Zoerle-Parwijs
Volkstelling 1747
Bewaarplaats:

Stadsarchief Geel

Nummer toegang:

OGA Geel nr. 335

Bewerking:

Wim Peeters, januari 2022

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.

Volkstelling Zoerle-Parwijs 1747

Pagina |2

[Folio 1 recto]
Wij stadthouder ofte meijer van Zoerle Paerwijs ende laetenen der selve laedtbancke quatier
van Geel verclaeren ende certificeren mits desen staet ende inventaris gemaeckt te hebben
van alle ende een iegelijcke mans, vrouwen, soonen, dochters, veirckens, koijen, calven,
plogh ende viersteden binnen onsen dorpe onder onse jurisdictie etc.

Den eerweirdighen heer pastor, den capulaen, heeren van Tongerloo haere revenuen van
haeren eerweirdighen prelaet, drij quesels, vier viersteden.
Den schoelmeester thien pattacons gagie, sijn vrouw, een dochterken, twee viersteden.
Den stadthouder, sijn vrouw, twee dochters, vier koijen, twee calver, twee veirckens, vier
viersteden, een peirt en plogh labuerende drij boinder landts.
Jan Put, sijn vrouw, twee soonen eenen vierthien jaer eenen acht jaer, drij koijen, twee
calver, twee viersteden, peirt ende plogh labeurende omtrent drij boinder.
Jan Douwen ende Adriaen Douwen jonghmans gebroeders, eenen oudt 40 jaeren, eenen
21 jaeren, een meijschen, een veulen, drij koij, een runt, een veircken, twee viersteden,
labuerende twee boinder.
Ignatius Helsen, sijn vrouw, een meijschen, een knecht oudt 28 jaeren, eenen soon 10
jaeren, een dochter, drij koijen, een runt, twee veirckens, vier viersteden labeurende twee
boinder.

[Folio 1 verso]
Den schrijver ofte s(e)cr(etar)is deser laedt bancke sijn gagie tjaers vier g(u)l(den)s, sijn
vrouw, een koije, een calff doen labeurende omtrent een boinder, twee viersteden.
Adriaen Spapen herrebergh, sijn vrouw, drij dochters, een veulen, drij koijen, een runt, twee
veirckens, vier viersteden, labeurende omtrent de ses daghmael.
Geeraert Helsen, twee meijschens, twee soonen eenen 16 jaeren eenen 18 jaeren, vier
koijen, een runt, een veircken, drij viersteden, labeurende drij boinder een halff.
Adriaen Peeters cleermaecker, sijn vrouw, een leerjongen 8 jaeren, een vierstede.
Amandus Helsen schoenmaecker, sijn vrouw, een leerjongen 9 jaeren, een vierstede.
Jan Baptist Verborghstadt, sijn vrouw, een soon 24 jaeren, twee dochters, een koije, een
runt, een calff, een veircken, twee viersteden, doen labeurende een boinder.
Geeraert Peeters handtwercker, sijn vrouw, een soon 8 jaeren, een koije, een vierstede, een
daghmael landts doen labeurende.
Peeters Sijmens laecke winckel, sijn vrouw, twee dochters, een soon 8 jaeren, een
veircken, twee viersteden.
Francis Lemmens couschen winckel, sijn vrouw, een meijschen, twee viersteden.
Elisabeth Wijnants wed(uw)e, eenen winckelier, een meijschen, haer suster, een koije, een
veircken, drij viersteden.
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Andries Heijlen draijer, sijn vrouw, een dochter, een koije, twee viersteden, doen
labuerende omtrent twee daghmael.

[Folio 2 recto]
Adriaen Christiaens, sijn vrouw, een meijschen, drij koijen, een runt, een peirt, plogh, drij
viersteden, labeurende omtrent drij boinder.
Guilliam Wijnants smit, een meijsken.
Isaack Rocchus timmerman, sijn vrouw, twee dochters, een koije, een runt, een calff, een
veircken, een vierstede.
Henderick Pauwels, sijn vrouw, een dochter, een soon 10 jaeren, een veulen, twee koijen,
een veircken, een vierstede, labuerende twee boinder.
Peeter Peeters, sijn vrouw, een veulen, plogh, twee koijen, een runt, een veircken, drij
viersteden, labeurende negen daghmael.
Francis Wijnants radtmaecker, sijn vrouw, een knecht 19 jaeren, een meijschen, een koije,
een runt, een veircken, twee viersteden, doen labueren omtrent ses daghmael.
Philiph Wouters cuijper, sijn vrouw, een leerjongen 10 jaeren, twee viersteden.
Henderick Waghemans, sijn vrouw, een soon 25 jaeren, twee dochters, een koije, een
veircken, twee viersteden, doen labueren drij daghmael.
Adriaen Van De Brande, sijn vrouw, een soon 20 jaeren, een dochter, twee koijen, een runt,
twee viersteden, labuerende omtrent thien daghmael.
Jan Baptist Van Kerckhoven cuijper, sijn vrouw, een vierstede.
Peeter Lemmens smit, sijn vrouw, een knecht 20 jaeren, een koije, een runt, een veircken,
twee viersteden, doen labueren twee daghmael.
Henderick Verborghstadt cuijper, twee dochters, twee koijen, een veircken, twee
viersteden, doen labeurende omtrent twee daghmael.

Quod attestor indicem datum
Joannes Stoop s(e)cr(etar)is.

