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I. 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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II. BELASTINGEN TIJDENS HET ANCIEN REGIME

  
1. 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 
epidemiën 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.     

2. ORGANISATIE van de HEFFINGEN

   

Het grondgebied van de Staten van Brabant was ingedeeld in drie kwartieren, namelijk 
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 grenzen (1) . 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 . 

                                                          

 

1 De inwoners van de Eickerlandstraat in Puurs hoorden parochiaal bij Puurs, maar stonden in de kohieren 
ingeschreven bij Ruisbroek. 
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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. Ook voor Willebroek was dit het geval: Willebroek 
dorp hoorde tot de meyerij Kappele o/d Bosch, en Tisselt tot de meyerij Grimbergen.  

Er werden verschillende soorten heffingen gedaan , bijvoorbeeld omslagbelastingen op 
de vier speciën, tolrecht, barrièrerecht en vooral de twintigste penning . Van de kohieren 
uit deze bewerkingen, waren de eerste twee  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 lieten opmaken en de aanslag per gezin berekenden. De inning zelf 
gebeurde niet door hen, maar werd voor een termijn van 1 jaar uitbesteed aan derden, de 
collecteurs. 
Dankzij het werk van Dhr. Moeyerszoon, kennen we enkele van de collecteurs van 
Ruisbroek in de 17e en 18e eeuw: 1692 en 1699 Franchoys Apers,1699 R. Maes, 1705 
G. Peeters en G. De Pauw, 1707 tot 1708 J. Van Cauwenberghe, 1745 en 1746  
P. Verbruggen, 1747 en 1748 C. Addiers, 1748 en 1749 G. Peeters,1789 P. Verbeeck, 
1788 en 1789 P. Van De Vijver en 1790 en 1792 P. Lambrechts. 

 

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. 
Hetzelfde geldt voor het theegeld, het laat ons eveneens toe de welstand van het 
huishouden in te schatten, zelfs indien er geen grondbezit was. 
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.  

3. De rendebeesten van Ruisbroek

  

In het kohier van Ruisbroek 1702 treffen we in verhouding met de omliggende 
gemeenten een groter aantal landbouwers aan, maar wat vooral opvalt, zijn de 
rendebeesten en de renders. Ze worden opgesomd naast paarden, koeien, varkens, ossen, 
stieren en biggen. Dikwijls stond er, net als bij paarden, de leeftijd bij. In het 
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Middelnederlands woordenboek van  Verwijs en Verdam, staat rund of rint in de 
betekenis van een koebeest, ook os. In sommige gedeelten van Vlaanderen wordt het 
woord rend of rind heden nog gebruikt voor koeien die geen melk geven. Het woord 
renndebeest komt niet voor in dit woordenboek, de betekenis is waarschijnlijk te zoeken 
in dezelfde richting, alhoewel ook andere betekenissen mogelijk zijn, zoals trekhonden 
ofwel muildieren, muilezels en ezels (2), aangezien deze nergens in de opsomming 
voorkomen.  

In Ruisbroek waren er in 1702, op een totaal van 71 belaste gezinnen 62 van deze 
dieren, 87% dus. In Puurs en Willebroek was dat respectievelijk 36 % en 33 %. Ze 
waren dus erg populair bij de Ruisbroekenaren. Was het misschien door het gebruik van 
deze dieren, dat ze zich de spotnaam kaballen op de hals haalden? In de telling van 
1747 komt er geen enkel rendebeest, of zelfs geen enkel rend meer voor, het is alsof de 
bron verdwenen was.   

                                                          

 

2 ter informatie: een muildier is de kruising tussen een merrie en een ezel en een muilezel is de kruising tussen 
een ezelin en een hengst. Beide soorten zijn meestal onvruchtbaar. 
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HOOFT,PEERDE en BEESTEGELD                                             1702

      
      Staten van Brabant     carton 392 map 10

  
- de eerwaarde pastoor van Ruisbroek en zijn huishouden, vrijgesteld van penningen  

- de onderpastoor  
- het meyse van de onderpastoor  

- Carel Van Cauwenbergh met 1 ploege  
en Joanna Segers, zijn vrouw  
- Peter Bouttens zijn knecht  
- Jan Addiers zijn knecht  
- Jacquemijne De Pauw zijn meyse   

3 paarden   
1 veulen   
6 koeyen   
6 kalveren    
3 kalveren onder 1 jaar   
2 meuttens  

- Balthazaar Bemis met 1 ploege  
en Maeyken Bertels  zijn vrouw  
- Francis Bemis zijn zoon, omtrent 28 jaar  
- Jan Carel Bemis zijn zoon 20 jaar  
- Catrien , hunne dochter 26 jaar  
- Antonetta, hunne dochter 24 jaar   

3 paarden   
5 koeyen en 2 ossen   
1 kalf  en 3 jonge kalveren   
 2 biggen  

- Melsen Herbos hantwerker  
en Joanna Van Kerckhove zijn vrouw  
- Jan Herbos zijn zoon 21 jaar   

2 koeyen   
2 kalveren  

- Elisabeth Van Dam weduwe Francoys Wouters  

- Niklaas De Buyser hantwerker  
en Geertruide Muyshont zijn vrouw  
- Peter De Buyzer hun zoon 16 jaar  
- Jan  
- Gillis De Buyser hun zoon 10 jaar   

2 koeyen en 1 rendebeest     

- Seger Michiels hantwerker  
en Antonetta Wouters zijn vrouw  
- Margriet Van de Put hare dochter 27 jaar  
- Carolus hunne zoon 18 jaar   

1 koeye   
1 kalf en 2 jonge kalveren 
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- Cornelis Addiers, 1 ploege  

en Maria Magnus zijn vrouw  
- Elisabeth, hun dochter 16 jaar  
- Peter Addiers, hun zoon 17 jaar  
- Valerus, hun zoon 15 jaar  
- Adriaan Addiers, hun zoon 13 jaar  
- Joanna Addiers, hun dochter 11 jaar  
- Maria Addiers, hun dochter, 9 jaar   

2 paarden   
1 veulen   
3 koeyen   
2 renders   
2 kalveren  

Guilliam Addiers, pachter met 1 ploege  
en Joanna Berckelaar, zijn vrouw  
- Elisabeth Addiers, hun dochter 17 jaar   
- Valerus Addiers, hun zoon 14 jaar  
- Cathrien Addiers, hun dochter, 9 jaar   

2 paarden   
1 veulen   
5 koeyen   
2 ossen   
2 kalveren   
1 verken   

Gillis Smets, handwerker  
en Joanna Maria Govaerts zijn vrouw  
- Elisabeth Smets hun dochter 16 jaar  
- Joanna, hun dochter 12 jaar   

1 koeye   
1 kalf  

Cathlijn Geerens weduwe Guilliam Van De Vliet  
- Laureys Van De Vliet haar zoon 36 jaar   

2 paarden   
1 veulen   
3 koeyen   
2 renders   
3 kalveren  

Door Van Dam, handwerker  
en Magdalena Berckelaer zijn vrouw  
- Joanna De Maeyer haar dochter 9 jaar   

1 koeye   
1 rendebeest   
1 kalf  

Gillis Van De Vliet, handwerker  
en Odilia Apers zijn vrouw   

2 koeyen    
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Hendrick Sybens, pachter, en 1 ploege  

en Elisabeth Wouters zijn vrouw  
- Peter Sybens hun zoon 31 jaar  
- Gillis Sybens hun zoon 30 jaar  
- Francois Sybens hun zoon 21 jaar  
- Anna Sybens hun dochter 23 jaar  
- Elisabeth Sybens hun dochter 20 jaar   

3 paarden   
6 koeyen   
1 os   
2 renders   
3 kalveren   
2 verkens  

Niklaes Meert, handwerker, met 1 ploege  
en Cathlijn Cappele zijn vrouw  
- Carolie Meert hun dochter 12 jaar  
- Jan Meert hun zoon 8 jaar   

1 paard   
2 koeyen en 1 kalf   
1 bigge  

Merten Uytterhoven, handwerker  
en Cathlijn Meert zijn vrouw  
- Peter hun zoon 10 jaar   

1 koeykalf  

Jan Leemans, handwerker  
en Elisabeth Kerremans zijn vrouw  
- Clara Leemans hun dochter 22 jaar  
- Cornelus hun zoon 12 jaar   

1 paard   
2 koeyen   
1 kalf  

de weduwe Lucia Verbruggen met 1,5 ploege  
- Jan Van Cauwenberghe haar zoon 27 jaar  
- Maria Van Cauwenberghe haar dochter 22 jaar  
- Francois  haar zoon 17 jaar   
- Bartholomeus  haar zoon 13 jaar 
- Guilliam Apers, knecht  
- Anna Piesman, meysse   

4 paarden   
1 veulen   
6 koeyen en 2 kalveren   
3 rendebeesten en 2 verkens      

Anthony Addiers, pachter, met 1 ploege  
en Joanna Van Camp zijn vrouw  
- Jan De Prost, knecht  
- Elisabeth Van Hemelrijck, meyssen   

2 paarden   
3 koeyen en 4 kalveren   
1 rendebeest   
1 verken 



 

10 

Joos Meeus, pachter, met 1 ploege  
en Anna Verbruggen, zijn vrouw  
- Adriaan Verbruggen, haar zoon   

1 paard   
1 hengst   
1 veulen   
4 koeyen   
2 renders   
2 kalveren   
1 verken  

Philip Magnus, weduwnaar 
Jan Segers, pachter, met 1/2e ploege  

en Anna Magnus, zijn vrouw   
2 paarden   
2 veulens   
3 koeyen   
1 rendebeest   
3 kalveren   
2 verkens  

Jan De Pauw, handwerker  
en Cathrien Timmermans, zijn vrouw  
- Jacobus De Pauw, hun zoon   

1 koeye   
1 osse  

Guilliam Peeters  
en Lucia Van Dam, zijn vrouw  
- Elisabeth, hun dochter 11 jaar   

1 koeye  

Lambrecht Fransoos, smit  
en Ingel De Hollander zijn vrouw  
- Maria Van Calster haar dochter 16 jaar  
-Philip Van Calster haar zoon 13 jaar   

2 koeyen   
1 kalf   
1 verken  

Anna De Winter weduwe Jan De Neeff, officier  
- Elisabeth De Neeff haar dochter 25 jaar  
- Anthoon haar zoon 25 jaar  
- Peter haar zoon 19 jaar   

2 koeyen   
1 rendebeest  

Fransoys Apers winckelier  
en Maria Lauwers zijn vrouw  
- Joanna hun dochter 18 jaar   

1 koeye   
1 rendebeest   
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Cornelis Segers, brouwer,  
en Lucia Magnus zijn vrouw  
- Antonetta Van Dam haar dochter 24 jaar  
- Cathrien Van Dam haar dochter 16 jaar  

Gillis De Decker, handwerker  
en Anna Meeus zijn vrouw   

2 koeyen   
1 rendebeest   
1 verken  

Arnout Van Der Veken met 1/4e ploeg  
en Maria Segers zijn vrouw  
- Jan , hun zoon 28 jaar  
- Anna, hun dochter 30 jaar   

2 peerden en 1 veuleken   
2 koeyen en 1 kalf   
2 rendebeesten    

Cornelius Van Berckelaer, handwerker  
en Anna De Jonghe, zijn vrouw  

Guilliam Coeckelberg  
en Cornelia Van Bortel, zijn vrouw  
- Peter Jan, hun zoon 10 jaar   

1 verken  

Guilliam Verbruggen, pachter, met 1/2e ploege  
en Maria Coeckelbergh, zijn vrouw  
- Jacobus Coeckelbergh zijn knecht  
- Joanna Segers, meyssen   

2 paarden en 2 veulens   
3 koeyen en 2 kalveren   
3 rendebeesten    

Laureys  , handwerker  
en Cathlijn  zijn vrouw  
- Cornelia hun dochter 14 jaar  
- Jan , zijn zoon 12 jaar  
- Melsen, hun zoon 11 jaar   

1 paard   
1 koey   
1 rendebeest  

Cornelis Huys, pachter, met 1/2e ploege  
en Josina De Boeck, zijn vrouw  
- Anna, hun dochter 20 jaar  
- Jan Huys, hun zoon 16 jaar  
- Jenneke Huys, hun dochter 14 jaar  
- Niclaes Apers, knecht   

3 paarden en 1 veulen   
4 koeyen   
3 renders   
3 kalveren   
2 verkens 
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Jan Verbruggen, pachter, met 1 ploege  
en Cathlijn Verholen, zijn vrouw  
- Anna, hun dochter 12 jaar  
- Joos, hun zoon 10 jaar  
- Niklaes Verbruggen, knecht  
- Maria Verelst, meyssen   

2 peerden   
1 veulen   
3 koeyen   
2 renders   
2 ossen   
1 kalf  

Cathlijn  De Decker, weduwe  
- Carolus De Groof  
- Jan De Groof, haar zoon  
- Hendrik De Grooff, haar zoon  
- Anna De Grooff, haar dochter 33 jaar  
- Elisabeth De Grooff, haar dochter 20 jaar    

1 paard   
1 veulen   
3 koeyen   
1 rendebeest   
1 kalf  

Jan De Bleser, hantwerker  
en Elisabeth Coorens zijn vrouw   

1 paard   
2 koeyen   
1 rendebeest  

Jan De Maeyer, borgemeester  
Cathrien Apers, zijn vrouw  
- Adriaan, hun zoon 8 jaar   

2 koeyen   
2 rendebeesten  

Marcus Van Auwenis, handwerker  
Jenneke De Jonghe, zijn vrouw  
Maria Van Auwenis, hun dochter 10 jaar   

1 koey   
1 rendebeest  

Melsen De Lathouwer, handwerker  
en Maria De Coster, zijn vrouw  

Adriaan Verdickt, pachter met 1 ploege  
en Maria Heyvaerts, zijn vrouw  
- Pauwel Van Ackelijen, zijn knecht  
- Elisabeth De Vleeshouwer, zijn meysse   

2 peerden en 2 veulens   
6 koeyen en 3 kalveren   
3 renders   
1 verken 



 

13 

Adriaen Roctus, handwerker  
en Adriana Van Bosstraeten, zijn vrouw   

2 paarden   
1 veulen   
3 koeyen en 1 kalfken    

Adriaan De Keersmaecker, pachter, met 1 ploege  
en Elisabeth Van Bogaert, zijn huisvrouw  
- Barbara De Keersmaecker, zijn dochter 18 jaar  
- Jan De Keersmaecker, zijn zoon 17 jaar  
- Gillis De Keersmaecker, zijn zoon 15 jaar  
- Joanna De Keersmaecker, zijn dochter 9 jaar  
- Joanna  meysse   

4 paarden   
8 koeyen   
3 renders   
6 kalveren   
2 varkens  

Gillis Vergult, handwerker  
en Elisabeth Vermeere, zijn vrouw  
- Jan Vergult, zijn zoon 11 jaar  
- Hendrik Vergult, zijn zoon 10 jaar   

2 koeyen   
1 rendebeest  

Jan De Boeck, pachter, met 1 ploege  
en Catrien De Keersmaecker, zijn vrouw  
- Joos De Bleser, knecht  
- Joanna Buytens, meysse   

2 paarden   
5 koeyen   
2 renders   
2 kalveren   
1 verken  

Jan Cools, pachter, met 1/2 ploege  
en Francisca De Wit, zijn vrouw  
- Adriaan Magnus, zijn knecht  
- Lucia Verstappen, meysse   

2 paarden   
2 veulens   
4 koeyen   
3 renders   
2 kalkens  

Jan Verheyen met 1/4e ploege  
en Joanna Van Poyer, zijn vrouw  
- Joanna Huygelen, haar dochter 9 jaar   

1 paard   
2 koeyen   
1 kalf   
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de weduwe van Jan Raes  
- Paulus Raes, zijn zoon 40 jaar  
- Maria Raes, zijn dochter 33 jaar   

1 paard   
2 koeyen   
1 rendebeest   
1 kalf  

Andries Smet, handwerker  
en Joanna Peeters, zijn vrouw  
- Cornelis Smet, hun zoon 14 jaar  
- Anthoon Smet, hun zoon 10 jaar   

3 koeyen   
1 rendebeest   
1 kalf  

Jan Addiers, borgemeester  
en Suzanna Govaerts, zijn vrouw  
- Jan Verheyden, haar zoon 16 jaar  
- Maria, hun dochter 13 jaar   
- Cornelis, hun zoon 12 jaar   

1 paard   
1 koey en 1 kalf   
2 rendebeesten    

Adriaan Van Berckelaer met 1/2e ploege  
en Joanna Cools, zijn vrouw  
- Jan Van Berckelaer, hun vader   

2 paarden   
3 koeyen en 1 kalf   
1 rendebeest    

Symon Scheirs, handwerker  
en Petronella Dams, zijn vrouw  
- Anna Scheirs, hun dochter 29 jaar   

2 koeyen en 1 kalf  

Laureys Huygelen met 1 ploege  
en Joanna Steemans, zijn vrouw   

1 paard   
2 koeyen   
2 kalveren  

Jan Huygelen, pachter met 1,5 ploege  
en Elisabeth Jacobs, zijn vrouw  
- Philip, hun zoon 24 jaar  
- Cornelia, hun dochter 22 jaar  
- Balten Huygelen, hun zoon 13 jaar  
- Cornelia Huygelen, hun dochter, 6 jaar  
- Jacobus Volckaerts, knecht  
- Magdalena De Bleser, zijn meysse   

4 paarden   
4 koeyen en 2 kalveren   
2 renders 
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Jan Tersago met 1/4e ploege  
en Catharina Huygelen, zijn vrouw  
- Jan Regemooter, haar zoon 12 jaar   

1 paard   
1 veulen   
2 koeyen   
1 kalf  

Machiel Van Der Veken met 1/4e ploege  
- Anna Govaerts, haar dochter 9 jaar   

1 paard   
2 koeyen   
1 kalf  

Peeter Selleslagh, pachter, met 1 ploege  
en Anna Hulsbosch zijn vrouw  
- Elisabeth, hun dochter 13 jaar  
- Catrien, hun dochter 11 jaar  
- Jan, hun zoon 8 jaar  
- Niklaas Koeck, knecht  
- Elisabeth De Bleser meysse   

2 peerden   
4 koeyen   
2 renders   
3 kalveren  

de weduwe van Gillis Thijs-Cools,pachteresse, met 1 ploege  
- Niklaes Cools, haar zoon 26 jaar  
- Elisabeth, haar dochter 19 jaar  
- Anna, haar dochter 17 jaar  
- Symon Tersago, knecht   

2 peerden   
1 veulen   
3 koeyen   
1 rendebeest   
2 kalveren   
2 verkens  

Franchoys Thijs-Cools met 1/2e ploege  
en Odilia De Jonghe, zijn vrouw  
- Peeter-Jan Huygelen, zijn knecht  
- Elisabeth Verbruggen, meysse   

2 peerden   
2 koeyen   
1 render   
1 kalf  

Metren Verbruggen, handwerker  
en Maria Mollemans, zijn vrouw   

1 peert   
2 koeyen   



 

16

Peeter Verberckt, pachter, met 1 ploege  
en Margriet Meeus, zijn vrouw  
- Jan, zijn knecht  
- 2 meysses   

2 peerden   
1 veulen   
1 rendebeest   
2 kalveren  

Machiel Van Bortel, handwerker,  
en Elisabeth De Bock, zijn vrouw   

1 koeye  

Carel De Wit, hantwerker,  
- Joanna, zijn dochter 20 jaar  

Niklaes Van Breedam, meulder,  
en Albertina Verbruggen, zijn vrouw  
- Peeter Van Breedam, hun zoon   

3 koeyen   
1 kalf   
2 verkens  

Ferdinandus Van Den Rijn, weduwnaar en handwerker,  
- Barbara, zijn dochter 10 jaar  
- Laureys, zijn zoon, 8 jaar   

1 koeye  

Guilliam Verhoeven, hantwerker,  
en Josyntien Stercke, zijn vrouw,   

1 koeye   
1 verken  

Adriaen De Laet, hantwerker  
en Amel De Helt, zijn vrouw   

2 koeyen   
1 kalf  

Peeter De Laet, hantwerker  
en Joanna Saeffoet, zijn vrouw  

Andries Detré, hantwerker  
en Barbara Michiels, zijn vrouw  
- Jan, hun zoon 9 jaar   

1 koeye   
1 rendebeest  

Guilliam Cools, pachter, met 1 ploege  
en Cornelia Cools, zijn vrouw  
- Jan Verhasselt, zijn knecht  
- Maria Smets, meysse   

2 peerden   
4 koeyen   
2 rendebeesten   
2 kalveren 
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Declaraten over de Arme Mensen der prochie, in de Heerlijckheid van Ruysbroeck bij 
Willebroeck, om te voldoen aan de instructie van t Hooftgelt, uitgezonden wegens de Heeren 
Staten van Brabant, voor een nieuwe subsidie voor dezen jaere zeventienhonderd en twee.    

Wij, pastoor, meyer en schepen der prochie, in de heerlijckheid van Ruysbroeck bij 
Willebroeck, verclaeren mits dezen, dat de naervolgende personen niet bequaem en zijn om 
voor hun of hunne familie te connen betaelen  het hooftgelt, als sommige, gealimenteert 
wordende van de Taefel van den Heilige Geest, en d andere Ighene Godt gelievende te 
verholen, daegelijcks staan om alimentatiete samen vragen, ende zijn als volgt: 

Cathlijn Machiels, dienstmeid voor den cost, 
Jan De Pauw, dienstcnecht wegens den Armen bestaet, 
Anna Lauwers, dienende voor den cost 
Peeter Govaerts, hantwerker, 
Cornelis De Lathouwer 
Jan Van Aecken, hantwerker 
de weduwe van Jochum Van Acken 
Jan Michiels, hantwerker 
Cornelis De Pauw, hantwerker 
Philip De Pauw, hantwerker 
Abraham Vermeiren, hantwerker 
Jan Thijs idem 
Peeter Segers idem 
Reynier Apers, gehouden wordende uyt Caritaet 
Joanna Roossens idem 
Elisabeth Apers idem 
Franchoys Van Acken, hantwerker 
Cornelia De Wael weduwe Guilliam Vermeiren hantwerker was 
Fransois Uytterhoeven, hantwerker 
Maria Verhulst gehouden wordende uyt Caritaet 
Hendrick Magnus idem 
Josyna Eggermont idem 
Cathlijn Deckers idem 
Carel Coeckelberch, hantwerker 
Jacobus Addiers gehouden wordende uyt Caritaet 
Symon Cools, hantwerker 
Jan Peeters idem 
Niklaes Coeck idem 
Jan Boelpaep idem 
Anna Van Bortel soldate vrouwe 
Adriaen De Maeyer hantwerker 
Jan Leemans, hantwerker 
Francis De Groof gehouden wordende van Den Armen 
Jacques Danckaerts officier 
Cornelio De Cock 
Jenneken De Wachter weduwe Peeter Verelst 
Adriaen Addiers gehouden wordene uyt Caritaet 
Francois Apers 
Rochus Roctus 
Anna Vermeiren 
Jan aeoddaerts 
Laureys Lombaerts 
Josyna Heymans uyt caritaet gehouden wordende 
Alexander Haems 
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Peeter Magnus 
Benedict Smet 
Jan Wellens 
Jan De Pauw, hantwerker 
de weduwe van Cornelis Thijs-Cools 
Cornelia Cools weduwe van Adam Van Seghbroeck officier 
Jan Kerremans 
Jan Teck 
Peeter Goris 
Magriet De Laet weduwe van Peeter De Laet hantwerker 
Jenne Van Sté weduwe 
Joos De Laet 
Guilliam Landuyt 
Cathlijn Deckers weduwe 
Cathlijn De Maeyer weduwe 
Peeter Teck 
Jan Van Bortel 
Peeter Huyge den oude en den jonge, hantwerkers 
Fransen De Hollander 
Joos Van Seghbroeck en Anna Verhoeven weduwe Van Seghbroeck, out en arm 

  

In teecken der waerheit hebben wij ondertekent, deze 19e augustus 1702  

Ondertekend door: 
Peeter De Raeymaecker 
Balthazaer Bemis 
Jan Huygelen 
Guilliam Coeckelbergh 
Cornelis Addiers 
Peeter Saerens 
Joos Meeus 
Cornelis Huys  
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HOOFT,PEERDE en BEESTEGELD                                             1747

      
      Staten van Brabant     carton 402 map 42

  
Primo den Heere Pastoor, hebbende thinde, Curegoederen ende Capellanie, samen comende onder de 
drij honderd guldens, gelijck hij Heere Pastoor verclaerde  

den selve een meysen   
zeven schouwen   
thé voor 2 gulden  

de Heere Onderpastoor, wezende eenen Canoninck der Abdije van Grimberghen, woonende bij de 
voorseide Heere Pastoor, ende aldaer zijnen cost copende, waertoe deze parochie contribueert tot 
hiertoe, tweehondert guldens jaerlijcks   

thé voor 1 gulden  

Dominicus Verschueren, coster, schoolmeester ende cleermaecker,  
zijn vrouw   

2 schouwen   
thé voor 2 guldens  

de Heer Anthonius Van Den Rijn, drossaert, woonende tot Willebroeck ende zijne capitatie aldaer is 
betaelende  

de Heer Hubert Antoine De Hennain, meyer, oock drossaert wezende van Humbeke ende aldaer 
woonende, alwaer hij zijn capitatie is betaelende  

de Heer Alexander Quarteer, griffier woonende tot Willebroeck, zijne capitatie aldaer betaelende  

de Heer de Labistraete, dijckgraeve,woonende tot Antwerpen ende aldaer zijne capitatie betaelende, 
compt hier de haerten ofte schouwen van zijn speelhuys  

den selve 6 haerten en 3 daerenboven inde pijpe toegemetst  

den wintmolen staende aen den reywegh onder deze jurisdictie van Ruysbroeck wordt gebruickt door 
Peeter Janssens, die met zijne geheel huysgenoten is woonende onder de jurisdictie van Puers, alwaer 
zijne capitatie moet worden gebracht     

Hiernaer volght den lijste van de pachters:  

 Cornelis Addiers, houdende oock eenen smoutmolen,  
zijnen broeder, Valerius, tesamen huyshoudende jongmans  
een meysen  
3 knechten   

1/2e ploege   
4 peerden   
1 veulen   
6 koeyen   
2 kalveren   
1 vercken   
4 haerden   
thé voor 6 gulden   
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de weduwe van Franciscus Van De Vijver, in het bezit van haere mans labeur ende gebruick,  
twee kinderen boven 14 jaar  
een knecht  
een meyssen   

1 ploege   
2 peerden en 1 veulen   
8 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
5 haerden   
thé voor 5 gulden  

Guilliam Spillemaeckers  
zijn vrouw  
twee kinderen boven 14 jaar  
twee kinderen boven 7 jaar  
een knecht   

1 ploege   
2 peerden en 1 veulen   
5 koeyen en 2 kalveren   
4 haerden   
thé voor 7 gulden  

Bartholomeus Verhulst  
zijn vrouw  
vier kinderen boven 14 jaar geconsidereerd als domesticken   

1/2e ploege   
2 peerden   
3 koeyen en 2 kalveren   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 6 gulden  

Gillis Verbrugghen, pachter,  hebbende oock eene brouwerije, zonder nochtans te bemoeyen met 
leveringhe van bier, aen herberghe ofte afspanninghe  

zijn vrouw  
twee kinderen boven 14 jaar   

1/2e ploege   
2 peerden   
3 koeyen   
1 vercken   
4 haerden   
thé voor 4 gulden  

Peeter Verbrugghen, pachter, hebbende oock eene brouwerije, met leveringhe van bier, houdende 
herbergh ofte afspanninghe  

zijn vrouw  
een knecht  
een meyssen   

1/2e ploege   
1 peert en 1 veulen   
3 koeyen en 1 kalf   
1 vercken   
5 haerden   
thé voor 4 gulden 
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Peeter Verdickt, pachter uytgescheydenende overgelaeten aan zijne zone Louis  
zijn vrouw   

thé voor 2 gulden   

Louis Verdickt  
zijn vrouw  
twee knechten  
een meyssen   

1 ploege   
3 peerden   
4 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
4 haerden   
thé voor 5 gulden  

Gillis Verdickt  
zijn vrouw  
twee kinderen boven 14 jaar  
twee knechten  
een meyssen   

1/2e ploege   
2 peerden   
1 veulen   
7 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
3 haerden   
thé voor 7 gulden  

Jan Baptist De Decker  
en zijn vrouw  
2 knechten  
1 meyssen   

1/2e ploege   
2 peerden en 1 veulen   
3 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 5 gulden    

Franciscus De Keirsmaecker  
en zijn vrouw  
twee kinderen boven 14 jaar  
een kind boven 7 jaar  
een knecht   

1/2e ploege   
3 peerden   
4 koeyen   
2 haerden   
thé voor 6 gulden 
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Philip Huyghelen  
en zijn vrouw  
twee kinderen boven 14 jaar  
een meyssen   

1/2e ploege   
2 peerden   
1 veulen   
7 koeyen   
2 kalveren   
2 verckens   
2 haerden   
thé voor 5 gulden  

Jan Baptist Huys  
en zijn vrouw  
een knecht  
een meyssen   

1/2e ploege   
2 peerden   
1 veulen   
5 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 4 gulden  

Jan Eeraerts  
en zijn vrouw  
een knecht  
een meyssen   

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

Lijste van de cleyne neiringh doenders ende ambachtsluyden:  

 Jacobus Siebens, meester timmerman   
en zijn vrouw    

1 koeye    
2 haerden    
thé voor 2 gulden  

Bartholomeus Van Dam, hebbende eene cleyne brouwerije van vier tonnen, die hij gebruyckt voor zijn 
gerieff, als oock herbergh houdende,  zonder dat hij geenszinds en bemoeyt met eenige leveringe van 
bier, als daertoe geen macht hebbende  

twee kinderen boven 7 jaar   
1 koeye   
3 haerden   
thé voor 3 gulden  
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Gillis Peeters, wagenmaecker en herbergh houdende  
zijn vrouw  
een knecht   

2 koeyen   
1 vercken   
4 haerden   
thé voor 3 gulden  

de weduwe van Jan Van Holen, woonende in  camer levende van haere middelen   
1 haerd   
thé voor 1 gulden  

Caerel Aems (Haems?)  
en zijn vrouw   

1 koeye   
1 vercken   
2 haerden, proprietaris de Heer de Labistraete  

Anthony Apers  
en zijn vrouw   

1 koeye   
2 haerden en thé voor 2 gulden     

Guilliam Meeus  
en zijn vrouw   

1 koeye   
2 kalveren   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Franciscus De Pauw, jongman, in een camer   
1 haerd   
thé voor 1 gulden  

Gillis van Bortel  
en zijn vrouw en zijn moeder, tesaemen huishoudende,   

1 koeye   
1 vercken   
1 haert   
thé voor 3 gulden  

de weduwe van Nicolaes Cools, woonende in een camer   
1 haerd   
thé voor 1 gulden  

een huis onbewoond, competererende aan de Heer Pastoor   
1 haerd  

een huis onbewoond, competerende aan de weduwe van Peeter Apers   
1 haerd   
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Hier naer is volgende den liste ofte cohier van de handwerckers:  

 Franciscus van Praet  
zijn vrouw   

1 koeye en 1 vercken   
2 haerden   
the voor 2 gulden  

Peeter Machiels  
en zijn vrouw   

1 koeye   
1 haerd   
thé voor 2 gulden  

Franciscus Van Den Eynde  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar   

1 koeye   
2 haerden   
thé voor 5 gulden  

de weduwe van Hubert Van Praet  
een kind boven 7 jaar   

1 koeye en 1 vercken   
1 haerd   
thé voor 2 gulden  

Cornelis Apers  
en zijn vrouw   

1 koeye   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Jan Lis? Flies?  
en zijn vrouw   

1 koeye   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Philip De Pauw  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar   

1 koeye   
1 haerd   
thé voor 3 gulden  

Cornelis Thijs  
en zijn vrouw  
een meyssen   

1 koeye en 1 vercken   
2 haerden   
thé voor 3 gulden 
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Jan Apers  
en zijn  vrouw   

1 koeye   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 2 gulden   

Jan Apers achter de Capelle  
zijn vrouw   

1 koeye   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Melchior Raes  
en zijn vrouw   

1 koeye   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Jacobus De Smet  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar   

1 koeye   
1 vercken   
1 haerd   
thé voor 3 gulden  

Franciscus Danckaert  
en zijn vrouw   

1 koeye   
1 haerd   
thé voor 2 gulden  

Peeter Scheirs  
en zijn vrouw   

1 koeye   
1 vercken   
1 haerd   
thé voor 2 gulden  

Joos De Laet  
en zijn vrouw   

1 koeye   
1 vercken   
1 haerd   
thé voor 2 gulden  

Guilliam Van Seghbroeck  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar   

1 koeye   
1 kalf   
1 haerd   
thé voor 3 gulden 
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Gillis De Maeyer  
en zijn vrouw   

1 koeye en 1 vercken   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Adriaen Van De Moorter  
en zijn vrouw   

1 koeye en 1 vercken   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Peeter Apers, houdende winckelke ende cleermaecker, met eenigen brandewijn schinkende  
en zijn vrouw   

1 haerd   
thé voor 2 gulden  

Peeter Verbrugghen, doende cleermaecker  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar  
een knecht   

1 koeye   
2 haerden   
thé voor 4 gulden  

Guilliam De Maeyer, houdende cleyne herberghe  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar  
een meyssen   

1 koeye   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 4 gulden  

Jan De Groeff, dackdecker  
en zijn zuster   

2 koeyen   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Jan Baptist Heymans  
en zijn vrouw   

1 vercken   
3 haerden   
thé voor 2 gulden  

Philip Mangenhuys  
en zijn vrouw  
twee kinderen boven 17 jaar  
een knecht   

1 peert en 1 veulen   
4 koeyen en 1 kalf   
1 vercken   
3 haerden   
thé voor 5 gulden 
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Jan Hugo Steen  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar  
een knecht   

1 peert   
1 veulen   
4 koeyen   
1 vercken   
3 haerden   
thé voor 4 gulden   

Cornelis Verbrugghen  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar  
een knecht   

1 peert   
4 koeyen   
1 kalf   
3 haerden   
thé voor 4 gulden   

Jan Huyghelen  
en zijn vrouw  
een knecht  
een meyssen   

geen peert mits de sterfte   
3 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 4 gulden     

Peeter Sijbens  
en zijn vrouw  
twee kinderen boven 7 jaar   

1 peert en 1 veulen   
5 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 4 gulden  

Jan Meiremans  
en zijn vrouw  
een knecht   

1 peert   
4 koeyen   
1 vercken   
4 haerden   
thé voor 3 gulden 
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Peeter Verbrugghen  
twee knechten  
twee meyssens   

1 peert en 1 veulen   
4 koeyen en 1 kalf   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 5 gulden  

Jan Van Kerckhoven  
en zijn vrouw  
twee kinderen boven 7 jaar  
een knecht   

1 peert   
3 koeyen en 1 kalf   
2 haerden   
thé voor 4 gulden  

Hendrick Tersago  
en zijn vrouw  
twee kinderen boven 7 jaar  
een meyssen   

1 peert en 1 veulen   
7 koeyen   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 5 gulden  

Jan Segers en zijn vrouw   
1 koeye   
2 haerden   
thé voor 2 gulden    

Jan Baptist en Peeter Addiers, gebroeders, ongetrouwd  
een meyssen   

1 peert   
1 koeye   
2 haerden   
thé voor 3 gulden  

Jan Van De Moorter  
en zijn vrouw   

1 koeye   
1 kalf   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Guilliam Boeyckens en zijn vrouw  
twee kinderen boven 7 jaar   

2 koeyen   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 4 gulden 
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Jan Averbeke, jongman  
een meyssen   

1 peert   
1 koeye   
1 kalf   
1 vercken   
2 haerden   
thé voor 2 gulden  

Adriaen Machiels  
en zijn vrouw  
een meyssen   

1 peert   
1 koeye   
1 haerd   
thé voor 3 gulden  

Anthon Addiers  
twee kinderen boven 7 jaar   

1 peert   
1 koeye   
2 haerden   
thé voor 3 gulden  

Philip Machiels  
en zijn vrouw  
een knecht   

1 peert   
2 koeyen   
2 haerden   
thé voor 3 gulden  

Martinus Scheirs, wat bier tappende in de minste herberghe  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar   

1 koeye   
1 vercken   
3 haerden   
thé voor 3 gulden  

Philippus Van Eggermont  
en zijn vrouw  
twee kinderen boven 7 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
2 haerden   
thé voor 3 gulden  

Joos Maerevoet  
en zijn vrouw   

1 peert   
2 koeyen   
1 haerd   
thé voor 2 gulden 
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Geeraert Verhasselt  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar   

1 peert   
1 koeye   
2 haerden   
thé voor 3 gulden  

Lenaert Blommaert  
en   zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar   

1 peert   
1 koeye   
2 haerden   
thé voor 3 gulden    

Peeter Verhelst  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar   

1 koeye   
1 vercken   
1 haerd   
thé voor 3 gulden  

de weduwe van Jan Addiers, hebbende een cleyn brouwketeltien, diende immer voor haer eygen 
verdoen, mits gene ofte weynige neringhe hebbende,  

haar zoon,  
een meyssen   

1 peert   
1 koeye   
3 haerden   
thé voor 3 gulden  

Guilliam Berckelaer  
en zijn vrouw  
een knecht   

1 peert   
1 koeye   
1 kalf   
1 haerd   
thé voor 3 gulden  

Nicolaes Coeck  
en zijn vrouw  
een kind boven 7 jaar   

1 peert   
2 koeyen   
2 haerden   
thé voor 3 gulden   
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Lijste van de arme ende behoeftige huyshoudens, woonende binnen de parochie van 
Ruysbroeck, levende bij de taeffel van de H. Geest ende aelmoesen van de goede luyden, 
en aen welckes wooningen bestaende in cleynen eygendom, alsoock ingehuerde 
huyssteden ofte camers  

Philippus Bieseman  
met vrouw en kinderen   

1 haerd van de proprietaris Franciscus van De Eijnde  

Jan De Maeyer, filius Adriana, met vrouw en kinderen, woonende in de camer van Philip Biesemans?   
1 koeye   
1 haerd van de proprietaris Franciscus Van Den Eynde  

de weduwe van Jan Valckaert, met haar kinderen, woont in haar eygen huysken   
1 koeye    

Augustijn Van Campenhout met vrouw en kinderen   
1 koeye   
1 haerd, propreitaris Guilliam Spillemaeckers  

Andries Valckaert ende Frans Van Sande, ieder met zijn vrouw en kinderen, mede Jan Addiers den 
oude, alle woonende in een huys hun toebehorende op jaerschaer   

geen koeyen   
2 schouwen  

Franciscus Elias met vrouw en kinderen   
1 koeye   
1 haerd, proprietaris de weduwe van Frans Van De Vijver   

de weduwe van Hendrick Mangenhuys, met haar kinderen in haar eygen cleyn huysken op jaerschaer   
1 haerd   
geen koeyen  

Jan Addiers de jonge met vrouw en kinderen op zijn eygen bij jaerschaer   
1 haerd   
1 koeye  

Jacobus Coeckelbergh met vrouw en kinderen in eene camer   
1 koeye   
1 haerd, proprietaris Cornelis Thijs  

Cornelis Van Der Wilde met vrouw en kinderen in een camer   
geen koeyen   
1 haerd, proprietaris Gillis De Lathouwer  

Hendrick Cools met vrouw en kinderen in eene camer   
geen koeyen   
1 haerd, proprietaris Peeter Machiels  

de weduwe van Jan Baptist De Neve met haar kinderen in haar eygen    
1 koeye   
2 haerden   
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Guilliam De Lathouwer, weduwnaar, met zijn kinderen in zijn eygen, op jaerschaer   
1 koeye   
1 haerd  

Franciscus De Decker met vrouw en kinderen in zijn eygen    
geen beesten   
1 haerd  

Cornelis Pintens met vrouw en kinderen   
1 haerd, proprietaris Jan Coeck, te Puers woonende  

Peeter Verheyden met vrouw en kinderen   
1 haerd, proprietaris de weduwe van wijlen  d Heer drossaert Cauwenberghe  

Gillis Pintens met vrouw en kinderen   
1 koeye   
1 haerd, proprietaris de weduwe van Drossaert Cauwenberghe  

de weduwe van Nicolaes Cools met haar kinderen, in haer eygen   
geen koeyen   
1 haerd  

Adriaen De Buyser met vrouw en kinderen   
1 koeye   
1 haerd  

Guilliam Peeters met vrouw en kinderen in zijn eygen op jaerschaer   
geen koeyen   
1 haerd  

Hendrick Verbeeck met vrouw en kinderen   
geen koeyen   
1 haerd  

de weduwe van Balthazar Huyghelen met haar kinderen in haar eygen op jaerschaer   
1 koeye   
1 haerd  

Peeter De Maeyer met vrouw en kinderen en zijn moeder in zijn eygen op jaerschaer   
1 koeye   
1 haerd  

Peeter Peeters met vrouw en kinderen en zijn moeder in zijn eygen op jaerschaer   
1 koeye   
1 haerd   

Anthon Verberckt met vrouw en kinderen   
1 koeye   
1 haerd, proprietaris Peeter Sybens  

Lenaert De Wit in eene camer met zijn vrouw zonder haert, gebruyckende de selve in het huys van 
Daniel Van Breedam, oock arm   
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Jacobus Tierens met zijn vrouw en kinderen in zijn eygen   
geen koeyen   
1 haerd   

Jan Teck, weduwnaar, met een kind in zijn eygen    
geen koeyen   
1 haerd  

Daniel (?) Van Breedam met zijn vrouw en kinderen in zijn eyegen   
1 koeye   
2 haerden  

Rombout Verhoeven met vrouw en kinderen   
geen koeyen   
1 haerd, proprietaresse de weduwe Van Bortel  

Jacobus De Coeck met vrouw en kinderen, in zijn eyegen   
geen koeyen   
1 haerd  

Martinus Gevels met vrouw en kinderen, in zijn eyegen op jaerschaer   
1 koeye   
1 haerd  

Guilliam Reyniers met vrouw en kinderen in een camer, eygen   
geen koeyen   
1 haerd  

de weduwe van Jan Cloostermans met enige jonge kinderen, in haar eygen   
1 koeye   
1 haerd  

de weduwe van Gillis Van Praet en de weduwe van Jan Maerevoet, beyde in een huys met hunne 
kinderen, op hun eygen   

1 koeye   
1 haerd  

Peeter Franchois met vrouw en kinderen in zijn eygen   
1 koeye   
2 haerd   

de weduwe van Melchior de Jonge met haar kinderen in een camer    
geen koeyen   
1 haerd, proprietaris Guilliam Spillemaeckers  

Adriaen Raes met vrouw en kinderen in zijn eygen   
1 koeye   
1 haerd  

de weduwe van Laureys Van Den Rijn met haar kinderen, in haar eygen op jaerschaer   
geen koeyen   
1 haerd  
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Jan De Laet met vrouw en kinderen, in zijn eygen   
1 koeye   
1 haerd  

de weduwe van Adriaen Scheirs met haar kinderen, in haar eygen,   
1 koeye   
2 haerden  

Anthon Liekens met vrouw en kinderen   
geen koeyen   
1 haerd, proprietaresse de weduwe van Franciscus Van De Vijver  

Jan Regemoortel met zijn vrouw en kinderen   
1 koeye   
1 kalf   
2 haerden, proprietaris mijnheer Fraula  

Rombout De Buyser met vrouw en kinderen, in zijn eygen op jaerschaer   
2 koeyen   
2 haerden  

de weduwe van Franciscus Machiels met haar kinderen   
1 koeye   
2 haerden, proprietaris Guilliam Spillemaeckers   

Franciscus Bemis, in zijn eygen, met zijn kinderen   
1 koeye   
1 kalf   
2 haerden  

Carel Saris (?) met zijn vrouw en kinderen, op zijn eygen op jaerschaer   
2 koeyen   
2 haerden  

Jan Baptist Van Den Eede met vrouw en kinderen in zijn eygen   
geen koeyen   
2 haerden  

Jacobus Hoffmans met zijn vrouw en kinderen, in zijn eygen op jaerschaer   
1 koeye   
2 haerden  

Jan Van Aecken met vrouw en kinderen, in zijn eyegen op jaerschaer   
1 koeye   
2 haerden  

de weduwe van Jan Leemans met haar kinderen, in haar eygen op jaerschaer   
1 koeye   
1 kalf   
2 haerden  

Gillis Van Campenhout met zijn vrouw   
geen koeyen   
1 haerd, proprietaris van Gillis De Lathouwer tot Willebroeck  
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Melchior Herbosch met vrouw en kinderen, in zijn eygen   
1 koeye   
1 haerd   

Jan De Smet met vrouw en kinderen, in zijn eygen op jaerschaer   
1 koeye   
1 haerd  

Jan De Pauw met vrouw en kinderen, in zijn eygen   
2 koeyen   
1 haerd  

de weduwe van Guilliam Verbrugghen met haar kinderen   
2 koeyen   
2 haerden, proprietaris Adriaen Verdickt tot Willebroeck  

Adriaen Verelst, zone Bernaert, met zijn vrouw en een kind   
1 koeye   
1 haerd, propietaris Cornelis Apers  

de weduwe van Melchior Van Auwenisse met haar kinderen, in haar eygen op de straete   
1 koeye   
1 haerd  

Adriaen Danckaert, in zijn eygen op jaerschaer   
1 koeye   
2 haerden  

Joos De Cock met vrouw en kinderen, in zijn eygen op jaerschaer   
1 koeye   
1 haerd  

Guilliam Verhulst met vrouw en kinderen, in zijn eygen op jaerschaer   
geen koeyen   
1 haerd  

Jan De Maeyer, zone Marius, met zijn  vrouw en een kind   
1 koeye   
1 haerd, proprietaresse de weduwe van Guilliam Meert  

Hendrick De Maeyer met vrouw en kind   
1 koeye   
1 haerd, proprietaresse de weduwe van Guilliam Meert   

Joos Beullens met vrouw en kinderen   
1 koeye   
2 haerden, proprietaris de minderjarige kinderen van wijlen Frans Cools  

Peeter De Blaiser met vrouw en kinderen, in zijn eygen op jaerschaer   
1 koeye   
1 kalf   
2 haerden   
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Philip Tersago met vrouw en kinderen   
1 koeye   
2 koeyen   
2 haerden, proprietaris mijnheer Fraula tot Brussel  

Peeter Teck, weduwnaar, met zijn kinderen, in zijn eygen   
1 koeye   
1 kalf   
1 haerd  

Paschier Lauwers met vrouw en een kind   
1 koeye   
1 haerd, proprietaris Jan Huyghelen  

Franciscus Dietens; weduwnaar, met zijn dochter   
1 koeye   
1 haerd, proprietaris Guilliam Spillemaeckers  

Adriaen De Laet met vrouw en kinderen, in zijn eygen op jaerschaer   
1 koeye   
1 haerd  

Peeter Van Praet, woonende bij de weduwe van Jan Baptist De Neve, oock arm,   
geen koeye   
1 haerd  

Jan Baptist  De Meester met zijn vrouw, in zijn eygen   
geen koeyen   
2 haerden  

Adriaen Verelst met vrouw en kinderen, in zijn eygen op de straete   
1 koeye   
1 haerd  

Franciscus Vergult met zijn vrouw, in een camer   
1 koeye   
1 haerd, proprietaris Lenaert Blommaert  

Jan Lauwers, in zijn eygen, met zijn vrouw en zoon   
geen koeyen   
2 haerden  

de weduwe van Francus Cools   
1 haerd, competerende Hendrick Verbeeck, oock arm  

Nicolaes Huygelen met zijn vrouw, arm   
1 peert, slecht   
1 haerd  

Jan Rochtus en zijn vrouw, arm   
1 peert, niet bruikbaar   
1 koeye   
1 kalf   
2 haerden  
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de weduwe van Cornelis Apers, in een camer   
1 haerd   
thé voor 1 gulden             

Opgemaakt door griffier J.R. Quarteer,  

Ondertekend door: 
Georgius Van Der Veken, pastoor van Ruysbroeck 
Van Den Rijn, drossaert 
H. Van Steen, borgemeester 
M.R. Quarteer, griffier 
Hendrick Tersago 
Cornelis Verbruggen 
J. Eeraerts 
Franciscus De Keersmaecker, armenmeester van Ruisbroek 
en 
Cornelis Kerremans, armenmeester van de parochie Puurs         


