
DE BEVOLKING VAN WERCHTER IN 1702

Bron: Rijksarchief Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Anderlecht), Staten van Brabant, reeks
Supplementen, nummer 800 (bevat o.m. Werchter, Testelt, …), item 24 (bevat 65 niet-
gepagineerde bladzijden).

De bevolking omvatte: 631 personen.
224 mannen, 147 vrouwen, 23 weduwen, 90 kinderen, 69 meiden en 78 knechten

Er werd als beroep vermeld:
54 handwerkers, 77 pachters, de meyer: Joannes Van Leemputten, 1 brouwer: Cornelis De
Meyer, 1 dienaar der gemeente: Peter Colibrants, 1 timmerman: Wauter Huenaerts, 1
molenaarster: de huisvrouw van Adriaen Van Camp, de pastoor en de onderpastoor.

Guilliam Van Hoegaerden werd vermeld als kreupele.

Van de 631 personen werden er 77 of 12,2 % van de bevolking vermeld als arm.

50 gezinnen bezaten een halve ploeg, 27 gezinnen een ploeg en 2 gezinnen twee ploegen.

De veestapel bestond uit:
124 paarden, 28 veulens, 448 koeien, 144 kalveren, 177 runderen, 53 varkens en 90
schapen. De 90 schapen waren verdeeld onder 3 personen: Geeraert Janssens 20, Peeter
Verbeecq, 20 en Frans Gooris, 50.

Onderverdeling van de te betalen belasting:
1 gulden = 20 stuivers (wordt verder afgekort tot gl en st)

Ingesetene en zijn huisvrouw = 2gl, kinderen = 8st, kinderen helpende als knecht = 1gl
Knechten en meiden = 1gl

Een gezin met een 1halve ploeg = 2gl, 10st, 1 ploeg = 5gl. Een karreken = 3st

Paard = 1gl, Veulen = 10st, Koe = 16st, Stier = 16st, Kalf = 6st, Rund = 8st, Varken = 3st,
Schaap = 1,5st.

Cohier deser heerlijckheijt van Werchter gemaeckt opde voir ende in conformeteijt van sijne
majesteijts bevelen wesende vanderdaghe 1702, der cappitaele invositie oft hooft peerden
ende beestengelt voor enen ruenuwe subside volgens de aendracht aen ons voeijer ende
scepenen dier voorscreven heerlijckheijt gedaen bij iederen innegesetene volgens billete als
volght

1. Jan van Gijsel, met sijne moeder, hantwercker. Een koe en een kalf. -03gl-02st-
2. Daniel Gebuers, met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien. -03gl-12st-
3. Cornelis van Geel, met sijne huysvrouwe, pachter, een halve ploeg, vier kinderen. Een

paard, een veulen, vijf koeien, vier runderen, twee kalveren, twee ‘carrekens’. -14gl-10st-
4. Peeter Mommens, met sijne huysvr. Twee koeien. -03gl-12st-
5. Peeter de Wortelaer, met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een meid en een

knecht. Een paard, een veulen, vijf koeien, twee runderen, drie kalveren, een varken. -
11gl-17st-

6. Merten van Geel, een koe. -1gl-16st-
7. Hendrick Verstraeten, met sijne huysvr, den selven sijne moeder, twee knechten en een

meid, zes koeien, twee veulens, twee runderen, drie kalveren, twee “karrekens”. -13gl-



16st-
8. Jan Peeters met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien. -03gl-12st-
9. Gillis Vermijlen met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien, een varken, een veulen. -

04gl-02st-
10. Adriaen Goris met sijne huysvr., hantwercker. Een koe. -02gl-16st-
11. Remijs Schrams met sijne huysvrauwe, pachter, een ploeg, een knecht en een meid.

Vier koeien, twee paarden, twee runderen, twee kalveren, twee varkens. -13gl-18st-
12. Guil. Gobbens met sijne huysvrouwe, pachter, eenen halve ploeg, 2 kinderen. Een

paard, drie koeien, een rund, een kalf. -08gl-12st-
13. Cornelis Boschmans met sijne huysvr., hantwercker, 1 kind. Drie koeien, een rund, een

varken. -05gl-19st-
14. Jan Verstrecken met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien, twee kalveren. -04gl-

04st-
15. Peeter Leysens, hantwercker. Een koe. -01gl-16st-
16. Sr Joannes van Leemputten, meyer, met sijne huysvr., twee knechten en twee meiden

-10gl-0st-
17. die weduwe meester Adrianus Michiels met haer jonckste kindt. -02gl-0st-
18. Geeraert Paeps met sijne huysvr., hantwercker, een meid en een knecht. Twee koeien

en een rund. -06gl-0st-
19. Guill. van Langendoncq met sijne huysvrauwe, hantwercker, een kind. Een veulen,

twee koeien, een rund. -05gl-10st-
20. Isacq van Meerbeecq met sijne huysvr., hantwercker. Een koe. -02gl-16st-
21. Hendrick van Leemputten met sijne huysvrauwe, pachter, een ploeg, een dochter, een

meid en twee knechten, twee paarden, negen koeien, vijf runderen, twee kalveren, twee
varkens. -21gl-02st-

22. Guil. Vervoort met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, twee kinderen. Een paard,
twee koeien. -07gl-02st-

23. Aert Wauters met sijne huysvrauwe, hantwercker. Een koe. -02gl-16st-
24. Cornelis Anthonis met sijne huysvr., hantwercker. Een koe. -02gl-16st-
25. Lenaert Lamber met sijne huysvr., hantwercker, een kind. Twee koeien en een kalf. -

04gl-18st-
26. Sr Joannes Vloeberch, twee ploegen, pachter. Vijf knechten en drie meiden. Vier

paarden, twee veulens, twee koeien, vier runderen, vier kalveren, vijftig schapen. -37gl-
11st-

27. Frans. Goris met sijne huysvrauwe, hantwercker, een meid. Een veulen, twee koeien. -
05gl-02st-

28. Jan de Meijer met sijne huysvrauwe, pachter, een halve ploeg, een knecht en een meid.
Drie koeien, een paard, een rund, een kalf, twintig schapen. -10gl-02st-

29. Peeter Verbeecq met sijne huysvr., hantwercker. Een koe. -02gl-16st-
30. Cornelis Van der Veecken met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een meid en een

knecht. Een paard, drie koeien, een rund, een kalf. -08gl-12st-
31. Jan Bruynincx met sijne huysvrauwe, pachter, een halve ploeg, zijn vader, twee

knechten en een meid. Een paard, vijf koeien, twee kalveren. -12gl-02st-
32. Peeter Bruynincx met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een knecht en een meid.

Een paard, vier koeien, twee kalveren. -09gl-06st-
33. Jan Rix met sijne zuster, brauwer, twee meiden en twee knechten. Een paard, zes

koeien, twee varkens, een rund, een kalf. -18gl-16st-
34. Cornelis de Meijer met sijne huysvr., pachter, een ploeg, twee meiden en twee

knechten. Twee paarden, een veulen, zes koeien, twee runderen, drie kalveren, drie
varkens. -18gl-09st-

35. Adriaen van Hoegaerden met sijne huysvrauwe, hantwercker. Twee koeien, een rund,
een kalf. -04gl-06st-

36. Adriaen Crabbe met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien, een paard, een kalf. -
04gl-18st-

37. Cornelis Verhaeghen, pachter, met sijne huysvr., een halve ploeg. Drie koeien, een



paard. -05gl-18st-
38. Gillis Fegaerts met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een kind, een knecht. Twee

koeien, een kalf, een paard. -07gl-08st-
39. Jan Verstraten met sijne huysvr., pachter, een ploeg, een meid en een knecht. Twee

paarden, zes koeien, drie runderen, twee kalveren. -15gl-12st-
40. Guil. van de Put met sijne huysvr., pachter, een ploeg, een knecht en een meid. Twee

paarden, drie koeien, twee runderen. -12gl-04st-
41. Peeter Castermans met sijne huysvr., pachter, een ploeg, drie kinderen, een knecht en

een meid. Twee paarden, een veulen, zeven koeien, vier kalveren, een stier. -20gl-02st-
42. Jan Castermans met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien, een rund, twee kalveren,

twee varkens. -04gl-15st-
43. Guil. Heremans met sijne huysvr., een ploeg, een knecht en een meid. Twee paarden,

vier koeien, twee runderen, twintig schapen. -14gl-10st-
44. Geeraert Janssens met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg. Een paard, twee koeien,

een rund, een kalf. -05gl-16st-
45. Jan Grootejans met sijne huysvr., hantwercker. Een koe, een rund, een kalf, een

varken. -03gl-13st-
46. Peeter Verkier met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg. Een paard, een koe, een

rund, een kalf. -05gl-0st-
47. Guil. Coenens met sijne dochter, pachter, een halve ploeg. Een sone een paard, twee

koeien, een rund. -06gl-10st-
48. Anthoen Staes met sijne huysvr., pachter, een ploeg, twee knechten en twee meiden.

Twee paarden, twee veulen, zes koeien, zes kalveren, twee varkens. -18gl-18st-
49. die weduwe Peeter Briers, pachteresse, een halve ploeg, drie kinderen, een knecht. Een

paard, drie koeien, twee runderen, twee kalveren, een varken. -11gl-09st-
50. Gillis van Avont met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, twee kinderen. Een paard,

twee koeien, een rund. -07gl-10st-
51. Niclaes Maerschalcx met sijne huysvr., hantwercker. Een koe. -02gl-16st-
52. Laureys de Pauwe met sijne huysvr., hantwercker, een kind. Twee koeien, een rund. -

05gl-0st-
53. Goris Mertens met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een meid en een knecht. Een

paard, een veulen, drie koeien, een kalf. 08gl-14st-
54. Merten van Meerbeeck met sijne huysvr., pachter, een ploeg, een kind, een knecht.

Twee paarden, een veulen, vier koeien, twee kalveren. -13gl-06st-
55. Peeter Janssens met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een kind, een meid. Een

paard, twee koeien. -07gl-02st-
56. Aert van Houvinck met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een kind. Een paard,

een koe. -05gl-06st-
57. Peeter van Geel met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een kind, een knecht en

een meid. Een veulen, twee koeien, een rund, een kalf. -08gl-06st-
58. Jaecques Smets met sijne huysvr, hantwercker. Een koe, een kalf. -03gl-02st-
59. Jan Fonternel met sijne huysvrauwe, hantwercker, een kind. Een koe, een rund. -04gl-

04st-
60. Guilliam vander Veecken met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg. Een veulen, twee

koeien, een rund, een kalf. -05gl-06st-
61. Geeraert Lamber met sijne huysvr., hantwercker. Een koe, een rund, een kalf. -03gl-

10st-
62. Gillis vanden Zande met sijne huysvr., pachter, een ploeg, een kind, een knecht en een

meid. Twee paarden, drie koeien, een rund, een kalf. -13gl-02st-
63. Peeter vanden Put, met sijne huysvr., pachter, een ploeg, een kind, een knecht. Twee

paarden, drie koeien, een rund, een kalf. -12gl-02st-
64. Guill. vande Puth, Peeterssone met sijne huysvr., een halve ploeg, pachter. Een paard,

een koe, een rund, een kalf. -05gl-0st-
65. Anthoen vande Puth met sijne vrouwe, hantwercker. Twee koeien, een rund. 04gl-0st-
66. Dionijs Winnepenninckx met sijne huysvr., hantwercker, een kind. Twee koeien. -04gl-



12st-
67. Anthoen de Ceuster met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, twee kinderen. Twee

koeien, een paard, twee runderen. -07gl-08st-
68. Hendrick Maerschalck met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg. Een paard, twee

koeien, een rund, een kalf. -05gl-16st-
69. Wauter Huenaerts met sijne huysvr., timmerman van sijne stiele, twee koeien, een kalf. -

05gl-18st-
70. Gillis vander Hoeven met sijne huysvr., pachter, hebbende eene ploeg, twee kinderen,

een meid. Drie koeien, twee paarden, twee runderen, een kalf. -23-gl-10st-
71. Peeter vanden Zande met sijne huysvr., pachter, hebbende eene ploeg, een knecht en

een meid. Een paard, drie koeien, een rund. -11gl-16st-
72. Jan van Deijck met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een halve ploeg, een meid.

Een paard, drie koeien, een rund. 07gl-14st-
73. Dirick Mertens met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien, twee kalveren. -04gl-04st-
74. Guil. van Deyck met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg. Een paard, een

koe, een rund. -04gl-14st-
75. Jan Servranx met sijne huysvrauwe, hantwercker. Een koe. -02gl-16st-
76. Michiel Heylighen met sijnen huysvr., pachter, hebbende een ploeg, twee knechten en

twee meiden. Twee paarden, zeven koeien, drie runderen. -17gl-16st-
77. Gillis de Cock met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg, een knecht en

een meid. Vier koeien, een paard, een rund, een kalf, een varken. 09gl-11st-
78. Hendrick Geens met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg, twee kinderen,

een knecht en een meid. Een paard, zes koeien, twee runderen, zeven kalveren. -13gl-
14st-

79. Dionijs Verthennen met sijne huysvr., hantwercker. Een koe. -02gl-16st-
80. Hendrick Naets met sijne huysvr., hantwercker. Een koe en een kalf. -03gl-02st-
81. Aert Holemans met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien en een rund. -04gl-0st-
82. die weduwe Vervoort met eenen zoon. Een koe en een rund. 04gl-10st-
83. Jan Wauters met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg, een meid en een

knecht. Vijf koeien, een paard, twee runderen, twee kalveren. -10gl-18st-
84. Jan Fobelets met sijne huysvr., pachter, hebbende een ploeg, drie kinderen, een knecht

en een meid. Een paard, zeven koeien, twee rundeen, twee kalveren. -19gl-0st-
85. Hendrick de Veuster, met sijne huysvrouwe, hantwercker, drie koeien, een rund. -04gl-

16st-
86. Adriaen de Wijngaert Janssone met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een knecht

en een meid. Een paard, twee koeien, een rund, een kalf. -07gl-16st-
87. Adam Gillis met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien -03gl-12st-
88. Adriaen de Wijngaert, met sijne huysvrouwe, pachter, hebbende een ploeg, twee

meiden en een knecht. Twee paarden, een veulen, zes koeien, twee runderen, twee
varkens. 16gl-08st-

89. Arnouldus van Roost met sijne huysvrauwe, pachter, een ploeg, drie knechten en een
meid. Twee paarden, zeven koeien, zes runderen, drie kalveren, twee varkens. -20gl-4st-

90. Franchois Geens met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een halve ploeg, een
knecht en een meid. Een paard, een veulen, twee koeien, een kalf, een varken. -08gl-
01st-

91. Hendrick van Ermegem met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien, twee runderen,
een kalf. 04gl-14st-

92. Guill. Paeps met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg. Een paard, twee
koeien, twee runderen. -05gl-18st-

93. Peeter Kenis, jonckman. Een koe en een kalf. 02gl-02st-
94. Hendrick van Gestel met sijne huysvr., hantwercker. Een koe en een rund. -03gl-04st-
95. Peeter vande Puth Willemssone met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien en een

kalf. -04gl-0st-
96. Jan Testeny met sijne huysvr. hantwercker. Een koe en een kalf. -03gl-02st-
97. Peeter Colibrants met sijne huysvrauwe, dienaer deser gemeente van Werchter. Twee



koeien en een rund. 04gl-0st-
98. die weduwe Jan van Deyck met haeren sone, pachtersse, hebbende een ploeg, twee

kinderen. Twee paarden, vier koeien, twee runderen, twee kalveren. -13gl-12st-
99. Philips Vermijlen met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een ploeg, vier kinderen.

Drie paarden, een veulen, vier koeien, drie runderen, twee kalveren. -17gl-10st
100. Jan Huenaerts met sijne huysvr., een meid. Twee koeien, een rund. -05gl-0st-
101. Guil. vander Hoeven met sijne huysvr., hebbende een ploeg, een zoon, een meid. Twee

paarden, drie koeien, twee runderen, twee varkens. -12gl-10st-
102. Jan Gorts met sijne huysvrauwe, hantwercker, een meid. Drie koeien, een rund. -05gl-

16st-
103. Hendrick Lontiers met sijne huysvr., hantwercker. Een koe, een kalf. -03gl-02st-
104. den Eerwerdigen heere pastoir van Werchter, exempt (memorie), den heere

onderpastoir, een meid. -04gl-0st-
105. Cornelis Paeps met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, een knecht en een meid.

Vier koeien, een paard, drie runderen. -09gl-18st-
106. Peeter Vermijlen met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een halve ploeg. Een paard,

drie koeien, een kalf. -06gl-04st
107. Jan de Veyck met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een ploeg, een knecht en een

meid. vijf koeien, drie runderen, drie kalveren, twee paarden. -14gl-12st-
108. Jaecques Hendricx, hantwercker. Een koe. -01gl-16st-
109. Jasper Theys met sijne husvr. Een koe en een varken. -02gl-19st-
110. Carel de Wijngaert met sijne huysvr., pachter, hebbende een ploeg, een kind, twee

knechten en een meid. Twee paarden, vijf koeien, twee runderen, twee varkens. -16gl-
02st-

111. Guill. van Langendoncq met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg, een
kind. Een paard, vier koeien, twee runderen. -08gl-10st-

112. Alexander van Deyck met sijne huysvr., hantwercker. Een koe. -02gl-16st-
113. die weduwe Peeter van Vlasselaer, pachteresse, hebbende een ploeg, haere suster en

broeder. Twee paarden, vier koeien, twee runderen, twee varkens. -13gl-06st-
114. Peeter de Keyser, pachter, hebbende een ploeg, een kind, twee knechten en twee

meiden.Twee paarden, ses koeien, vier runderen en twee kalveren. -19gl-0st-
115. Guill. de Wijngaert met sijne huysvr., pachter, hebbende een ploeg, een knecht en een

meid. Vijf koeien, twee paarden, twee runderen en een kalf. -14gl-02st
116. Guill. Wellens met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien. -03gl-12st-
117. Guill. vande Puth met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg, een knecht.

Een paard, een koe en een rund. -05gl-14st-
118. Jan van Essche met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een halve ploeg, een meid

en een knecht. Vier koeien, een paard, twee runderen, twee varkens. -09gl-16st-
119. Cornelis Galloth met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een halve ploeg, een knecht

en een meid. Vier koeien, twee runderen, een paard, een varken. -09gl-13st
120. die weduwe Merten Ven, pachteresse, hebbende een ploeg, twee kinderen. Twee

paarden, twee koeien, een rund, een kalf, een varken. -10gl-09st
121. Anthoen van Boeckhorst met sijne huysvrauwe en zijn broeder. -03gl-14st
122. Jan vander Meren met sijne huysvrauwe, hantwercker. Een veulen, een koe en een

rund. -03gl-14st-
123. Guill. van Hoegaerden kreupel, met sijne huysvr., twee kinderen. Twee koeien, een

veulen en een rund. -06gl-10st-
124. die weduwe Jan Lamber met haeren sone. Een koe en een kalf. -03gl-04st-
125. Adriaen van Eycken met sijne huysvr., een halve ploeg. Twee koeien, een paard, een

rund, een kalf, een varken. -05gl-19st-
126. Isacq van Leemputten met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een halve ploeg, zijn

zwager, twee knechten en twee meiden. Drie paarden, zeven koeien, drie runderen, drie
kalveren, drie varkens. -21gl-03st-

127. Jan van Nuffelen met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg, een meid. Een
paard, drie koeien, een rund, een varken. -07gl-09st-



128. Paesschier v Gestel met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien, een paard. -04gl-12s-
129. Aert Michiels met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een ploeg, twee kinderen, twee

knechten en een meid. Twee merries, vijf koeien, twee runderen, twee kalveren. -16gl-
08st-

130. Jan Janssens met sijne vrauwe, een halve ploeg. Drie koeien, een paard. -05gl-18st-
131. Hendrick Vermijlen met sijne huysvrauwe, pachter, een halve ploeg, een knecht. Een

paard, twee koeien, twee varkens. -06gl-08st-
132. Jaecq. Lenaerts met sijne huysvrauwe, hantwercker. Een koe. -03gl-00st-
133. Jaecques van Tongelen met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg, een

meid. Een paard, een veulen, twee koeien, een rund, een kalf, een varken. -07gl-09st-
134. Peeter de Hoogh met sijne huysvr., hantwercker. Een koe, een rund. -03gl-04st-
135. Adriaen Vervoort met sijne twee susters. Twee koeien, drie runderen. -05gl-16st-
136. Jan van Loye met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien, een rund. -04gl-0st-
137. Abraham Coyemans met sijne huysvr., pachter, een halve ploeg, drie kinderen. Een

paard, drie koeien, een rund, een kalf. -09gl-12st-
138. Jan de Worteleer met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een ploeg, twee kinderen,

een knecht en twee meiden. Drie paarden, twee veulens, negen koeien, vier runderen,
twee kalveren, drie varkens. -23gl-17st-

139. Guill. de Meijer. -01gl-
140. die weduwe Jan Coenens. Een koe, een rund, een kalf. 02gl-10st-
141. die weduwe Thoemaes Vaes. -01gl-0st-
142. Peeter Waeyenberchs met sijne huysvrauwe, hantwercker. Drie koeien, twee runderen,

een varken. -05gl-07st-
143. Guill. de Winter met sijne huysvrauwe, hantwercker. Twee koeien, een rund, een kalf. -

04gl-06st-
144. Guill. de Reymaecker met sijne huysvrauwe, hantwercker, een kind. Drie koeien, een

rund, een kalf. -06gl-02st-
145. Jan de Muys? met sijne huysvrauwe, hantwercker. Een koe, een rund. -03gl-04st-
146. Anthoen Boscmans, pachter van een halve ploeg. Een paard, een veulen, twee koeien,

een rund, twee kalveren. -06gl-12st-
147. Guill. vande Puth Peeterssone met sijne huysvrauwe, pachter, een halve ploeg,
148. Henderick Vertennen met sijne suster, hantwercker. Twee koeien, een kalf. -03gl-18st-
149. Frans. Vertruyen met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een halve ploeg, twee

knechten, een meid. Twee paarden, vier koeien, drie runderen, vijf kalveren. 15gl-18st-
150. Hendrick Wauters met sijne huysvrauwe, hantwercker. Twee koeien, een rund. -04gl-

0st-
151. Hendrick Gobbens met sijne huysvr., hantwercker. Twee koeien, een rund. -04gl-0st-
152. Adriaen Wauters met sijne huysvr., pachter, hebbende een halve ploeg, een knecht en

een meid. Vier koeien, een paard, een rund. -09gl-02st-
153. Guill. van Deyck met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een halve ploeg, twee

kinderen, twee knechten. Een paard, zes koeien, drie kalveren. -13gl-04st-
154. Adriaen van Vlasselaer met sijne huysvrauwe. Een koe, een rund. -03gl-04st-
155. Adriaen Michiels met sijne huysvrauwe, pachter, een halve ploeg. Een paard, vier

koeien, een rund, drie kalveren, twee varkens. -08gl-06st-
156. Meester David van Rossum met sijne huysvrauwe, drie kinderen. -05gl-0st-
157. Peeter Michiels met sijne huysvrauwe, pachter, met sijn ploeg, zijn broer, een meid. Vijf

koeien, drie runderen, twee paarden, twee varkens. -14gl-10st-
158. Die huysvrouwe van Adriaen van Camp, mulderesse, twee kinderen, drie knechten. Vijf

koeien, zeven runderen, twee kalveren, twee paarden. -22gl-10st-
159. Adriaen Egerix met sijne huysvrouwe, hantwercker. Twee koeien, twee runderen, een

kalf, een varken. -04gl-17st-
160. Guill. van Eycken met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een ploeg, drie kinderen,

een knecht en een meid. Een paard, een veulen, zes koeien, twee runderen, twee
kalveren. -17gl-14st-

161. Jan Provinciaels met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een halve ploeg. Twee



koeien, een rund. -04gl-10st-
162. Jan de Wijngaert met sijne huysvrauwe hebbende een ploeg, drie knechten, twee

meiden. Drie paarden, zes koeien, twee runderen, drie kalveren. -19gl-10st-
163. Jan van Tongelen met sijne huysvrauwe, pachter, een halve ploeg, twee kinderen, een

knecht. Vijf koeien, twee paarden, twee runderen, drie kalveren. -13gl-04st-
164. Geeraert de Keyser met sijne huysvrauwe, pachter, hebbende een ploeg, een kind, een

meid en een knecht. Zes koeien, twee paarden, een rund, twee kalveren, twee varkens. -
16gl-02st-

Soma den gehelen emporte van desen cohiere compt te belopen naer voor gaemeld
calculatie daer van gemaekt ter somme van elft hondert elft guldens ende drije stuyvers.

= iiii = 3 st

Op heden den 9 july 1703 bij mij ondergesr. gecalculeert, ende bevonden de somme van
een duijsent drijhondert vierent dertich guldens ende negenthien stuyvers Dicq.

= 1334 =19 =
D. germ: hoffmans

1703

Wij meyer ende scepenen desen voorscr. heerlyckheyt van Werchter, verclaeren ende
certificeren gelijck wij doen bij desen op den eet bij ons gedaen int antecomme onser officie
waeachter te wesen dat alle onse innegesetene, hunne hooftden, soo vande personen als
beesten pertinentelijck volgens onse kennisse ende hun eijghen billete hebben over gebrocht
waer ende wij verhopen voldaen te hebben aen sijne maejestijts bevelen, ende in cas daer
aen int ontbrecke, verclaeren tselve altijts aen tselve in promptis te sullen voldaen. Aldus
gedaen ende opgenoeme desen XXVII 8ter 1702 ende was ondertekent Hendr. van
Leemputten, Jan Rix, Jan van Vugelen, Hendr. Maerschalck, Gillis van Haevel
Schepenen, quod attestor

Liste der arme innegesenen deser gemente van Werchter gemaeckt bij den eerwerdighen
heer pastoir, rentmeester, ende armmeester deser voorschreven heerlyckheyt van Werchter
voorschreven, is als volght:

165. Augustijn Wittemans
166. Jan Vakenberch?
167. Aert Valckenaerts
168. Jan vander Linden
169. Louys de Groot
170. die weduwe Jan van Hougaerden
171. Aert Wauters
172. Rogier Walraeffvens
173. Lenaert van Hoeff
174. Adriaen Michau
175. Luycas Geens
176. Cornelis Tumbeur
177. Jan Meerkens
178. Adriaen Meerkens
179. Adriaen Vervloesem
180. Maria Smets en haren man
181. Merten van Linthout
182. Jan van Hoeffve
183. Geeraert Vuytterhoeven
184. die weduwe Niclaes Coppens
185. Jan Lamber

186. Peeter Vermijlen
187. Sebastiaen Verbeecq
188. Peeter Kindermans
189. Jan Lembrechts
190. die weduwe Sebastiaen Vervoort
191. Anthoen Smets
192. Christiaen Meeus
193. Guill. Peeters
194. die weduwe Cornelis Castermans
195. die weduwe Aert Goossens
196. Peeter Wauters
197. Jaecques Berghmans
198. die weduwe Hendrick vd Veecken
199. Jan de Coninck
200. Jan Staes
201. Jan van Geel
202. Adriaen Jacobs
203. Peeter Troye
204. Jan Gobbens
205. Adriaen de Ceuster
206. Jan Verbinnen



207. die weduwe Adriaen Boschmans
208. Jan Merregaerts
209. Jaecques Verhulst
210. Ingel Everaerts
211. Staes van Woonsel
212. Adriaen Verhaelen
213. Cornelis Vervoort
214. die weduwe Jan Luyten
215. Cornelis Lamber
216. Jan Dirix
217. Cornelis Boschmans
218. Jan Ven

219. Christoffel Crabbe
220. Hendrick Meert
221. Jan de Jonghe
222. Adriaen Coeymans
223. die weduwe Gillis Hoeylaerts
224. Jan Crol
225. Jan Boschmans
226. die weduwe Louys van Gestel
227. Guilliam de Jonghe
228. die weduwe Merten Crabbe
229. Jaecques Moens
230. Anthoen de With

Wij ondergeschreven pastoir ende armmeesters deser prochie van Wackerzeel geleghen
onder de heerlijckheyt van Werchter verclaeren ende certificeren gelijck wij doen bij desen,
waerachtich te wesen dat de voorschreven persoonen voor een groot deel sijn levende bij
particuliere end secrete aelmoessen ende voorsders oft anders deels onderhouwen woorden
bijde Taeffel van Onsen Heyligen deser voors. prochie van Wackerzeel ende gelijck het
goddelijck ende redelijck is, getuygenisse der waerheyt te geven soo hebben wij daer van
verleyt dese tegenwoordige acte, om te dienen daer ende alsoo. Actum den XXVen 8ber
1702.
Erat Jo(annes) Gilbertus Sutens pastoir etc
Hend(rick) van Leemputten als rentm(eester)
Isaack van Leemputten heylighen geestmeester

Staet van de arme innegesetenen der prochie van Wackerzeel gelege onder den dorpe ende
heerlyckheyt van Werchter is als volgt:

231. Peeter vanden Berghe
232. Guill. vande Puth
233. Anna Gorts weduwe
234. Jan Castermans
235. Joanna Gotferin weduwe
236. Wauter Moorts

237. Luycas Mertens
238. Anna Verhulst weduwe
239. Louys Tempels
240. Niclaes Wickerinx
241. Olivier Colibrants

Wij ondergeschreven pastoir ende armmeester deser prochie van Wackerzeel gelegen onder
de heerlyckheyt van Werchter verclaeren ende certificeren gelijck wij doen bij desen,
waerachtich te wesen, dat de voorschreven personen van een groot deel sijn levende bij
particuliere ende secrete aelmoesse ende svoorders oft anders deels, onder houden worden
bijde taeffel van onsen heyligen deser voorschreven prochie van Wackerzeel ende gelyck
het goddelyck ende redelyck is, getuygenisse der waerheyt te geven soo hebben wij daervan
verleent desen tegenwoordige Acte om te dienen daer ende alsoo, Actum den XXV 8bris
1702

J. Vander Vorst pastoir Wackerzeel
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