
Noorderwijk 

Volkstelling 1702 
 

Bewaarplaats:  Rijksarchief Brussel 

Nummer toegang:  Staten van Brabant, cartons nr. 393-2 

Bewerking:  Wim Peeters, september 2020 

Website: https://www.ansfridiana.be 

 

 

 

 

 

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, 

internet of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s). Men mag hieruit wel 

fragmenten gebruiken als aanvulling op eigen werk, mits bronvermelding te doen naar deze uitgave. 

  

https://www.ansfridiana.be/


Volkstelling Noorderwijk 1702  P a g i n a  | 2 

Cohier ende leijste van het hooftgelt, ploechgeldt van het dorp van Norderwijck opgenomen bij 

drossaert ende schepenen vande selven dorpe ingevolghe d’instructie vande heer en die staten van 

Brabant, aen hun door de selfs heere rentm(eeste)r Van Parijs toegesonden. 

[Folio 1 recto] 

1. Den eerw(aerde) heere pastoir 8 gl 

2. Den heere cappelaen 3 gl 

3. Het meijssen van heere pastoir 1 gl 

4. Den heere drossaert Coomans sonder huijshauwen 

item drije koeijen 

item een kalff 

item een verecken 3 gl 

[Folio 1 verso] 

5. Jan Dens wedewair met een perdt voor de vierde paert van een ploege 1 gl - 5 st 

item een meijssen 1 gl 

Item drije koeijen 2 gl - 8 st 

6. Peeter Vleugels met sijn vrouwe doende labeur met een peerdt voor een achtste paert van een 

ploege 12,5 st 

item eenen knecht 1 gl 

item twee koeijen 1 gl - 12 st 

item een ruijndt 8 st 

7. Merten Daems met sijnen vrouwe met een peerdt hebbende een vierde paert van een ploege

 1 gl - 5 st 

item een knecht 1 gl 

item vier koeijen 3 gl - 4 st 

item een verecken 3 st 

[Folio 2 recto] 

8. Willem Wauters met sijnen vrouwe met een peerdt ende sessede paert van een ploege  

 16 ¾ st 

item drije koeijen 2 gl - 8 st 

item een kalff 6 st 

9. Antonij Heijlen wedewair met een perdt van achtste paert van een ploege 12 ½ st 

item twee koeijen 1 gl - 12 st 

item een meijssen 1 gl 

item een kalff 6 st 

10. Merten Van Lommel met sijn vrouwe, een perdt, een achtste paert van een ploeg 12 ½ st 

item 2 kinderen onder de seven jaeren 

item eenen stier 8 st 

item 2 koeijen 1 gl - 12 st 

[Folio 2 verso] 

11. Merten Schellens als brouwer 8 gl 

12. Mattheus De Becker oijck als brouwer 8 gl 

13. Anna Van Olmen jonge dochter hand ende labeur voor een achtste deel van een ploege  
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 12 ½ st 

item twee koeijen 1 gl - 12 st 

item een verrecken 3 st 

14. M(eeste)r Peeter Wauters met sijn vrouwe doende labeur met een perdt voor een vierde paert 

van een ploege 1 gl - 5 st 

item sijnen sone 1 gl 

item sijn dochter 1 gl 

item drije koeijen 2 gl - 8 st 

item een kalff 6 st 

15. Jan Daems gaende op sijn handtwerck 1 gl 

[Folio 3 recto] 

16. Jan Van Oistaijen met sijn vrouwe ende labeur met een perdt ende een halff ploege  

 2 gl - 10 st 

item eenen knecht 1 gl 

item een meijssen 1 gl 

item twee kleijne kinderen onder de 7 jaeren 

item vier koeijen 3 gl - 4 st 

item een kalff 6 st 

17. Jan Peeters met sijn vrouwe voor een vierde paert van een ploege 1 gl - 5 st 

item een meijssen 1 gl 

item drije koeije 2 gl - 8 st 

item een verecken 3 st 

18. Peeter Tsiongens met sijn vrouwe doende labeur met een perdt voor een achtste paert 

 12 ½ st 

item eenen knecht 1 gl 

item drije koeijen 2 gl - 8 st 

[Folio 3 verso] 

19. Jan Verbiest met sijn vrouwe doende labeur voor een halffve ploege 2 gl - 10 st 

item eenen knecht 1 gl 

item vier koeijen 3 gl - 4 st 

item een kalff 6 st 

item een verecken 3 st 

20. Merten Heijlen met sijne vrouwe doende labeur voor tvierde paert van een ploeghe  

 1 gl - 5 st 

item een meijssen 1 gl 

item drije koeijen 2 gl - 8 st 

item een kalff 6 st 

item een verecken 3 st 

21. Hendrick Heijlen met sijn vrouwe doende labeur voor een achtste paert van een ploege 

 12 ½ st 

item een meijssen 1 gl 

item drije koeijen 2 gl - 8 st 

item een verecken 3 st 

[Folio 4 recto] 

22. M(eeste)r Adriaen De Kepper timmerman met sijn vrouwe 2 gl 
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23. Joseph Deijnkens met sijn vrouwe doende labeur met een perdt voor een achtste paert 

 12 ½ st 

item eenen knecht 1 gl 

item een meijssen 1 gl 

item drije koeijen 2 gl - 8 st 

item een kalff 6 st 

24. Cornelis De Becker met sijne vrouwe doende labeur met een half ploeghe met een perdt 

 2 gl - 10 st 

item eenen knecht 1 gl 

item een meijssen 1 gl 

item vier koeijen 3 gl - 4 st 

item een ruijndt 8 st 

item een verecken 3 st 

[Folio 4 verso] 

25. Francis Kempenaers met sijn vrouwe doende labeur voor de vijffde paert met een perdt 

 1 gl 

item sijnen sone 1 gl 

item sijn dochter 1 gl 

item twee koeijen 1 gl - 12 st 

26. Peeter Heijlen met sijn vrouwe doende labeur voor een vierde paert met een perdt 

 1 gl - 5 st 

item eenen knecht 1 gl 

item een meijssen 1 gl 

item vier koeijen 3 gl - 4 st 

27. Peeter Huefkens met sijn vrouwe voor een achtste paert 12 ½ st 

item drije kinderen onder de seven jaeren 

item twee koeijen 1 gl - 12 st 

28. Jan Peeters met sijn vrouwe doende labeur met een sessde paert van een ploech 16 ¾ st 

item eenen knecht 1 gl 

item een meijssen 1 gl 

item een kalff 6 st 

[Folio 5 recto] 

29. Geraert Vranckx met sijn vrouwe doende labeur met een vierde paert van een ploech 

 1 gl - 5 st 

item eenen knecht 1 gl 

item een meijssen 1 gl 

item drije koeijen 2 gl - 8 st 

item een ruijndt 8 st 

30. Carel Heijlen met sijn vrouwe doende labeur voor een vijffde paert 1 gl 

item een meijssen 1 gl 

item drije kinderen onder de seven jaeren 

item twee koeijen 1 gl - 12 st 

31. Adriaen Heijlen met sijne vrouwe doende labeur voor een 8e paert van een ploeg 12 ½ st 

item een meijssen 1 gl 

item twee koeijen 1 gl - 12 st 
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item een kalff 6 st 

item een verecken 3 st 

[Folio 5 verso] 

32. Joseph Hendrickx met sijn vrouwe doende labeur voor een 8e deel van een ploech 12 ½ st 

item twee koeijen 1 gl - 12 st 

33. Adriaen Van Camp molder met sijn vrouwe 8 gl 

34. Lambrecht Lambrechts met sijn vrouwe molder vande stadtsmolen 8 gl 

35. Merten Verstappen met sijn vrouwe 1 gl 

36. Jan Heijlen met sijn vrouwe doende labeur voor een halff ploeghe 2 gl - 10 st 

item eenen knecht 1 gl 

item een meijssen 1 gl 

item vier koeijen 3 gl - 4 st 

item een kalff 6 st 

[Folio 6 recto] 

37. Peeter Wouters met sijn vrouwe doende labeur voor tienst paert van een ploech 10 st 

38. Adriaen Bouwen wedewair doende labeur met een perdt voor het derde paert van een ploech 

 1 gl - 13 ¼ st 

item eenen knecht 1 gl 

item een meijssen 1 gl 

item drije koeijen 2 gl - 8 st 

item een ruijndt 8 st 

item een verecken 3 st 

39. Adriaen Van Genechten met sijn vrouwe voor het thienst paert van een ploege 10 st 

item twee koeijen 1 gl - 12 st 

40. Jan Peeters alias Wils 1 gl 

Somma generalis dit cohier ter somme van 185 gl - 16 st - 3 oort 

[Folio 6 verso] 

Welcke voorschreven liste ende cohier, wij drossaert ende schepenen van Norderwijck ingevolghe 

die staten van Brabant hebben gemaeckt ende opgenomen naer onse beste kennisse ende devoiren 

daer omme gedaen bij onse ingesetenen int particulier opden eede daer mede wij bij de selve 

instructie sijn belast behaudelijck dat wij hier hebben uijtgelaten ende geexcuseert de menschen 

ende huijshauwens die effectivelijck aerm sijn, gelijck instructie mede brenght in teken der waerheijt 

hebben wij dese door onsen geswooren secretaris laeten opstellen ende onderteckent den 24e julij 

1702. 

B. Wouters, secretaris. 

 

 

 


