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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 
Ramsdonk in 1702. Deze is in origineel te raadplege n 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 Ramsdonk woon den maar die toch niet in de lijsten 
voorkomen. Het waarom hiervan hebben we tot nu toe nog niet kunnen achterhalen.   
 
 
Cohier ende lieste der prochie ende heerelijckheijt van Raemsdonck geformeert ende opgenomen 
volghens de instrumente van de heeren Staeten van Brabant van het generael hooft peerden ende 
beesten gelt ende sijn als volght, 
 
Inden iersten Nicolaes Wauters pachter oudt viertich jaeren    5=0 
Anna Brems sijne huijsvrouwe oudt sevenentvijftich jaeren 
Adriaen De Termpt sijnen schoonsone oudt vierentwintich jaeren    1=0 
Catharina De Termpt sijne dochter oudt sesthien jaeren     1=0 
Guilliam Moijson sijnen knecht oudt vierentwintich jaeren     1=0 
Joanna Peeters meijssen oudt tweentwintich jaeren     1=0 
Drije peerden           3=0 
Een veulen          0=10 
Seven coijen          5=12 
Een rentbeeste          0=8 
Twee calvers          0=12 
Een vercken          0=3 
          # 19=5 
 
Merten Sollije handtwercker oudt vierentviertich jaeren     1=0 
Susina Roelants sijne huijsvrouwe oudt drijentviertich jaeren 
Anthoen Sollije sijnen sone oudt vijfthien jaeren      1=0 
Een coije          0=16 
Een rentbeest          0=8 
          # 3=4 
 
Cornelis De Wit handtwercker oudt achtentvijftich jaeren     1=0 
Margarita Pauwels sijne huijsvrouwe oudt t’sestich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
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Philips Geerts handtwercker oudt drijentvijftich jaeren     1=0 
Anna Van Ackeleijen sijne huijsvrouwe oudt sessentviertich jaeren 
Peeter Geerts sijnen sone oudt vijfthien jaeren      1=0 
Een Coije          0=16 
Een Rentbeest          0=8 
          # 3=4 
 
Adriaen Lambert handtwercker oudt vierentvijftich jaeren     1=0 
Marie Lauwers sijne huijsvrouwe oudt drijentvijftich jaeren 
Merten Lambert sijnen sone oudt … jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Jan Goossens den jonghen herrebergier oudt neghenentwintich jaeren   2=0 
Clara De Kael sijne huijsvrouwe oudt dertich jaeren 
N.N. sijn meijssen oudt … jaeren       1=0 
Twee Coijen          1=12 
Een Vercken          0=3 
          # 4=15 
 
Michiel Van Praet een halff ploegh oudt achtentdertich jaeren    2=10 
Cornelia Peeters sijne huijsvrouwe oudt vijffentwintich jaeren 
Laureijs Peeters sijnen knecht oudt seventhien jaeren     1=0 
N.N. sijn meijssen oudt seventhien jaeren      1=0 
Een peerdt          1=0 
Twee coijen          1=12 
Een calff          0=6 
          # 7=8 
 
Pr, Bijgodt handtwercker oudt tachentich jaeren      1=0 
Cathlijn Gillis sijne huijsvrouwe oudt neghenentseventich jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 2=12 
 
Passchier Bijgodt handtwercker oudt dertich jaeren     1=0 
Levina Van Campenhoudt sijne huijsvrouwe oudt neghenentwintich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Peeter Van Thienen handtwercker oudt vijffentvijfftich jaeren    1=0 
Elisabeth Vanden Brande sijne huijsvrouwe oudt vierentdertich jaeren 
Cornelis Van Thienen sijnen sone oudt derthien jaeren 
Anthoen Van Thienen sijnen sone oudt thien jaeren 
Drije Coijen          2=8 
          # 3=8 
 
Jan Selleslach handtwercker oudt vierentvijftich jaeren     1=0 
Susina Van Praet sijne hv oudt achtentviertich jaeren 
Peeter Vanden Eijnde sijnen behoudtsone oudt twelff jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Cornelis Van Hemelrijck handtwercker oudt vijftich jaeren    1=0 
Anna De Smeth sijne huijsvrouwe oudt eenentviertich jaeren 
Hendrick Van Hemelrijck sijnen sone oudt thien jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 2=12 
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Adriaen Sollije pachter een ploegh oudt sevenentdertich jaeren    5=0 
Margarita Verheijden sijne huijsvrouwe oudt sessentwintich jaeren 
Jan De Boeck sijnen knecht oudt tweentwintich jaeren     1=0 
Anna De Laet meijssen oudt twintich jaeren      1=0 
Twee peerden          2=0 
Een veulen          0=10 
Vijff coijen          4=0 
Twee calvers          0=12 
Een vercken          0=3 
          # 14=5 
 
Jan Crombrugghe handtwercker oudt eenentvijfftich jaeren    1=0 
Marie Willoms sijne huijsvrouwe oudt achtentvijfftich jaeren 
Joos Bauwens knecht oudt vijftich jaeren      1=0 
          # 2=0 
 
Peeter Fierens handtwercker oudt eenentdertich jaeren     1=0 
Marie Ko sijne huijsvrouwe oudt vierentdertich jaeren 
Twee coijen          1=12 
Een vercken          0=3 
          # 2=15 
 
Franchois Verbelen handtwercker oudt sessentdertich jaeren    1=0 
Anna Ko sijne huijsvrouwe oudt achtentdertich jaeren 
Twee coijen          1=12 
Een calff          0=6 
          # 2=18 
 
Jan De Bruijn pachter een ploegh oudt viertich jaeren     5=0 
Jenno Heijvaerts sijne huijsvrouwe oudt achtentdertich jaeren 
Elisabeth De Bruijn sijne dochter oudt derthien jaeren 
Twee peerden          2=0 
Een coije          1=12 
          # 8=12 
 
Michiel Mertens molder oudt sevenentwintich jaeren     8=0 
Marie Fierens sijne huijsvrouwe oudt drijentwintich jaeren 
Gillis Vander Cruijsen knecht oudt twintich jaeren     1=0 
Marie Peeters meijssen oudt neghenthien jaeren      1=0 
Twee coijen          1=12 
Een calff          0=6 
          # 11=18 
 
Anthoen Van Meulder handtwercker oudt sessentseventich jaeren   1=0 
Cathlijn Sollije sijne huijsvrouwe oudt achtentwintich jaeren 
Twee coijen          1=12 
          # 2=12 
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Adriaen Selleslach pachter een ploegh oudt tweentvijftich jaeren    5=0 
Joanna Van Jeune sijne huijsvrouwe oudt eenentvijftich jaeren 
Adriana Selleslach sijne dochter oudt achthien jaeren     1=0 
Adriaen De Boeck sijnen knecht oudt seventhien jaeren     1=0 
Jan Van Buggenhoudt sijnen knecht oudt twintich jaeren     1=0 
Marie Blommaert meijssen oudt achthien jaeren      1=0 
Twee peerden           2=0 
Twee veulens          1=0 
Sesse coijen          4=16 
Twee calvers          0=12 
Twee verckens          0=6 
          # 17=14 
 
Jacques Sollije handtwercker oudt vierentvijftich jaeren     1=0 
Marie Lambert sijne huijsvrouwe oudt sessentvijftich jaeren 
Elisabeth Sollije sijne dochter oudt negenthien jaeren     1=0 
Twee coijen          1=12 
          # 3=12 
 
Geeraert Lemmens pachter een ploegh en halff oudt tweentvijftich jaeren   7=10 
Anna Coevens sijne huijsvrouwe oudt sessentwintich jaeren 
Jan Van Camp sijnen knecht oudt sessentwintich jaeren     1=0 
Franchois Vander Gothen sijnen knecht oudt tweentwintich jaeren   1=0 
Adriaen Wils scheper oudt tweentwintich jaeren      1=0 
Anna Van Camp sijnen meijssen oudt sesthien jaeren     1=0 
Elisabeth Reijniers sijn meijssen oudt sevenentwintich jaeren    1=0 
Drije peerden          3=0 
Vijff coijen          4=0 
Twee renders          0=16 
Twee calvers          0=12 
Een vercken          0=3 
Sestich schaepen         4=10 
          # 25=11 
 
Nicolaus Cleijmans handtwercker oudt eenentdertich jaeren    1=0 
Cathlijne De Velder sijne huijsvrouwe oudt vierentwintich jaeren 
Een cojje          0=16 
          # 1=16 
 
Peeter De Cocq pachter een ploegh oudt eenentdertich jaeren    5=0 
Elisabeth Admirael sijne huijsvrouwe oudt vierentwintich jaeren 
Jan Verbrugghen sijnen knecht oudt drijentwintich jaeren     1=0 
Nicolaes … sijnen knecht oudt sesthien jaeren      1=0 
Elisabeth Verbruggen sijn meijssen oudt vijffentdertich jaeren    1=0 
Joanna Robbijn sijn meijssen oudt neghenthien jaeren     1=0 
Drije peerden          3=0 
Sesse coijen          4=16 
Twee renders          0=16 
Twee calvers          0=12 
Een vercken          0=3 

         # 18=7 
 
Jooris Croes smith van sijnen stiele oudt sevenentdertich jaeren    4=0 
Joanna … sijne huijsvrouwe oudt dertich jaeren 
Hendrick Croes sijnen sone oudt … jaeren 
          # 4=0 
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Christoffel Cools handtwercker oudt tweentdertich jaeren     1=0 
Susina De Bie sijne huijsvrouwe oudt achtentwintich jaeren 
Een Coije          0=16 
          # 1=16 
 
Hendrick Wauters een halff ploegh oudt viertich jaeren     2=10 
Anna Goossens sijne huijsvrouwe oudt drijentwintich jaeren 
Een peerdt          1=0 
Drije coijen          2=8 
          # 5=18 
 
Adriaen Verheijden pachter ander halff ploegh oudt drijentvijftich jaeren   7=10 
Anna De Boeck sijne huijsvrouwe oudt oudt achtendertich jaeren 
Geeraert Crick sijnen knecht oudt sessentwintich jaeren     1=0 
Jan Vanden Branden sijnen knecht oudt vijffentwintich jaeren    1=0 
Anna Marie Verheijden sijn meijssen oudt twintich jaeren     1=0 
Marie Verheijden sijn meijssen oudt achthien jaeren     1=0 
Drije peerden          3=0 
Seven coijen          5=12 
Drije renders          1=4 
Twee calvers          0=12 
Twee verckens          0=6 
          # 22=4 
 
Jan Bal een halff ploegh oudt vierentdertich jaeren     2=10 
Marie Verheijden sijne huijsvrouwe oudt oudt drijentwintich jaeren 
Elisabeth … sijn meijssen oudt vijffentwintich jaeren     1=0 
Een peerdt          1=0 
Drije coijen          2=8 
          # 6=18 
 
Mijnheer De Backer pastoir van Raemsdonck      8=0 
Marie Vocx sijn meijssen oudt tweentviertich jaeren     1=0 
          # 9=0 
 
Peeter Rommens een halff ploegh oudt tweentdertich jaeren    2=10 
Barbara De Bie sijne huijsvrouwe oudt oudt drijentviertich jaeren 
Een peerdt          1=0 
Twee coijen          1=12 
          # 5=2 
 
Jan Thilemans handtwercker oudt neghenentdertich jaeren    1=0 
Marie De Wechter sijne huijsvrouwe oudt sessentwintich jaeren 
Pr. Thilemans sijnen sone oudt derthien jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Jan Goossens den ouden herrebergier oudt achtentvijfftich jaeren   2=0 
Adriaen Goossens sijnen sone oudt twintich jaeren     1=0 
Een coije          0=16 
          # 3=16 
 
 
 
 
 
 



Ramsdonk 
Hoofdgeld 1702 

 
Marvin Olbrechts    Datum laatste aanpassing: 13 no vember 2007 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Marvin Olbrechts   Datum laatste aanpassing: 13 nov ember 2007 

6 

Norbert Gillis handtwercker oudt seventich jaeren     1=0 
Cathlijn Van Ingelghem sijne huijsvrouwe oudt vijffentsestich jaeren 
Jan Gillis sijnen sone waegemaecker oudt dertich jaeren     4=0 
          # 5=0 
 
Peeter Thilemans coster oudt seghenentviertich jaeren     2=0 
Catharina Ericx sijne huijsvrouwe oudt oudt sessentdertich jaeren 
Marie Thielemans sijne dochter oudt neghenthien jaeren     1=0 
          # 3=0 
 
Hendrick Thilemans handtwercker oudt viertich jaeren     1=0 
Joanna Verheijden sijne huijsvrouwe oudt achtentwintich jaeren 
Een coije          0=16 
          # 1=16 
 
Christoffel Goossens een halff ploegh oudt vijffentdertich jaeren    2=10 
Adriana Sibens sijne huijsvrouwe oudt eenentviertich jaeren 
Een peerdt          1=0 
Twee coijen          1=12 
          # 5=2 
 
De weduwe Geeraert Thilemans oudt drijentseventich jaeren    1=0 
Anna Mol haer meijssen oudt vierentwintich jaeren     1=0 
Twee coijen          1=12 
Een rentbeeste          0=8 
          # 4=0 
 
Jan Vande Moorter handtwercker oudt vijftich jaeren     1=0 
Anna Sijbens sijne huijsvrouwe oudt tweeentvijftich jaeren 
Hendrick Vande Moorter sijnen sone oudt seventhien jaeren    1=0 
Elisabeth Vande Moorter sijne dochter oudt twintich jaeren    1=0 
Twee coijen          1=12 
Een vercken          0=3 
          # 4=15 
 
Jan Van Rossum een halff ploegh oudt sevenentvijftich jaeren    2=10 
Margarita Robbijn sijne huijsvrouwe oudt neghenentdertich jaeren 
Jan Van Rossum sijnen sone oudt twintich jaeren     1=0 
Franchoise Van Rossum sijne dochter oudt drijentwintich jaeren    1=0 
Drije cijen          2=8 
Een calff          0=6 
          # 7=4 
 
Mattheus De Wit herrebergier oudt eenentdertich jaeren     2=0 
Elisabeth Baijens sijne huijsvrouwe oudt sessentwintich jaeren 
Jenne Van Ingelgom sijn meijssen oudt tweentwintich jaeren    1=0 
Een coije          0=16 
Een rendt          0=8 
Een vercken          0=3 
          # 4=7 
 
Anthoen Lamberts handtwercker oudt achtentdertich jaeren    1=0 
Jenne Van Campenhout sijne huijsvrouwe oudt vierentwintich jaeren 
Een coije          0=16 
Een rentbeest          0=8 
          # 2=4 
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Christoffel Robbijns handtwercker oudt achtentwintich jaeren    1=0 
Cathlijn Cauwe sijne huijsvrouwe oudt dertich jaeren 
          # 1=0 
 
Ingel Van Kersbeeck handtwercker oudt viertich jaeren     1=0 
Anna Van Campenhout sijne huijsvrouwe oudt achtentwintich jaeren 
Een coije          0=16 
Een rentbeest          0=8 
          # 2=4 
 
 
 
Op heden den 3 augusti 1702 bij mij gecalculeert ende bevonden de somme van 266 guld[en] 14 
stuij[vers]. 
B. Vander Linden. 
 
Aldus op den vierentwintichsten julij seventhien hondert twee, wettelijck op genomen ende geformeert 
desen teghenwoordighen cohiere ende lieste, ingevolge de voorschreven instructie, actum binnen 
Raemsdonck alsboven, ter presentie van den ondergeteecken meijer, ende schepenen, ende 
bedesetteren, dese onderteeckent, ende waeren onderteeckent J: Ericx meijer, Nicolaes Wauters, 
Mattheus De Wit, Adriaen Selleslach, schepenen, Geeraert Lemmens, Peeter Thilemans ende 
Michiel Van Praet bedesetteren. 
 

Ter relatie vanden voors meijer, 
schepenen ende bedesetteren 

        (handtekening van N. De Fraijes) 
 
Depost opgenomen bij mij onderschreven … mits een abuijs ende veranderinge in desen cohier. 
Is geschiet beloopt naer gedaene calculatie ter somme van twee hondert sessentsestich guldens 
ende vierthien stuijvers t’oirconden etc. 
        (handtekening van N. De Fraijes) 
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Lieste van alle de arme huijshouden binnen die prochie van Raemsdonck ende is als volgt, 
 
Mattheus Van Assche handtwercker oudt achtentviertich jaeren 
Peeternelle Geerts sijne huijsvrouwe oudt sevenentviertich jaeren 
Adriaen Van Assche sijnen sone oudt twelff jaeren 
Philips Van Assche oudt negen jaeren 
 
Sijmon Lauwers handtwercker oudt vijftich jaeren 
Anna Geerts huijsvrouwe oudt sevenentviertich jaeren 
Anna Lauwens sijn dochter oudt vierthien jaeren 
Barbara Lauwens sijn dochter oudt thien jaeren. 
 
Roelandt Vande Rijck handtwercker vierentwintich jaeren 
Susina Nichel sijne huijsvrouwe oudt viertich jaeren 
Susina Hasselmans sijn dochter oudt elff jaeren 
 
Mattheus De Boeck handtwercker oudt vijffentviertich jaeren 
Peeternelle Vanden Broeck sijn huijsvrouwe oudt vierentdertich jaeren 
Sijn drije kinders onder de seven jaeren 
 
Nicolaes Robijns handtwercker oudt tweentseventich jaeren 
Anna Verlinden sijne huijsvrouwe oudt achtentvijftich jaeren 
Rombout Robijns sijnen sone oudt dertich jaeren 
 
Merten Robijns handtwercker oudt vijffentsestich jaeren 
Joanna Van Eeckhoudt sijne huijsvrouwe oudt vierentsestich jaeren 
Magdalena Robijns sijn dochter oudt seventhien jaeren 
 
De weduwe Mattheus Van Ingelgem oudt sessentdertich jaeren 
 
Jan Sollije handtwercker oudt vijftich jaeren 
Barbara Willoms huijsvrouwe oudt sessentviertich jaeren 
Anthoneth Sollije sijn dochter oudt negenthien jaeren 
Peeter Sollije sons sesthien jaeren 
Elisabeth Willems twelff jaeren 
 
Geeraert De Muijlder sessentdertich jaeren 
Marie De Wit huijsvrouwe negenentdertich jaeren 
Cornelis De Muijlder sone thien jaeren 
Jacquemijne De Muijlder dochter seven jaeren 
 
De weduwe Jan Robijns handtwercker oudt drijentdertich jaeren 
Drij kinders onder de seven jaeren 
 
Peeter Van Ingelghem handtwercker oudt viertich jaeren 
Elisabeth Van Broeck sijne huijsvrouwe oudt ahctentwintich jaeren 
Drije kinders onder de seven jaeren 
 
Peeter Rottier handtwercker drijentdertich jaeren 
Anna De Muijlder huijsvrouwe sevenentwintich jaeren 
Drije kinders onder de seven jaeren 
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Geeraert Coorens handtwercker vijffentvijftich jaeren 
Anna Slebus huijsvrouwe vijftich jaeren 
Peeter Coorens sone sesthien jaeren 
Geert Coorens sone twelff jaeren 
 
 
 
Seeger Stout ita attestor ende was onderteeckent J.F. De Backer, pastoir in Raemsdonck. 
 
 

Ter relatie vanden heer pastoir 
        (handtekening van N. De Fraijes) 


