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De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze
bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij
in boekvorm, op het internet, of op een andere drager zoals CD-ROM.
De bewerking mag niet in zijn geheel gedupliceerd en/of openbaar gemaakt worden zonder
toestemming van de samensteller.

A.R. Staten van Brabant nr. 392.1
De voormalige gemeente Hombeek is na de Franse Revolutie ontstaan uit twee gebieden die wel één
parochie vormden maar burgerlijk gescheiden waren.
Neerhombeek of Hombeek-Mechelen (het dorp) viel sedert 1308 onder de jurisdictie van de stad
Mechelen, samen met nog een aantal gehuchten en de dorpen Heffen, Leest, Hever en Muizen.
Ophombeek of Hombeek-Brabant (alias Smalbrabant) bezat een eigen schepenbank die bevoegd was over
de gebieden buiten het centrum, palend aan Zemst en Kapelle-op-den-Bos.

Telling van Hombeek-Brabant op 11 augustus 1702
Wij meyer ende schepenen van den gehuchte van Ophombeeke verclaeren dat omme te
voldoen ende te volcommen aende ordre hun toegesondenvan wegens de edele heeren
Staeten van Brabant van date sessentwintich Junij 1702, getrauwelijck opgenomen te
hebben ingevolghe d’instructie daertoe relatief ende daer over te hebben opgestelt den
naervolgenden lieste van alle de persoenen onder desen gehuchte inwoonende, hunnen
auderdom, qualiteyt ende conditien, daer onder oock begrepen alle de kinderen van
auderdom boven de seven jaeren midtsgaders oock de quantiteijt vande ploegen ende
alle soorten van bestiaelen daer onder existerende ende bestaen alle de selve soo ende
ghelijck hier naer is volgende.
Inden iersten Jan De Laet, weduwer, pachter ende ingesetenen van alhier,
van auderdom ontrent de achtenviertich jaeren,
hebbende tot sijn bewin onderhalve ploege
ende tot sijnen dienst drije knechten daervan de twee van auderdom ontrent de vijf à
sessentwintich jaeren ende den derden ontrent de tweentwintich jaeren
twee meyskens, van auderdom van ontrent de drijentwintich jaeren
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ende in bestiaelen tot sijn labeur ende sustenteringe van sijne familie vijf peerden, twee
veulens, sesse koeijen, een reunt ende vijf kalveren, drije verckens ende tachentich
schapen
vuijtbrengende ’t saemen ingevolge de voors. instructie de somme van
32-13
Gillis Bertels, handtwercker ende ingheseten van alhier, oudt ontrent de vierenvijftich
jaeren
sijne huijsvrouwe van auderdom ontrent de sevenenvijftich jaeren
eenen sone oudt drijentwintich jaeren
ende een dochter oudt vijfentwintich jaeren
dienende hun voor knecht ende meyssen
een koeij ende drije kalveren
vuijtbrengende ingevolghe de voorseijden instrumente de somme van
4-14
Andries Couckelbergh, pachter ende inwoonder van alhier, van auderdom ontrent de
achtenviertigh jaeren
sijne huijsvrouwe van auderdom ontrent de vijfendertich jaeren
hebbende eenen sone van auderdom ontrent de sesthien jaeren
ende een dochter van auderdom seventhien jaeren
hun dienende voor knecht ende meijsen
mitsgaders eenen knecht van auderdom ontrent drijentwintich jaeren
ende noch twee sonen waervan den eenen oudt sijnde ontrent die derthien jaeren ende
den anderen ontrent elff jaeren
een ploege ende tot sijn labeur drije peerden, een veulen, sesse koeijen, vier kalveren
ende twee verckens
vuytbringende tsaemen ingevolge de voors. instructie de somme van
1-7
Peeter Meuldermans, tapper ende hantwercker, van auderdom ontrent sevenendertich
jaeren
ende sijne huysvrouwe ontrent achtendertich jaeren
hebbende een meijsen van auderdom ontrent negenthien jaeren
een koeij, noch een kalff,
beloopende tsaemen de somme van
3-2
Adriaen Keulers, handtwercker ende inwoonder van alhier, van auderdom ontrent de
tsestich jaeren
ende sijne huijsvre ontrent de sessenvijftich jaeren
hebbende een dochterken van auderdom elff jaeren
ende twee koeijen
’t saemen vuijtbringende ingevolge de instructie de somme van

2-12
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Jan Keulers, handtwercker ende inwoonder van alhier, van auderdom ontrent de
sevenentwintich jaeren
ende sijne huijsvrouwe ontrent sessentwintich jaeren
een rundt
vuytbrengende tsaemen de somme van

1-9

de weduwe Nicolaes De Buijser, gewesene hantwercker, deselve van auderdom ontrent
de tweenvijftich jaeren
twee koeijen met een kalf
vuijtbringende tsaemen de somme van
2-18
Peeter Buelens, handtwercker ende inwoonder van alhier, audt ontrent dertich jaeren
ende sijne huijsvrouwe van auderdom ontrent eenendertich jaeren
eenen jongen bij hun inwoonende, oudt vierthien jaeren
twee koeijen ende een kalff
tsaemen vuijtbrengende de somme van

3-18

Martinus Lauwens, gebruijcker van een derde van eene ploege, audt sessendertich
jaeren
ende sijne huijsvrauwe van auderdom ontrent achtendertich jaeren
een meijsken van acht jaeren
een peert, een veulen, twee koeijen, een rundt ende twee kalveren
tsaemen vuijtbringende de somme van

6-13-6

De weduwe Peeter Jacobs, van auderdom ontrent de achtenviertig jaeren
gebruijcker van een derde van eene ploege ten labeur
eenen sone haer dienende voor knecht, van auderdom out tweentwintich jaeren
een meysen audt sesthien jaeren
een peert, een veulen, drije koeyen, twee kalveren, een vercken
tsaemen vuytbrengende de somme van

9-16-6

Jan De Witte, weduwer ende handtwercker, van auderdom ontrent de tweentsestich
jaeren
sijne dochter, hem dienende voor meijsen, oudt ontrent drijentwintich jaeren
een koeij ende een rundt
tsaemen vuijtbringende de somme van

3-4

Peeter Verthommen, hantwercker, van auderdom ontrent vijfenveertich jaeren
ende sijne huijsvre. ontrent sessenviertich jaeren
een dochterken, audt thien jaeren
ende eenen sone ontrent twelf jaeren
een koeij met een rundt
tsaemen vuijtbringhende de somme van

2-4
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Peeter Van Esbroeck, handtwercker, van auderdom ontrent sessendertich jaeren,
mede sijne huijsvre. ontrent tweendertich jaeren
een dochterken van acht jaeren
twee koeijen ende twee kalveren
tsaemen vuijtbringende de somme van

3-4

Dierick De Witte Guilliamssone, handtwercker, van auderdom vierendertich jaeren
ende sijne huijsvrouwe, van auderdom ontrent sessendertich jaeren
een koeij ende een kalff
tsaemen vuijtbrengende de somme van

2-2

Adriaen Verbist, hantwercker, van auderdom ontrent tweendertich jaeren
ende sijne huijsvrouwe sessendertich jaeren
twee koeijen en kalf
tsaemen vuijtbrenghende de somme van

2-18

Balten De Preter, leijnewever van sijnen stiel, van auderdom drijentsestich jaeren
ende sijne huijsvrouwe audt vijfentsestich jaeren
een dochter hun dienende voor meijsen, oudt achtentwintich jaeren
een koeij
tsaemen vuijtbrengende de somme van

4-16

Christoffel Mortgat, handtwercker, van auderdom ontrent achtentwintich jaeren
ende sijne huijsvrouwe, oudt vijfentwintich jaeren
een koeije
tsaemen vuijtbrengende de somme van

1-16

Guilliamme Teugels, handtwercker, van auderdom vijfendertich jaeren
ende sijne huijsvrouwe oudt dertich jaeren
twee koeijen ende een kalf
tsaemen vuijtbrengende de somme van

2-8

Guilliam De Witte Jaecques sone, van auderdom drijentsestich jaeren
ende sijne huijsvre, oudt ontrent de tsestich jaeren
eenen sone hun dienende voor knecht, oudt achthien jaeren
twee koeijen ende een kalf
tsaemen vuijtbrengende de somme van

3-18
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Dierick De Witte, handtwercker ende ghebruijcker van een derde van een ploege, van
auderdom ontrent tweentsestich jaeren
ende sijne huijsvrouw, oudt achtendertigh jaeren
een dochterken hun dienende voor meijsen, oudt sesthien jaeren
een peert, een koey, twee runders ende een kalff
tsaemen vuijtbrengende de somme van
6-11
Cornelis Stevens, ghebruijcker van een vierde van een ploege, van auderdom ontrent
achtentwintich jaeren
ende sijn huijsvrouwe, oudt sessentwintich jaeren
eenen knecht, oudt vierthien jaeren gelijck oock een meijsken van gelijcken ouderdom
een peert, een veulen, drije koeijen ende twee kalveren
tsaemen vuijtbrengende de somme van
8-10
Joos Meuldermans, jonghman, handtwercker, oudt ontrent de drijentwintich jaeren
twee runders
tsaemen vuijtbrengende de somme van

1-16

Martinus Van Winge, gebruijcker van een vierde van eene ploege, van auderdom
ontrent de achtenviertigh jaeren
ende sijne huijsvrauwe, oudt drijenviertigh jaeren
eenen sone, oudt twintich jaeren, hun dienende voor knecht
twee sonen waervan den eenen oudt sijnde negen jaeren ende den anderen thien jaeren
een peert, twee koeijen ende een kalff
tsaemen vuijtbrengende de somme van
6-3
Livinus Moortgat, brauwer, van auderdom ontrent de sessendertich jaeren
ende sijne huijsvre. oudt sessenvijftich jaeren
een dochterken, oudt ontrent de twelf jaeren
eenen knecht, oudt tweentwintich jaeren
een peert, een veulen, twee koeijen, een rundt ende een kalff
tsaemen vuijtbringende de somme van

12-16

Philips De Keijser, gebruijckende eene derde van eene ploege, van auderdom
drijenvijftich jaeren
ende sijne huijsvrouwe, oudt ontrent de tweeenvijftich jaeren
eenen knecht, oudt dertich jaeren
een meijsen, oudt ontrent achthien jaeren
twee peerden, een veulen, vier koeijen, twee runders ende twee kalveren
tsaemen vuijtbringende de somme van

11-15-6
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Nicolaes Verthommen, handtwercker, van auderdom ontrent de drijentwintich jaeren
ende sijne huijsvrouwe, oudt ontrent tweentwintich jaeren
tsaemen vuijtbrengende de somme van
1-0
Bartholomeus Vanden Bempde, hantwercker, van auderdom ontrent de
sevenentwintich jaeren
ende sijne huijsvrouwe, oudt drijenviertich jaeren
een dochterken, oudt ontrent de negen jaeren
een koeije ende een rundt
tsaemen vuijtbrengende de somme van

2-4

Christoffel Teugels, weduwer ende handtwercker, van auderdom ontrent de
drijenvijftich jaeren
een dochter hem dienende voor meijsen, oudt ontrent de sevenentwintich jaeren
twee koeijen ende een kalff
tsaemen vuijtbrengende de somme van

3-18

Jan Verheijden, schoenmaecker van sijnen stiele, van auderdom ontrent de
drijenvijftich jaeren
ende sijne huijsvrauwe, oudt achtendertich jaeren
eenen sone, oudt derthien jaeren
ende een koeij
tsaemen vuijtbrengende de somme van

13-16

Guilliamme De Witte sone Jans, tapper, van auderdom ontrent de vijftigh jaeren
ende sijne huijsvre, oudt achtenviertich jaeren
eenen jongen oudt ontrent de vierthien jaeren
een koeij ende een kalff
tsaemen vuijtbrengende de somme van

4-2

De weduwe Jacobus Pauwels, gewesene brauwer, ende de selve haer alnoch daermede
ghenerende, van auderdom viertich jaeren
eenen knecht, oudt vierentwintich jaeren
een meijsen, oudt ontrent twintich jaeren
een peert ende een koeij
tsaemen vuijtbrengende de somme van
11-16
Catharina Van Nieuwenhuijse, weduwe Philips Mortgat, van auderdom ontrent de
vijfentsestich jaeren
de somme van

1-0
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Franchois De Boeck, cuijper van sijnen stiele, oudt viertich jaeren
ende sijne huijsvrauwe, oudt drijenviertich jaeren
een dochter, oudt derthien jaeren
ende een koeij
tsaemen vuijtbrengende de somme van

1-16

Jan Govaerts, ghebruijcker van twee bunderen landts, van auderdom ontrent de vijftich
jaeren
ende sijne huijsvrouwe, oudt sessendertich jaeren
eenen knecht, oudt negenthien jaeren
twee dochters, de eene van achtien jaeren ende dander van elf jaeren
een peert, een veulen, twee koeijen, een rundt ende een kalff
tsaemen vuijtbrengende de somme van
6-16
Peeter De Croes, raeijmaecker van sijnen stiele, van auderdom vierendertich jaeren
ende sijne huijsvrouwe, oudt sessendertich jaeren
eenen leerjongen, oudt ontrent derthien jaeren
een – oudt twelf jaeren
ende een koeije
tsaemen vuijtbrengende de somme van

2-16

Mattheus Lambrechts, smidt van sijnen stiele, van auderdom ontrent de drijenviertich
jaeren
ende sijne huijsvrouwe, oudt vierenviertigh jaeren
eenen leerjongen, oudt ontrent derthien jaeren
eenen sone, oudt twelff jaeren
ende een dochter, oudt ontrent de thien jaeren
tsaemen vuijtbrengende de somme van
2-0
Somma totalis beloopt twee hondert twee gul. drije stuyvers eenen halven
Op heden den 11 august 1702 by my gecalculeert ende bevonden de somme van 203
gul.
B Vanderlinden

Dese naervolgende persoonen worden gehouden vanden armen
De weduwe Guilliam Eliaerts, van auderdom sessendertich jaeren met twee kinderen
onder de seven jaeren
De weduwe van Hendrick Van Beneden, van auderdom ontrent de achtendertich
jaeren, met vier kinderen onder de vierthien jaeren
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De weduwe van Jan Eliaerts, van auderdom vijftich jaeren, met een kindt
De weduwe van Jan De Witte, van auderdom ontrent de viertich jaeren, met drije
kinderen onder de vierthien jaeren
De weduwe Laureijs Mortgat, van auderdom tsestich jaeren, met een kindt
Wij meijer ende schepenen van Ophombeke certificeren mits desen dat de persoonen
hier boven vermelt worden gealimenteert ende onderhouden van den H. Geest van dese
voorschreve ghehuchte. In teecken der waerheyt hebben wij dese onderteeckent desen 7
augusty 1702.
Petrus vander steenen, meijer
Livinus Mortgat
Aldus bij ons meijer ende schepenen int proemie deser ghenoemt getrauwelijck opge...
In getuijgenisse der waerheyt hebben wij desen laeten teeckenen bij onsen greffier op
den vijfden aygusty 1700 (!)
Phle Verschuren greff.
1702
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