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Naast de parochieregisters zijn o.m. de volkstellingen tijdens het Ancien regime van groot belang voor de
genealoog. De regionale afdeling Leuven van Familiekunde Vlaanderen vatte dan ook het idee op om een studie
te maken over deze volkstellingen. Keuzemogelijkheden voor dit project waren de volkstellingen van 1693, 1702,
1709, 1747, 1755 en 1796. Er is getwijfeld tussen de volkstelling van 1796 en deze van 1702, twee tellingen die
van belang zijn om moeilijke perioden te overbruggen bij het zoeken naar voorouders. De volkstelling van het jaar
1796 is reeds voor verschillende gemeenten bewerkt en is, weliswaar verspreid, op het internet terug te vinden.
Om die reden is de voorkeur uitgegaan naar de minder bekende telling van 1702.
De bedoeling was dus niet om één of enkele dorpen of gemeenten te behandelen, maar wel een groep van 166
gemeenten die allemaal deel uitmaakten van het vroegere Hertogdom Brabant. Hierdoor kan de materiële
welstand van de gezinnen onderling vergeleken worden. Dit kan binnen de context van het eigen dorp maar ook
in de context van een veel grotere omgeving. Indien een gezin welstellend is in een bepaald dorp, is het dat dan
nog in vergelijking met de andere welgestelde gezinnen in een bredere omgeving? Indien iemand arm is, is dit
dan eerder een uitzonderlijk geval of is hij/zij maar één van de velen…








166 gemeenten (zie opsomming hierna op p. 3) met een transcriptie van de telling van 1702 in een boek
van 645 pagina’s met een afzonderlijke index van 167 pagina’s of ca 14000 geïndexeerde personen,
samen 812 pagina’s.
Ging het onze voorouders voor de wind in 1702, of waren ze slachtoffers geworden van o.a. het
oorlogsgeweld van 1693 ?
Iedere transcriptie werd telkens herlezen door een tweede paleograaf.
Kaart met een overzicht van de bewerkte gemeenten en de vindplaats van iedere telling.
Een verklarende woordenlijst van de minder gebruikelijke woorden in de tellingen.
Iedere telling werd geïndexeerd, met een verwijzing naar de stad, dorp of gehucht, het rangnummer van
het individu in de telling en de pagina in dit boek.

U kunt de herdruk bestellen via het mailadres van FV Leuven
De verkoopprijs is 40 € voor-FV-leden en 50 € voor niet-leden, over te schrijven op rekening
IBAN: BE10 0013 1130 4604 van FV-Leuven, met vermelding Volkstelling 1702.
Voor verzending betaalt u 12,5 € meerkost. Afspraak over afhaling bij een van de
bestuursleden of in het Rijksarchief Leuven is mogelijk via e-mailadres hierboven.

SPECIMENBLADZIJDE
NEERLANDEN

Transcribent: René Verbeylen
Nalezer: Daniel Schepens

[folio 1 r°]
Cohiere gemaeckt bij wethouderen van het geruineert dorp van Neerlanden, bij forme van redressement op d'
instructie vande heeren Staeten van desen lande ende hertoghdomme van Brabant, tot het hervinden van het
en
hooftgelt, beestengelt ende ploeghgelt, die gemeijne innegesetenen daer toe verwettight sijnde, desen 13
september 1702.
1. Den heere pastoor egeene competentie, dus
memorie.
2. Den meijer vervat inden cohiere der stadt Thienen,
memorie.
3. Den secretaris vervat inden cohiere der stadt Landen als borghem(eeste)r
memorie.
4. Andries Ingebos ende sijne huijsvrauwe, hebbende onderhalffven ploegh, twee knechten, een meijssen. Sesse
peerden, drij veulens, vijff koijen, drij rinders, een kalff, twelff verckens, hondert ende drij schaepen, eenen
scheper, port
35 gl - 0 st - 2 oorden.
5. Geert Hoebanx, doende custer, ende sijne huijsvrauwe, eenen halffven een halff quaert ploeghs, eenen knecht.
Drij peerden, twee veulens, een meijssen, twee koijen, twee kalveren, vier verckens, port
13 gl - 18 st - 2 oorden.
6. Lambrecht Wauters ende sijne huijsvrauwe, onderhalff quaert ploeghs, eenen knecht. Twee peerden, een
veulen, drij koijen, een rindt, een kalff, twee verckens, port
9 gl - 0 st - 2 oorden.
7. Geert Hoebanx junior ende sijne huijsvrauwe, hebbende een dochter over die vierthien jaeren, een quaert
ploeghs. Een peerdt, twee veulens, drij koijen, twee rinders, drij verckens, port
8 gl - 18 st.
8. Jan Meijs ende sijne huijsvrauwe, hebbende eenen halffven ploegh. Vier peerden, eenen knecht, twee koijen,
twee rinders, elff verckens, port
15 gl - 1 st.
[folio 1 v°]
9. Francis Istas ende sijne huijsvrauwe, hebbende eenen ploeghs. Drij peerden, een veulen, hennen sone hen
dienende voor peerden knecht, drij koijen, twee rinders, een kalff, elff verckens, port
14 gl - 13 st - 2 oorden.
10. Jan Laurijs ende sijne huijsvrauwe. Hebbende een peerdt aftandts, een veulen, een quaert ploeghs, twee
koijen, een kalff ende twee verckens, port
5 gl - 19 st.
Hier naer volghen die gene levende vanden H(eijlighen) Geest
11. Herman van Tilt ende sijne huijsvrauwe. Hebbende twee koijen, een rindt, een kalff, een vercken,

2 gl -9 st.

Plaatsnamen voorkomend in de tellingen
AARSCHOT
ASSENT (BEKKEVOORT)
ATTENRODE (GLABBEEK)
BAAL (TREMELO)
BEGIJNENDIJK
BEISEM (VELTEM-BEISEM)
BEKKEVOORT
BERG (KAMPENHOUT)
BERTEM
BETEKOM (BEGIJNENDIJK)
BIERBEEK
BINKOM (LUBBEEK)
BLANDEN (OUD-HEVERLEE)
BOORTMEERBEEK
BOS (ZOUTLEEUW)
BOUTERSEM
BUDINGEN (ZOUTLEEUW)
BUKEN (KAMPENHOUT)
BUNSBEEK (GLABBEEK)
DEURNE (DIEST)
DIEGEM (MACHELEN)
DORMAAL (ZOUTLEEUW)
DUISBURG (TERVUREN)
DUTSEL (HOLSBEEK)
ELEWIJT (ZEMST)
ELIKSEM (LANDEN)
ERPS-KWERPS (KORTENBERG)
EVERBERG (KORTENBERG)
EVERE (BRUSSEL)
EZEMAAL (LANDEN)
GEETBETS
GELRODE (AARSCHOT)
GLABBEEK
GOETSENHOVEN (TIENEN)
GUSSENHOVEN (LINTER)
HAACHT
HAKENDOVER (TIENEN)
HAREN (BRUSSEL)
HEELEN (ZOUTLEEUW)
HERENT
HEVERLEE (LEUVEN)
HOEGAARDEN (OUTGAARDEN)
HOEILAART
HOELEDEN (KORTENAKEN)
HOLSBEEK
HOUWAART (TIELT-WINGE)
HULDENBERG
HUMELGEM (STEENOKKERZEEL)
JEZUS-EIK (OVERIJSE)

KAGGEVINNE KEMPENS (SCHAFFEN)
KAGGEVINNE LEUVENS (DIEST)
KAMPENHOUT
KAPELLEN (GLABBEEK)
KEERBERGEN
KERKOM (BOUTERSEM)
KERSBEEK (KORTENAKEN)
KESSEL-LO (LEUVEN)
KIEZEGEM (TIELT-WINGE)
KORBEEK-DIJLE (BERTEM)
KORBEEK-LO (BIERBEEK)
KORTENAKEN
KORTENBERG
KORTRIJK (HOLSBEEK)
KUMTICH (TIENEN)
KRAAINEM
LAAR (LANDEN)
LANDEN
LANGDORP (AARSCHOT)
LEEFDAAL (BERTEM)
LEUVEN OUDE MARKT
LEUVEN STEENSTRAAT
LEUVEN BORCHSTRAAT
LEUVEN DIESTSESTRAAT
LEUVEN HOELSTRAAT
LEUVEN GROOT BEGIJNHOF
LEUVEN - ARMEN & NIET BETAALD
LEUVEN - SUPPOSTEN EN GEVRIJDEN
LEUVEN -ADMINISTRATIEF DOSSIER
LINDEN (LUBBEEK)
LOONBEEK (HULDENBERG)
LOVENJOEL (BIERBEEK)
LUBBEEK
MACHELEN
MEENSEL (TIELT-WINGE)
MEERBEEK (KORTENBERG)
MELDERT (HOEGAARDEN)
MELKWEZER (LINTER)
MELSBROEK (STEENOKKERZEEL)
MISKOM (KORTENAKEN)
MESSELBROEK (SCHERPENHEUVEL-ZICHEM)
MOLENBEEK-WERSBEEK (BEKKEVOORT)
MUILSTEDE (BOUTERSEM)
NEDERASSENT (HAACHT)
NEDEROKKERZEEL (KAMPENHOUT)
NEERBUTSEL (BOUTERSEM)
NEERHESPEN (LINTER)
NEERHEYLISSEM (HÉLÉCINE)
NEERIJSE (HULDENBERG)

NEERLANDEN (LANDEN)
NEERLINTER (LINTER)
NEERVELP (BOUTERSEM)
NEERWINDEN (LANDEN)
NIEUWRODE (HOLSBEEK)
NOSSEGEM (ZAVENTEM)
ONZE-LIEVE-VROUW TIELT (TIELT-WINGE)
OORBEEK (TIENEN)
OPHEYLISSEM (HÉLÉCINE)
OPLINTER (TIENEN)
OPVELP (BIERBEEK)
ORSMAAL (LINTER)
OTTENBURG (HULDENBERG)
OUTGAARDEN (HOEGAARDEN)
OVERHESPEN (LINTER)
OVERIJSE
OVERWINDEN (LANDEN)
PELLENBERG (LUBBEEK)
PERK (STEENOKKERZEEL)
PEUTIE (VILVOORDE)
RAATSHOVEN (LIJSEM)
RILLAAR (AARSCHOT)
ROOSBEEK (BOUTERSEM)
ROTSELAAR
RUMSDORP (LANDEN)
SCHERPENHEUVEL (SCHERPENHEUVEL-ZICHEM)
SCHOONDERBUKEN (SCHERPENHEUVEL-ZICHEM)
SINT-AGATHA-RODE (HULDENBERG)
SINT-JORIS-WEERT (OUD-HEVERLEE)
SINT-JORIS-WINGE (TIELT-WINGE)
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BRUSSEL)
SINT-MARGRIET-HOUTEM (TIENEN)
SINT-PIETERS-RODE (HOLSBEEK)
SINT-STEVENS-WOLUWE
STEENOKKERZEEL
STERREBEEK (ZAVENTEM)

TERVUREN
TERWEIDEN (ZOUTLEEUW)
TESTELT (SCHERPENHEUVEL-ZICHEM)
TIENEN
TILDONK (HAACHT)
VAALBEEK (OUD-HEVERLEE)
VELTEM (HERENT)
VERTRIJK (BOUTERSEM)
VILVOORDE
VISSENAKEN SINT-MARTINUS (TIENEN)
VISSENAKEN SINT-PIETER (TIENEN)
VOSSEM (TERVUREN)
WAANRODE (KORTENAKEN)
WAASMONT (LANDEN)
WAKKERZEEL (HAACHT) ZIE WERCHTERWAKKERZEEL
WALSBERGEN (LINTER)
WANGE (LANDEN)
WEBBEKOM-ASSENT (DIEST)
WEERDE (ZEMST)
WERCHTER (ROTSELAAR)
WERCHTER-WAKKERZEEL (HAACHT)
WESPELAAR (HAACHT)
WEVER (GLABBEEK)
WEZEMAAL (ROTSELAAR)
WEZEMBEEK
WILLEBRINGEN (BOUTERSEM)
WILSELE (LEUVEN)
WINKSELE (HERENT)
WOMMERSOM (LINTER)
WULMERSUM (TIENEN)
ZAVENTEM
ZEMST
ZICHEM (SCHERPENHEUVEL-ZICHEM)
ZUURBEMDE (GLABBEEK)

