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     Folio 1 recto 

  Inwoonders over 12 

Cohier vande hooftgelde soo  

tselve is bevonden binnen den dorpe 

van Oevele den XII junij 1646 

 

-- 8 -- 16 1/8  Brouwerije Michiel Gooshens ende sijn huijsvrouwe ende knecht ende 

meijssen een sone ende een ploech. Laureijs Gooshens sijn broeder over 

de 12 jaeren. 

-- 1 -- 0  Bastiaen Verachtert ende sijn huijsvrouwe een 2 ½ hantwercker 

-- 2 -- 4  Meester Jan Verachtert ende sijn vrou, meijssen en knecht, half ploech.  

Hierop ontvangen -- 0 -- 4 

-- 1 -- 8  Cornelis Verachtert ende sijn vrou, meijssen, half ploech 

-- 1 -- 8  Willem Daems met sijn vrou, half ploech, een kinde boven 12 jaer 

-- 1 -- 12  Mertten Van Dijck sijn huijsvrou, half ploech, 2 kinderen boven de 12 

jaeren 

-- 1 -- 12  Sijmon Van Gellinck sijn vrou, half ploech, met 2 kinderen 

-- 1 -- 4  Jan Claes sijn vrou, half ploech, 71 

-- 1 -- 4  Willem Verhaert met sijn vrou hantwercker 

-- 1 -- 4  Jan Van Dijck weduwe ende sone, half ploech 

-- 1 -- 4  Michiel Grootjans ende sijn vrou 

-- 1 -- 4  Abraham Verhoubraken ende sijn vrou 

-- 3 -- 8  Machiel Verachtert ende sijn vrou, half ploech, met 2 sonen, een meijssen 

ende knecht 

-- 3 -- 8  Jan Van Hove ende sijn vrou, half ploech, met 3 (1) kinderen boven de 12 

jaeren 

-- 1 -- 8  Peeter Van Dijck ende sijn vrou ende een kindt boven 12 jaeren 

 

    Folio 1 verso 

-- 2 -- 12  Jan Coels ende sijn vrou, half ploech ende 3 (1) kinderen boven 12 jaeren 

-- 1 -- 8  Peeter Verheijen ende sijn vrou ende maert 1 

-- 1 -- 4  Peeter Callaerts ende sijn vrou 

-- 1 -- 12  Jan Grootjans ende sijn vrou met 2 kinderen boven 12 jaeren 

-- 1 -- 0  Willem Callaerts 

 
1 maert: meid, dienstmaagd 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 3 

-- 1 -- 4  Merten Bulckens ende vrou, half ploech 

-- 1 -- 4  Jan Verwimp sijn vrou, half ploech, hantwercker 

-- 2 -- 10 ¾  Peeter Verachtert ende sijn vrou, 1 ploech, een knecht 

-- 0 -- 10  Maijken Verbist een oude vrou 

-- 1 -- 8  Adriaen De Locht ende sijn vrou met 1 kindt 

-- 0 -- 10  ende sijn moeder Lisken Bijnen 2 

-- 2 -- 4  Willem Verheijen sijn vrou ende maeght, half ploech 

-- 1 -- 4  Jan Van Dunghen ende sijn vrou 

-- 1 -- 4  Peeter Bruers ende sijn vrou, half ploech 

-- 4 -- 14 ¾  Amant Belmans sijn vrou, 1 ploech resto 4 ¾, 2 kinderen boven de 12 

jaeren een meijsken ende scheper 

-- 1 -- 4  Jan Daems ende sijn vrou 

-- 3 -- 4  Jan Witvrouwen sijn vrou, half ploech, knecht, 1 meijssen 

-- 4 -- 10 ¾  Jan Peeters sijn vrou, 1 ploech, 2 (1) knechten 1 meijssen 

-- 1 -- 4  Jan Grootjans ende sijn moeder een oude vrou 

-- 4 -- 4  Jan Wuijts meijer 2 (1) knechten 2 (1) meijssen, half ploech 

-- 2 -- 4  Peeter Van Eijnde ende sijn vrou, een meijssen, half ploech 

-- 1 -- 8  Jan Sijen ende sijn vrou ende meijssen 

 

    Folio 2 recto 

-- 1 -- 4  Willem Mertens ende sijn vrou, half ploech 

-- 1 -- 14  Willem Henrix sijn vrou, half ploech, sijn moeder 

-- 2 -- 8  Jan Bocx sijn vrou, half ploech, de sone ende 1 maert 

-- 1 -- 12  Peeter Verheijen sijn vrou ende sone, half ploech, met 1 meijsken 

-- 0 -- 10  Marie Van Dunghen weduwe 

-- 1 -- 8  Adriaen Verswijvel den jonghe sijn vrou ende meijsken 

-- 1 -- 10  Maijken Van Eynde weduwe met haer dochter sonder bedrijff 

-- 1 -- 4  Geert Truijens ende sijn vrouw 

-- 1 -- 4  Adriaen Bocx ende sijn vrou 

-- 1 -- 4  Henrick Henrix ende sijn vrou p. -- 1 -- 4 

 
2 De naam is slecht leesbaar. Mogelijk staat er hier een andere naam vermeld. Te onderzoeken aan 

de hand van andere bronnen! 
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-- 1 -- 4  Willem Daems Peetersse sijn vrou, één(?) ploech 

-- 1 -- 4  Gijs Valckeborgs sijn vrou 

-- 1 -- 4  Jan Pelgrims ende sijn vrou p. 

-- 1 -- 4  Merck Daems ende sijn vrou 

-- 1 -- 8  Jan Verachtert sijn vrou ende dochter 

-- 1 -- 8  Geert Verwimp sijn vrou ende een kindt boven de 12 jaeren 

-- 1 -- 8  Willem Wuijts sijn vrou, half ploech, sijn broeder. Ontvangen van sijn 

broeder -- 1 -- 0 

-- 1 -- 4  Lieven Vondervents sijn vrou 

-- 1 -- 8  Sander Verachtert sijn vrou, half ploech, 1 meijsken 

-- 1 -- 4  Jan Van Gouberghen sijn vrou 

-- 5 -- 6  Adriaen Verswijvel sijn vrou, 1 ½ ploech, 1 dochter, 1 meijssen, 3 (1) 

knechten 

 

    Folio 2 verso 

-- 1 -- 4  Jan Pauwels en sijn vrou 

-- 1 -- 4  Pauwels Bertels sijn vrou, half ploech, 1 meijsken 

-- 1 -- 4  Jan Laenen sijn vrou, half ploech, 1 scheper 

-- 1 -- 4  Jan Gielis sijn vrou, half ploech 

-- 3 -- 18 ¾  Geert Verheijen sijn vrou, 1 ploech, 3 (2) kinderen boven 12 jaeren 

-- 1 -- 4  Andries Janssen sijn vrou 

-- 2 -- 4  Mijnten Van Dungen sijn vrou, sijn dochter 

-- 4 -- 8  de weduwe Dielis Sijen, 1 ploech, 4 (2) kinderen. Ontvangen -- 3 -- 3 

-- 1 -- 4  Willem Verheijen sijn vrou 

-- 1 -- 3 ½  Jan Elen sijn vrou, half ploech. Hierop ontvangen -- 1 -- 3 ½  

-- 1 -- 8  meester Jan Praets sijn vrou met 2 kinderen boven de 12 jaeren 

-- 1 -- 0  Joris Kneuckelberchs sijn vrou, half ploech 

-- 1 -- 0  Jan Claes den ouwe 

-- 1 -- 4  Willem Van Dungen ende sijn vrou 

-- 1 -- 4  Adriaen Verwimp sijn vrou 

-- 1 -- 8  Jan Van Dungen sijn vrou ende knecht 

-- 2 -- 8  Jan Vrients sijn vrou ende twee kinderen boven 12 jaeren 

-- 1 -- 12  Mattheus Huijsmans sijn vrou, half ploech, 2 (1) kinderen boven 12 jaeren 
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-- 1 -- 4  Michiel Willems sijn vrou 

-- 1 -- 0  Peeter Willems 

-- 0 -- 10  Anna Thijsmans 

-- 8 -- 4  De heer pastoir ende sijn meijssen met Cosmas Peijs sijn vrou, 1 kindt 

 

    Folio 3 recto 

-- 1 -- 8  Peeter Hermans ende sijn vrou en kindt 

-- 1 -- 4  Pauwels Pauwels ende sijn vrou 

-- 1 -- 4  Adriaen Van Dijck sijn vrou 

-- 2 -- 8  Willem Verachtert sijn vrou, half ploech, 1 (2) kinderen 

-- 9 -- 16 ¼  Brouwer Jan Verwimp sijn vrou, 1 ploech, 5 (2) sonen, 3 (1) dochters 

-- 1 -- 4  Peeter Daems sijn vrou, half ploech 

-- 1 -- 4  Adriaen Peeters sijn vrou, half ploech 

-- 1 -- 8  Jacob Hermans sijn vrou, een kint boven 12 jaeren 

-- 1 -- 4  Merten Venekens sijn vrou, half ploech 

-- 1 -- 4  Adriaen Van Dungenen sijn vrou 

 

 

 

 

 


