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[Folio 1 recto] 

Leijste over alle mans, vrouwen, weduwen, kinderen boven de 14 jaeren, knechten, meijsens, 

ploegen, koijen, schapen, verckens ettc. Bevonden inden dorpe van Morckhoven gemaeckt ende 

geformeert bij Peeter Peeters drossard, Adriaen Bulckens ende Jan Bouwen schepenen ende Dilis 

Stroijbants armmeester in conformiteijt vande instructie van mijne heeren die staeten ons bij 

gemaeckte missive door de heer staet en rentm(eester) Van Parijs toegesonden voor een nieuw 

subsidie van dese jaere 1702. 

1. De eerwaerde heer pastoir verclaert niet te hebben boven de 300 guldens vermits ende verstaet 

hierinne niet te contribueren 

een meijsen 1 gl 

2. Adriaen Heijlen eijgenaer met sijn vrouwe een halff ploegh 2 gl - 10 st 

eenen sone 1 gl 

3 koijen 2 gl - 8 st 

[Folio 1 verso] 

3. Jan Verarchtert weduwaer 1 gl 

4. Jan Van Camp hantwercker 1 gl 

5. Gommarus Dens met sijn vrouwe 1 gl 

6. Jaecq Slegers weduwar 1 gl 

1 os 16 st 

1 koij 16 st 

7. Peeter Sterckx met sijn vrouwe 1 gl 

2 koijen 1 gl - 12 st 

1 vercken 3 st 

8. Thomas Vanden Berch pachter een halff ploegh 2 gl - 10 st 

1 dochter 1 gl 

1 knecht 1 gl 

3 koijen 2 gl - 8 st 

9. Jan Siongens met sijn vrouwe 1 gl 

2 koijen 1 gl - 12 st 

[Folio 2 recto] 

10. Dilis Stroijbants met sijn vrouwe winckelier labeur doende 4 gl 

2 koijen 1 gl - 12 st 

11. Den drossard met zijn vrouwe 6 gl 

1 meijsen 1 gl 

2 koijen 1 gl - 12 st 

12. Den secretaris mede als coster met sijn vrouwe 6 gl 

1 dochter 1 gl 

13. Elisabeth Vande Poel wed. 1 gl 

1 koije 16 st 

14. Hendrick Bulckens haut wecke met sijn vrouw 1 gl 

1 koij 16 st 

15. Adriaen Bulckens pachter een peert 2 gl - 10 st 

3 koijen 2 gl - 8 st 

2 calffs 12 st 

1 meijsen 1 gl 
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16. Jan Bruijnseels met sijn vrouwe 1 gl 

[Folio 2 verso] 

17. Wouter Peeters eijgenaer met sijn vrouwe 1 gl 

2 koijen 1 gl - 12 st 

18. Jan Bouwen met sijn vrouwe een peert 2 gl - 10 st 

3 koijen 2 gl - 8 st 

1 vercken 3 st 

1 meijsen 1 gl 

19. Jan Douwen brouwer ende labeur doende met sijn vrouwe 8 gl 

2 koijen 1 gl - 12 st 

1 kalff 6 st 

1 sone 1 gl 

20. Jan Heufkens smit met sijn vrouwe 4 gl 

21. Peeter Heijlen rademaecker met sijn vrouwe 4 gl 

22. Merten Heijlen weduwaer 1 gl 

2 koijen 1 gl - 12 st 

1 meijsen 1 gl 

[Folio 3 recto] 

In welcken voors(taende) leijste wij bovengenoemden verclaeren begrepen te wesen alle 

ingesetenen van desen dorpe geene geomitteert als de gene sijn arm ende onmachtich tot het 

opbrenghen van eenich hooftgelt in tecen der waerheijt hebben wij dese door onsen secretaris doen 

ende laeten schrijven ende onderteckenden beneffens den armenmeester van dese dorpe dese 4 

augusti 1702. 

Dmarck van + Dilis Stroijbants 

P. Wils secretaris 

Bedragende desen leijste int geheel ter somme van 88 gl - 4 st 

Ergo voor de helft 44 gl - 2 st 

 

 

 


