/1771-1/07/1771 
Dhr Livinius Remory     6 gld  

1/01/1772-30/06/1772 
Dhr Livinius Remory voor een heel jaar             12 gld  

1/07/1772-31/12/1772 
Dhr Livinius Remory zijn chaise    6 gld  

1/01/1773-30/06/1773 
Dhr Livinius Remory zijn chaise    6 gld  

1/07/1773-31/12/1773 
Dhr Livinius Remory zijn chaise    6 gld  

1/01/1773-30/06/1774 
Dhr Livinius Remory zijn chaise    6 gld  

1/07/1774-31/12/1774 
Dhr Livinius Remory zijn chaise    6 gld  

1/01/1775-30/06/1775 
Dhr Livinius Remory een chaise    6 gld  

1/07/1775-31/12/1775 
Dhr Livinius Remory     6 gld  


