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De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken,  mits opname van de bronvermelding. Dit 
zowel voor privégebruik als bij gebruik in een publ icatie, hetzij in boekvorm, op het internet, of 

op eender welke andere drager zoals CD-ROM, DVD, … 
De bewerking mag niet in zijn geheel gedupliceerd w orden zonder toestemming van de 

samensteller. 
 
Onderstaande tekst is een letterlijke transcriptie van de collectie van het hoofdgeld te Kapelle-
op-den-Bos in 1702. Deze is in origineel te raadple gen in het Algemeen Rijksarchief, Staten 
van Brabant nr. 392.1.  
Per gezin vindt men naast de naam, beroep en leefti jd van elk gezinslid, het betaalde bedrag in 
guldens en stuivers. Vervolgens worden de dieren ve rmeld met eveneens een betaald bedrag. 
Tenslotte worden het totale bedrag per gezin vermel d. 
 
Uit dit document kan men een aantal zaken afleiden:  

- Het gezinshoofd betaalde afhankelijk van het beroep  dat hij uitoefende. 
- Voor de vrouw diende niet betaald te worden. 
- Voor kinderen jonger dan 14 diende niet betaald te worden. 
- Men betaalde bedragen die verschilden per diersoort . 

 
Na de lijst van gezinnen die wél betaalden, is er o ok een lijst opgenomen met gezinnen die 
wegens armoede niets betaalden. Blijkt dat er nog s teeds een groot aantal gezinnen waren die 
– zo weten we uit andere bronnen – in Kapelle-op-de n-Bos woonden maar die toch niet in de 
lijsten voorkomen. De reden moet gezocht worden in de toenmalige parochiegrenzen. Zo 
behoorde het huidige Oxdonk in die tijd niet tot de  parochie Kapelle-op-den-Bos, maar wel tot 
Nieuwenrode/Meise, alhoewel de mensen omwille van d e afstand wel in Kapelle-op-den-Bos 
ter kerke gingen. Zodoende vindt men ze wel in de p arochieregisters van Kapelle-op-den-Bos 
terug maar niet in belastingslijsten.   
 
 
Cohier ende lieste der prochie ende vrijheijt van Cappellen opten Bosch gheformeert ende 
opgenomen volghens de instrumente van de heeren staeten van Brabant van het generael hooft 
peerden ende beesten gelt ende sijn soo ende gelijck als volght, 
 
Ierst Sr. Jacobus Ericx meijer deser vrijheijt oudt sessentdertich jaeren   6=0 
Marie vanden Heuvel sijne huijsvrouwe oudt neghenthien jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 7=12 
 
Hendrick de Prins pachter oudt tweentvijftich jaeren 
Een ploegh          5=0 
Sandrina Slachmolen sijne huijsvrouwe oudt vierentsestich jaeren 
Nicolaes de Prins sijnen sone oudt vijffentwintich jaeren     1=0 
Peeternelle Mertens meijssen oudt vierentwintich jaeren     1=0 
Twee peerden          2=0 
Twee coijen          1=12 
          # 10=12 
 
Jan vanden Brande handtwercker oudt twintich jaeren     1=0 
Anna de Buijser sijne huijsvrouwe oudt sessentdertich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
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Jan Verbruggen handtwercker oudt sevenentvijftich jaeren    1=0 
Elisabeth Moens sijne huijsvrouwe oudt vierentsestich jaeren 
Nicolaes Verbruggen sijnen sone oudt sessentwintich jaeren    1=0 
Een coije          0=16 
          # 2=16 
 
Merten Moens handtwercker oudt drijentdertich jaeren     1=0 
Marie Ruijsevelts sijne huijsvrouwe oudt achtentwintich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
De weduwe Aert Goossens oudt sessentviertich jaeren     0=10 
Een coije          0=16 
          # 1=6 
 
Peeter de Prins herrebergier oudt sevenentwintich jaeren    2=0 
Marie de Smeth sijne huijsvrouwe oudt dertich jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 3=12 
 
Franchois Robbijns handtwercker oudt eenentdertich jaeren    1=0 
Joanna Huijsmans sijne huijsvrouwe oudt sessentwintich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Gillis Moens handtwercker oudt eenendertich jaeren     1=0 
Cathlijn Huijsmans sijne huijsvrouwe oudt achtendertich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Jan de Ruijsscher cuijper van sijnen stiele oudt sessentwintich jaeren   4=0 
Clara de Prins sijne huijsvrouwe oudt negenthien jaeren 
Een coije          0=16 
Een rente          0=8 
          # 5=4 
 
Anthoen Coeckelberch handtwercker oudt vijffentwintich jaeren    1=0 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Hendrick Peeters pachter een ploegh oudt neghenentviertich jaeren   5=0 
Elisabeth Feremans sijne huijsvrouwe oudt achtentviertich jaeren 
Jan Peeters sijnen sone oudt seventhien jaeren      1=0 
Daniel Peeters sijnen sone oudt eenentwintich jaeren     1=0 
Elisabeth Buelens sijn meijssen oudt achthien jaeren     1=0 
Twee peerden          2=0 
Drije coijen          2=8 
Twee calvers          0=12 
          # 13=0 
 
Jan Goossens brughouder ende herrebergier oudt viertich jaeren    2=0 
Marie de Wit sijne huijsvrouwe oudt achtentwintich jaeren 
Joanna Goossens sijn meijssen oudt sevenentdertich jaeren    1=0 
Twee coijen          1=12 
Een vercken          0=3 
          # 4=15 
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Peeter Muijldermans handtwercker oudt sevenentdertich jaeren    1=0 
Joanna Orts sijne huijsvrouwe oudt dertich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Merten Bal handtwercker oudt negentwintich jaeren     1=0 
Elisabeth van Vaeck sijne huijsvrouwe oudt dertich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Laureijs Verschaer pachter een half ploegh oudt achtentdertich jaeren   2=10 
Marie van Dijck sijne huijsvrouwe oudt achtentwintich jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 4=2 
 
Joos de Wechter een half ploegh oudt t’sestich jaeren     2=10 
Barbara Bogaerts sijne huijsvrouwe oudt sessentdertich jaeren 
Peeter de Wechter sijnen sone oudt vierentwintich jaeren    1=0 
Een peerdt          1=0 
Twee coijen          1=12 
          # 6=2 
 
Jan Lauwers handtwercker oudt sessentviertich jaeren     1=0 
Anna de Ruijsscher sijne huijsvrouwe oudt sessentviertich jaeren  
Geeraert Lauwers sijnen sone oudt eenentwintich jaeren     1=0 
Josina Lauwers sijne dochter oudt eenentwintich jaeren     1=0 
Twee coijen          1=12 
          # 4=12 
 
Cornelia de Bruijn weduwe Jan de Tollenaer een ploegh oudt tweentdertich jaeren 5=0 
Nicolaes de Tollenaer haeren knecht oudt vierentwintich jaeren    1=0 
Jan van Schoor haeren knecht oudt drijentwintich jaeren     1=0 
Franchoise van Wemmel haer meijssen oudt tweentwintich jaeren   1=0 
Twee peerden          2=0 
Vier coijen          3=4 
Een calf          0=6 
Een vercken          0=3 
          # 13=13 
 
Jacques vanden Brande handtwercker oudt vijfftich jaeren    1=0 
Anna Wauters sijne huijsvrouwe oudt achtentviertich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Christoffel van den Brande handtwercker oudt vijffentdertich jaeren   1=0 
Joanna Boelpaep sijne vrouwe oudt dertich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Gabriel Coeckelberch handtwercker oudt vijftich jaeren     1=0 
Margarita … sijne huijsvrouwe oudt achtentviertich jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 2=12 
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Gillis de Maijer handtwercker oudt vijffentvijftich jaeren     1=0 
Cathlijn Lammens sijne huijsvrouwe oudt drijentvijfftich jaeren 
Catharina de Maijer sijne dochter oudt vijffthien jaeren     1=0 
Cornelia de Maijer sijne dochter oudt twelff jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 3=12 
 
Jan van Schoer handtwercker oudt tweentsestich jaeren     1=0 
Adriaen Brijs pachter een ploegh oudt viertich jaeren     5=0 
Barbara Caluwaert sijne huijsvrouwe oudt drijentdertich jaeren 
Anthoen vande Moorter sijnen knecht oudt twintich jaeren    1=0 
Geeraert van Wemmel sijnen knecht oudt twintich jaeren     1=0 
Marie vander Cruijsen meijssen oudt sevenentwintich jaeren    1=0 
Twee peerden          2=0 
Vijf coijen          4=0 
Een calf          0=6 
Een vercken          0=3 
          # 15=9 
 
De weduwe Merten vande Moorter handtwerckersse oudt vierentvijfftich jaeren  0=10 
Een coije          0=16 
          # 1=6 
 
Jan vande Moorter handtwercker oudt vierentwintich jaeren    1=0 
Marie van Kerckhoven sijne huijsvrouwe oudt sevenentwintich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Peeter de Ruijsscher een half ploegh oudt negenentvijftich jaeren   2=10 
Joanna de Wechter sijne huijsvrouwe oudt vierenvijfftich jaeren 
Rumoldus de Ruijsscher sijnen sone oudt achthien jaeren    1=0 
Anna de Ruijsscher sijne dochter oudt tweentwintich jaeren    1=0 
Een peerdt          1=0 
Een veulen oudt twee jaeren        0=10 
Drije koijen          2=8 
Drije renders          1=4 
Een vercken          0=3 
          # 9=15 
 
Joos Puttemans handtwercker oudt achtentviertich jaeren    1=0 
Anna de Ruijsscher sijne huijsvrouwe oudt drijentviertich jaeren 
Peeter Puttemans sijnen sone oudt achthien jaeren     1=0 
Een coije          0=16 
          # 2=16 
 
Jaspar van Steen handtwercker oudt dertich jaeren     1=0 
Catharina vanden Brande sijne huijsvrouwe oudt dertich jaeren 
          # 1=0 
 
Ingel Wauters handtwercker oudt sessentviertich jaeren     1=0 
Elisabeth Geerts sijne huijsvrouwe oudt drijentvijftich jaeren 
Cornelis vanden Brande sijnen behoudtsone sone oudt seventhien jaeren  1=0 
Een coije          0=16 
          # 2=16 
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Nicolaes de Prins handtwercker oudt neghenentvijfftich jaeren    1=0 
Magdalena Leemans sijne huijsvrouwe oudt tweentseventich jaeren 
Anna Marie de Prins sijne dochter oudt vierentwintich jaeren    1=0 
Twee coijen          1=12 
          # 3=12 
 
Jan de Ruijsscher handtwercker oudt sessentvijfftich jaeren    1=0 
Cicillia Meuldermans sijne huijsvrouwe oudt sessentviertich jaeren 
Jan de Ruijsscher sijnen sone oudt eenentwintich jaeren     1=0 
Twee coijen          1=12 
          # 3=12 
 
Franchois van Praet pachter een ploegh pudt vierentsestich jaeren   5=0 
Margarita de Wechter sijne huijsvrouwe oudt drijentsestich jaeren 
Jan van Praet sijnen sone oudt vierentwintich jaeren     1=0 
Twee peerden          2=0 
Drije coijen          2=8 
Een calff          0=6 
Een vercken          0=3 
          # 10=17 
 
Jan Lauwers pachter een ploegh oudt vijffendertich jaeren    5=0 
Adriana Peeters sijne huijsvrouwe oudt sessentviertich jaeren 
Peeter Peeters sijnen behoudt sone oudt negenthien jaeren    1=0 
Anna Peeters sijne behoudt dochter oudt sesthien jaeren     1=0 
Clara Peeters sijne behoudt dochter oudt vierthien jaeren    1=0 
Twee peerden          2=0 
Een veulen oudt twee jaeren        0=10 
Vier coijen          3=4 
Twee renders          0=16 
Een vercken          0=3 
          # 14=13 
 
Peeter van Asbroeck coster oudt eenentsestich jaeren     2=0 
Anna Mettenanxt sijne huijsvrouwe oudt achtentdertich jaeren 
Jan van Asbroeck sijnen sone oudt seventhien jaeren     1=0 
Een coije          0=16 
          # 3=16 
 
Jan van Causbroeck herbergier oudt vierentdertich jaeren    2=0 
Cathlijn vande Velde sijne huijsvrouwe oudt tweentdertich jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 3=12 
 
Peeter van Nuffele pachter een ploegh oudt sessentviertich jaeren   5=0 
Joanna van Kersbeeck sijne huijsvrouwe oudt eenentviertich jaeren 
Twee peerden          2=0 
Drije coijen          2=8 
Een rendt          0=8 
Een vercken          0=3 
          # 9=19 
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Den heere pastoir deser vrijheijt oudt negenentviertich jaeren    8=0 
Alexius van Baelen sijnen knecht oudt negenentwintich jaeren    1=0 
Catharina van Baelen meijssen oudt viertich jaeren     1=0 
Een peerdt          1=0 
Twee coijen          1=12 
Een vercken          0=3 
          # 12=15 
 
Machiel Suijs handtwercker oudt tweentdertich jaeren     1=0 
Marie de Volder sijne huijsvrouwe oudt achtentviertich jaeren 
          # 1=0 
 
Jan vande Velde herrebergier oudt sessentwintich jaeren    2=0 
Peeternelle Goossens sijne huijsvrouwe oudt achtentwintich jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 3=12 
 
Marie Fierens weduwe Peeter de Wechter oudt tweeentnegentich jaeren  # 1=0 
 
Steven van Moer handtwercker oudt vijffentwintich jaeren    1=0 
Jacquemijn Goossens sijne huijsvrouwe oudt dertich jaeren 
Een coije          0=16 
Een calff          0=6 
          # 2=2 
 
Laureijs van Roije molder tweentvijftich jaeren      8=0 
Anna Verheijden sijne huijsvrouwe oudt drijentdertich jaeren 
Franchois van Immerzeel sijnen knecht oudt twintich jaeren    1=0 
Drije coijen          2=8 
          # 11=8 
 
Anne de Tollenaer handtwerckersse oudt sessentdertich jaeren    1=0 
Marie de Tollenaer handtwerckersse oud twintich     1=0 
Twee coijen          1=12 
          # 3=12 
 
De weduwe Guilliam Joossens handtwerckersse oudt vierentvijftich jaeren  0=10 
Jan Goossens haeren sone oudt tweentwintich jaeren     1=0 
Een coije          0=16 
          # 2=6 
 
Jan Goossens pachter een halff ploegh oudt vijfftich jaeren    2=10 
Philips Goossens sijnen sone oudt sesthien jaeren     1=0 
Anna Moerenhout meijssen oudt achtentwintich jaeren     1=0 
Een peerdt          1=0 
Drije coijen          2=8 
          # 7=18 
 
Peeter van Praet herrebergier oudt sessentwintich jaeren    2=0 
Anna Huijsmans sijne huijsvrouwe oudt drijentwintich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 2=16 
 
Hendrick Huijsmans handtwercker oudt sessentvijftich jaeren    1=0 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
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Jan Verheijden handtwercker oudt tweentseventich jaeren    1=0 
Levina Lauwers sijne huijsvrouwe oudt negenentseventich jaeren 
          # 1=0 
 
Jan de Prins handtwercker oudt eenentdertich jaeren     1=0 
Barbara Huijsmans sijne huijsvrouwe oudt sessentwintich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Peeter van Zeune pachter een ploeghe oudt vijffentvijfftich jaeren   5=0 
Marie de Bruijn sijne huijsvrouwe oudt drijentviertich jaeren 
Jan de Boeck knecht oudt twintich jaeren      1=0 
Magdalena Vrancx meijssen oudt tweentwintich jaeren     1=0 
Twee peerden          2=0 
Vier coijen          3=4 
Twee calvers          0=12 
Een vercken          0=3 
          # 12=19 
 
Anna Mollemans jonghe dochter oudt vierentdertich jaeren   # 1=0 
 
Coenraert vanden Eede pachter een ploegh oudt drijentviertich jaeren   5=0 
Elisabeth de Bruijn sijne huijsvrouwe oudt sevenentdertich jaeren 
Peeter Coeckelbergh knecht oudt negenthien jaeren     1=0 
Marie vanden Eede meijssen oudt eenentwintich jaeren     1=0 
Twee peerden          2=0 
Vier coijen          3=4 
          # 12=4 
 
 
 
Aldus op den vierentwintichsten julij seventhien hondert twee, naer voorgaende kerckgeboth 
wettelijck opgenomen ende geformeert den voors cohiere ende lieste binnen de voorschreven vrijheijt 
van Cappellen opten Bossche ingevolge vande voors instructie, ter presentie vande 
ondergeteeckende meijer ende schepenen dese onderteeckent, ende was onderteeckent J: Ericx 
meijer, Peeter van Zeune, Jan Goossens, Peeter de Ruijsscher, ende was noch onderteeckent met 
seker merck bij forme van een cruijs, waer bij geschreven staat t’merck van Laureijs van Roije, 
respective meijer ende schepenen der voornoempte vrijheijt. 
 

      Ter relatie vanden voors 
         Meijer ende schepenen 
        (handtekening van N. De Fraijes) 
 
Op heden 23 Augusti 1702 bij mij gecalculeert ende bevonden de somme van 263 guld[en] 17 
stuij[vers]. 
B. Vanderlinden. 
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Lieste vande arme menschen deser prochie ende vrijheijdt van Cappellen opden Bossche, 
 
Ierst Hendrick vanden Brande handtwercker oudt viertich jaeren 
Marie … sijne huijsvrouwe sessentwintich jaeren 
Sijne twee kinders onder de seven jaeren 
 
Carel vanden Bergh handtwercker vijftich jaeren 
Bendel Meulemans sijne huijsvrouwe vijftich jaeren 
Gillis vanden Bergh sijnen sone twelff jaeren 
Peeternelle vanden Bergh sijne dochter negen jaeren 
 
Augustijn Huijsmans handtwercker tweendertich jaeren 
Catharina van Geem sijn huijsvrouwe dertich jaeren 
Sijne twee kinders onder de seven jaeren 
 
Merten Mostin handtwercker viertich jaeren 
Anna Puttemans sijn huijsvrouwe achtentviertich jaeren 
Cornelis Mostin sijnen sone vierthien jaeren 
Peeternelle Mostin dochter thien jaeren 
Alnoch twee kinders onder seven jaeren 
 
Margariet Verbrughen weduwe ende handtwerckersse dertich jaeren 
Jan Goossens haeren sone oudt thien jaeren 
Marie Goossens dochter twelff jaeren 
Alnoch twee kinders onder seven jaeren 
 
Marie Coeckelbergh drijentdertich jaeren 
Cornelia Coeckelbergh dertich jaeren 
Anna Coeckelbergh seventhien jaeren arme dochters 
 
Cathlijn Verbrugghen wed[uw]e Jan Bossche sessentvijftich jaeren 
Michiel Bossche achthien jaeren 
Jacobus Bossche vierthien jaeren 
Jan Bossche haere sonen negen jaeren 
 
Anna Verbrugghen arme dochter sessentvijftich jaeren 
 
Geeraert Verbrugghen handtwercker vijftich jaeren 
Catharina vander Jeught vijffentviertich jaeren 
Jan Verbrugghen sone seventhien jaeren 
Nicolaes Verbrugghen vierthien jaeren 
Peeternelle Verbrugghen dochter twelff jaeren 
Cornelis Verbrugghen negen jaeren 
Alnoch twee kinders onder seven jaeren 
 
Christoffel Houdthuijs handtwercker vierentdertich jaeren 
Marie Huijsmans huijsvrouwe twintich jaeren 
Sijn twee kinders onder seven jaeren 
 
Anna Zeghers handtwerckersse viertich jaeren 
Coenraert van Moer sone thien jaeren 
Haer twee kinders onder seven jaeren 
 
 
 
 
 



Kapelle-op-den-Bos 
Hoofdgeld 1702 

 
Marvin Olbrechts    Datum laatste aanpassing: 13 no vember 2007 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Marvin Olbrechts   Datum laatste aanpassing: 13 nov ember 2007 

9 

Martijn Partout arme dochter twintich jaeren 
Franchois de Wael armen jonghman  
woonen ende dienen bij Peeter van Nuffel achthien jaeren 
 
Jan Pantes jonghman die arm ende simpel is t’seventich jaeren 
 
Anna Verschueren arme wed[uw]e vierentachentich jaeren 
 
Jan Vekemans handtwercker sevenentvijftich jaeren 
Marie Seghers sijne huijsvrouwe sessentsestich jaeren 
Peeter Vekemans sijnen sone achthien jaeren 
 
Gabriel van Asbroeck handtwercker eenentwintich jaeren 
Catharina Geerts huijsvrouwe vierentwintich jaeren 
Sijn kindt onder de seven jaeren 
 
Merten Bal handtwercker viertich jaeren 
Peeternel de Wechter sijne huijsvrouwe dertich jaeren 
Sijn drij kinders onder de seven jaeren 
 
 
 
Seeger Stout ita attestor ende was onderteeckent Petrus van Balen pastoir in Cappellen op den 
Bosch, 
 

Ter relatie voorden heer pastoor 
        (handtekening van N. De Fraijes) 
 


