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Pertinenten liste ende cohier van de generaele capitaele impositien oft hooft, peerdt ende
beestegelt voor eene nieuwe subsidie van den jaere 1702 overgebrocht door die gemeyntenaeren
van Buecken ter presentie van meyer ende schepenen van aldaer volgens de instructie van wegens
mijne heeren die drije Staeten van den lande ende Hertochdomme van Brabant.1
Matheus Van Linge, hantwerker, beneffens sijn vrou
Een kint boven de 14 jaere
Drije koijen 4‐8
Gielis Imbrechts, hantwerker

1‐0

Anthonius Van Bresom, hantwerker, beneffens sijn huijsvrou
Een meysen
Drie koijen, een kalf 4‐14

11‐6

AM e
m
PE k
r
N ing
H
O
LT

Aert De Coster
Twee knechte, twee meysens
Twee peerden, vijff koijen, twee verkens
Nicolaus De Coster beneffens sijne vrou
Twee koijen, een kalf, een verken 3‐1

he

Jan Van de Poel beneffens sijne vrou
Een kint boven de 14 jaere
Drije koijen, een kalf 4‐14
Jaques Oliviers beneffens sijn vrou
Een dochter
Twee koijen, twee rinderen 4‐8
1‐0

C

Jan Willems, hantwerker

Abraham Rasschaerts, meyer der drije gehuchten van Baysem, Buken ende Assent als sijnde maer
eene bancke
Deselve twee dienstboden
Drije koijen, een verken, een peert ende een veulen 6‐1
Francis Derboven beneffens sijn vrou
Twee kinderen boven de 14 jaere
Een mijsen
Twee peerden, vier koyen, een rint, twee verkens 8‐18
Deselve over een clijne brouwerijken waervan hij geen profijt en is genietende dan tot sijn provisie in
sijn voors. huyshouden 2‐0
1

J. Lauwers, Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel, 1992, blz. 290.
Familiekunde Vlaanderen‐Afdeling Leuven, 2015.
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Deselve over eene ploege

5‐0

Geeraert Vervoort houdende eene ploege 5‐0
De selve noch twee peerden 2‐0
De selve twee knechten
Twee koijen, een rind, dertich schaepen, twee verkens

6‐11

Mathys De Coster houdende eene ploege 5‐0
De selve noch twee peerden boven de ploeg 2‐0
De selve drye knechten, een mijsen
Twee kinderen boven de 14 jaere, twee onder de 14 jaere
Drye veulens, ses koijen, dry kalveren, vier verkens 14‐4
De selve over eene brauwerijken aen sijne woonhuyse gelegen tot cleyn proffijt dan tot gerief van
sijne menagerie 2‐0
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Item wort alhier overgebrocht Peeter Perdies, Gillam Lanciers, Joos Gielens, Joos Machiels, Hendrick
De Coster, Daniel Van Camp, Jan Van Bollé, Anna Geerardts, Adriaen De Greve, Magriet Lensclaes.
Alle dese personen sijn genietende den Heyligen Geest tot hun arm onderhoudt volgens de
declaratie ende wete van die ondergeteeckende Meyer, Schepenen ende pastoir van Buken voors.
Dus hier Memorie
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Aldus overgebrocht door de voornoemde gemeyntenaeren ter presentie van ons onderschreven
dese 9 7bris 1702.
Abraham Rasschaerts, meyer Geeraerd Vervoedt Mattijs De Koster, schepenen

Germ. Hoffmans

C

Op den 14 july 1703 bij mij onderschr. bevonde se somme van drijent negentich guldens en vijff
stuyvers 93‐5

