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1.

STHJCOUUR

DER

OPENBARE

DIENSTEN

145 #6

Kadaster

145^6/1
143^6/2

Ministère des Pinances,.^ .
Table Alphabetique des propriétaires inscrits a la
matrice cadastrale^ 1897 - 1908.
(register)
Kadasterplannen. Sectie A 2e Blad ; Sectie A Ie Blad i
Sectie C 2e Blad ; Sectie G Je Blad | Sectie C Ie
Blad 5 Sectie B 2e Blad ; Sectie B Ie Blad | Sectie B
3e Blad.
(8 plannen)

15^

Departementen met economisch of sociaal oogmerk

15/1

Ministerie van nijverheid en bevoorrading, / Ministerie van binnenlandsche zaken en Ministerie van
justitie^ KeB^ betreffende de vleesprijzen, 21 óanuari 1919(Affiche)

3.

2.

ORGANISATIE

205.1

Betrekkingen per briefwisseling.

205.1/1
205.1/2
205.1/3
205.1/4
205. V 5
205.1/6
205.1/7
205.1/8
205.1/9

Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1811. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1812, (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1813. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1815. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 181'7. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1818. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1819. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1822. (losise stukken)
Briefwisseling gemeentebestuur Wevelgem, 1823.^
tukken')
(losse s
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1824.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1825.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1826.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1827.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1828^
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1829.
(losse stukken:)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1830.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1831.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1832.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1833.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1834.
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1855. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1836. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1837. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 184^^e (losse stukken)
Briefwisseling 1845,
(losse s} tukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1846. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1847, (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1848. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1849» (losse stukken;)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling I85O. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling I85I. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1852. (losse stukken)
Briefwisseling 1855, Gemeente Wevelgem, (losse stukken)

205.1/10
205.1/11
205^1/12
205.1/13
205.1/14
, 205.1/15
205.1/16
205.1/17
205.1/18
V 205.1/19
205.1/20
205.1/21
205.1/22
205.1/23
205.1/24
205.1/25
205.1/26
205.1/27
205.1/28
205.1/29
205.1/30
205.1/31
205.1/32
205.1/33

4.

205.1/34
205i1/35
205.1/36
205^1/37
205.1/38
205.1/39
205^1/40
205^1/41
205.1/42
205^1/43
205.1/44
205.1/45
205.1/46
205.1/47
205.1/48
205.1/49
205,1/50
205.1/51
205^1/52
205.1/53
205.1/54
205.1/55
205.1/56
205^1/57
205.1/58
205.1/59
205.1/60
205.I/6I
205.1/52
205,1/63
• 205.1/64
205.1/65
205.1/66
205.1/67
205.1/68
205.1/69
205,1/70

Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1857. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1858. (losse stukken)
Briefwisseling 1860, Gemeentebestuur Wevelgem.
(losse stukken)
Briefwisseling 1861.
(losse stukken)
Briefwisseling 1865.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1866. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 186?. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling I87O. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1871. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1872. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1873. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1874. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1875. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1877. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1878^ (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1879. (losse stukken
Briefwisseling 1880.
(losse stukken)
Briefwisseling 1881.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1882. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1883. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1884. (losse stukken
Briefwisseling I885.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1886. (losse stukken
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1887. (losse stukken
Briefwisseling 1888.
(losse stukken)
Briefwisseling 1889.
(losse stukken)
Briefwisseling 1890.
(losse stukken)
Briefwisseling 1891.
(losse stukken)
Briefwisseling 1892.
(losse stukken)
Briefwisseling 1893(losse stukken)
Briefwisseling 1894.
(losse stukken)
Briefwisseling 1895»
(losse stukken)
Briefwisseling 1896.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1897. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1898. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1899. (losse stukken)
Briefwisseling I900.
(losse stukken)

5.

2!d^An'\
205.1/72
205.1/73
m^AJl^
205.1/75
205»1/76
205«1/77
205.1/78
205,1/79
205.I/8O
205.I/8I
205.1/82
205.1/83
205.1/84
205.1/85
205.1/86
205.1/87
205.1/88
205.1/89
205.1/90
205.1/91
205.1/92
20S 1/93
^ y. / >y

Briefwisseling 1901.
(losse stukken)
Briefwisseling 1902.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1903. (losse stukken)
Briefwisseling 1904.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling I905. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling I9O6. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1907. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling I9O8. (losse stukken)
Briefwisseling 1909.
(losse stukken)
Briefwisseling 1910 - 1913(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1910. (losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1911. (losse stukken)
Briefwisseling 1912.
(losse stukken)
Briefwisseling 1913.
(losse stukken)
Briefwisseling 1914.
(losse stukken)
Briefwisseling 1915.
(losse stukken)
Briefwisseling I9I6,
(losse stukken)
Briefwisseling 1917(losse stukken) ,
Briefwisseling 1918.
(losse stukken)
Briefwisseling 1919.
(losse stukken)
Briefwisseling 1919, 2e map.
(losse stukken)
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1920. (losse stukken)
Résister van binnenkomende briefwisseling 1 1921-'22.
ö
^^ folio (beschreven) register)
205.1/94 Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1921. (losse stukken)
205.1/95
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1922. (losse stukken)
205.1/96
Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1923. (losse stukken)
205.1/97 Gemeente Wevelgem, Briefwisseling 1924. (losse stukken)
205.1/98
Algemene briefwisseling 1925.
(losse stukken)
205.1/99
Briefwisseling 1926.
(losse stukken)
205.1/100 Briefwisseling 1927.
(losse stukken)
205.1/101 Briefwisseling 1928.
(losse stukken)
205.1/102 Briefwisseling 1928, 2e map.
(losse stukken)
205.1/103 Correspondentie van het Gemeentebestuur van Wevelghem,
Beginnen den 20 november 1823. (regxster)
205.1/104 Register van uitgaande briefwisseling s 19/01/1824
tot 4/01/1825.
(^ bundels)

O.V

205.1/105
205,1/106
205.1/107
205.1/108
205,1/109
205.1/110
205.1/111
205.1/112
205.1/113

Register van uitgaande briefwisseling t vanaf
8/01/1825 tot 22/02/1826»
(6 bundels)
Register van uitgaande briefwisseling s vanaf
23/2/1826 tot 25/01/1827.
(^ bundels)
Register van uitgaande briefwisseling vanaf 25/01/1827
tot 3/01/1828»
(5 bundels)
Register van uitgaande briefwisseling vanaf 7/01/1828
tot 2/03/1829.
(^ bundels)
Register van uitgaande briefwisseling vanaf 3/03/1829
tot 24/05/1830,
(3 bundels)
Register van uitgaande briefwisseling vanaf^27/05/1830
tot 2/11/1830.
(1 register)
Correspondance Administrative Wevelghem - Pendant
,les années 1837, 1838, 1839 et 1840. (register)
Correspondance Administrative Wevelghem - Pendant
les années 1841, 18^-2, 1845.
(register)
Register van uitgaande briefwisseling vanaf 7/08/1847
tot 4/01/1854.
(register),_

281

Uitrusting en onderhoud der lokalen s materieel

281/1

Aankoop van een barometer. Briefwisseling 1913.
(losse stukken)

284.4

Ambtskledió

284,4/1

Aanbieding om regenjassen voor de politie aan te
schaffen, 1902.
(los stuk)

7.

5.

PERSONEEL

521.

Wedden en lonen^

321/1
321/2
321/3

Jaarwedde Gemeentesecretaris, 1911. (los stuk)
Jaarwedde personeel, 1919.
(losse stukken)
Onderwijzend personeel»
(losse stukken)

8.

4.

OPENBARE

472s

Begrotingen en begrotingswijzigingen^

472/1
472/2
472/3
472/4

Budget de l^an XIV. (begroting) (register)
Budget de l'an 1808. (begroting) (register)
Budget de l'an 1809. '
(register)
Gompte que rend Pre^ Iweins l'ainé percepteur de la
Commune de Wevelghem pour l'an 1810, (register)
Budget de l'an 1811.
(register)
Budget de l'an 1812.
(register)
Etat des recettes et dépenses de la Commune de Wevelghem^ Année 1815.
(register)
Budget de l'an 1814.
(los stuk)
Budget de l'an 1815.
(los stuk)
Budget de l'an 1816.
. (los stuk)
Staat van begrooting in Ontvangst en Uitgaaf Wevelghem
voor den dienst van I8I7.
(register)
Staat van Begrooting,,. 1818.
(register)
.^taat van Begroeting^,. 1819.
(register)
Staat van Begrooting.«. 1820,
(register)
Budget van de Gemeente van Wevelghem voor den dienst
van 1821^
(register)
Budget van de Gemeente van Wevelghem voor den dienst
van 1822.
(register)
Budget van de Gemeente van Wevelghem voor den dienst
van 1825.
(register)
Budget van de Gemeente van Wevelghem voor den dienst
van 1824.
Budget van de Gemeente van Wevelghem voor den dienst
van 1825.
(register)
Budget ¥ » d© Gemeente van Wevelghem voor den dienst
van 1826.
(register)
Staat van Begrooting in Ontvangst en Uitgaaf van de
Gemeente van Wevelghem voor den dienst van 1827.
(register)
Staat van Begrooting in Ontvangst en Uitgaaf van de
Gemeente van Wevelghem voor den dienst van 1828.
(register)
Staat van Begrooting in Ontvangst en Uitgaaf van de
Gemeente van Wevelghem voor den dienst vein 1829.
(register)

472/5
472/6
472/7
472/8
472/9
472/10
472/11
472/12
472/15
472/14
472/15
472/I6
472/17
472/18
472/19
472/20
472/21
472/22
472/23

PINANCIM

t\'^2./2Pir
,
, ,
472/25
472/26
472/27
472/28
472/29
472/50
472/51
472/32
472/35
472/34
472/55
472/56
472/57
472/58
-^72/59
472/40
472/41
472/42
472/45
472/44
472/45

Staat van begrooting voor den dienst van 1830,
. (register)
Staat van begrooting voor den dienst van 1831.
(register)
Staat van begrooting voor den dienst van 1852.
(register)
Staat van begrooting voor den dienst van 1835.
(register)
Staat van begrooting voor den dienst van 1854.
(register)
Staat van begrooting voor den dienst van 1855.
(register)
Staat van begrooting voor den dienst van 1856.
(register)
Staat van begrooting voor den dienst van 1837.
(register)
Staat van begrooting voor den dienst van 1838.
(register)
Staat van begrooting voor den dienst van 1859.
(register)
Staat van begrooting.,, voor den dienst van 1840.
(register)
Staat van begrooting.«« voor den dienst van 1841.
(register)
Staat van begrooting.«. voor den dienst van 1842,
(register)
Staat van begrooting^.. voor den dienst van 1845.
(register)
Staat van begroeting^,. voor den dienst van 1844.
(register)
Staat vah begroeting^,, voor "den dienst van 1845,
(register)
Staat van begroeting^., voor den dienst van 1846,
(register)
Staat van begrooting... voor den dienst van 1847.
(register)
Staat van begrooting,., voor den dienst van I850,
(register)
Staat van begrooting.^, voor den dieöst van 1852,
(register)
Staat van begrooting,., voor den dienst van 1855.
(register)
Staat van begrooting voor den dienst van I854.
(register)

10,

472/46
472/47
472/48
472/49
472/50
472/51
472/52

472/55
472/54
472/55
472/56

472/57
472/58

472/59
472/60
472/61
472/62
472/65
472/64

Staat van begroting,,. voor het dienstjaar 1855.
(register)
Staat van begrooting.,, voor het dienstjaar 1856.
(register)
Staat van begrooting voor het dienstjaar 1857.
(register)
Staat van begrooting... voor het dienstjaar 1858.
(register)
Staet van begrooting... voor het dienstjaar 1859.
(register)
Staet van begrooting,.. voor het dienstjaar 1860,
(register)
Staat van Begrooting in ontvangsten en Uitgaven der
Gemeente van Wevelghem voor het dienstjaar 1861,
(register)
Staat van begrooting in Ontvangsten en Uitgaven der
Gemeente van Wevelghem voor het dienstjaar 1862,
(register)
Staet van begrooting in Ontvangsten en Uitgaven der
Gemeente van Wevelghem voor het dienstjaar 1855.
Staet van begrooting in Ontvangsten en Uitgaven der
Gemeente van Wevelghem voor het dienstjaar 1865. ,
(register)
Staat van begrooting in Ontvangsten en Uitgaven der
Gemeente van Wevelghem voor het dienstjaar 1866.
(register)
Staat van begrooting in ontvangsten en uitgaven der
gemeente van Wevelgem voor het dienstjaar 1867.
( register)
Staat van begrooting in ontvangsten en uitgaven der
gemeente van V/evelgem voor het dienstjaar 1868.
( register)
Staat van begrooting in ontvangsten en uitgaven der
gemeente van Wevelgem voor het dienstjaar 1869.
( register)
Staat van begrooting in Ontvangsten en Uitgaven der
Gemeente van Wevelghem voor het dienstjaa:c 1870.
- (ieogieter) •
Staat van begrooting in Ontvangsten en uitgaven der
Gemeente van Wevelghem voor het dienstjaar 1871.
(register)
Staat van begroeting der ontvangsten en uitgaven voor
het dienstjaar 1872.
(register)
Staat van begrooting in ontvangsten en uitgaven der
gemeente,.,, voor het dienstjaar 1875» (register)
Staat van begrooting in ontvangsten en uitgaven...
voor het dienstjaar 1874,
(register)

11,

472/65
. .
472/66
472/67
472/68

472/59
472/70
472/71
472/72
472/75
472/74
472/75
472/76
472/77
472/78
472/79
472/8O
472/8I
472/82
472/83
472/84
472/85
472/86
472/87
472/88
472/89

Staat van begrooting in ontvangsten en uitgaven,,,
voor het dienstjaar 1875,
(register)
Staat van begrooting in ontvangsten en uitgaven.,,
voor het dienstjaar 1875.
(register)
Staat van begrooting in ontvangsten en uitgaven voor
het dienstjaar 1877.
(register)
Staat van begrooting in Ontvangsten en Uitgaven der
Gemeente van Wevelghem.:.voor het dienstjaar I878,
(register)
Begrootingsstaat voor het dienstjaar 1881. (register)
Begrotingsstaat 1882. '
(register)
Begrotingsstóat 1885.
(losse stukken)
Begrotingsstaat voor het dienstjaar 1884, (losse stukken^
Begrotingsstaat voor het dienstjaar 1885. (losse stukken'
Begrotingsstaat 1885.
(register)
Begrotingsstaat 1887.
(register)
Begrotingsstaat 1888.
(register)
Begrotingsstaat 1890.
(register)
Begrootingsstaat der Gemeente Wevelghem voor het
dienstjaar 1891.
(register)
Begrootingsstaat der Gemeente Wevelghem voor het
dienstjaar 1892.
(register)
Begrootingsstaat der Gemeente Wevelghem voor het
dienstjaar 1895.
•
(register)
Begrootingsstaat der Gemeente Wevelghem voor het
dienstjaar 1894.
(register)
Begrootingsstaat der Gemeente Wevelghem voor het
dienstjaar 1895,
(register)
Begrootingsstaat der Gemeente Wevelghem voor het
dienstjaar 1896.
(register)
Begrootingsstaat der Gemeente Wevelghem voor het
dienstjaar 1897,
(register)
Begrootingsstaat der Gemeente Wevelghem voor het
dienstjaar 1898.
(register)
Begrootingsstaat der gemeente,., voor het dienstjaar
1899. Aanmerkingen of uitleggingen van den gemeenteraad,
(register)
Begrooting,., voor het dienstjaar I90O. 2 ex. (register)
Begrooting der gemeente voor het dienstjaar I90I.
2 ex,
(register)
Begrooting der gemeente voor het dienstjaar 1902.
2 ex,
(register)

12.

472/90

Begrooting,,, voor het d i e n s t j a a r 1905. 3 ex.
(register)

472/91

Begrooting,., voor het dienstjaar 1904, 2 ex.
(register)
Begrooting,,, voor het dienstjaar 1905. 4 ex.
(register)
Begrooting,,, voor het dienstjaar 1905. (register)
Begrooting der,,, voor het dienstjaar 1907. 4 ex,
(register)
Begrooting,., voor het dienstjaar 1908, 2 ex.
(register)
Begrooting,,, voor het dienstjaar 1909. 2 ex.
(register)
Begrooting,,, voor het dienstjaar 1910, 2 ex.
(register)
Begrooting der Gemeente Wevelghem voor het dienstjaar 1911.
(register)
Begrooting der Gemeente Wevelghem.voor het dienstjaar 1912,
(register)
Begrooting der Gemeente Wevelghem voor het dienstjaar 1915.
(register)
Begrooting der,,, voor het dienstjaar 1914, (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1915. (register)
Begrooting veor het dienstjaar I9I6, (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1917. (register)
Begroeting voor het dienstjaar 1918, (register)
Begrooting der Gemeente Wevelghem voor het dienstjaar 1919.
(register)
Begrooting der Gemeente Wevelghem, dienstjaar 1920,
(register)
Begrooting voor het dienstjaar 1921, (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1922, (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1925. (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1924. (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1925» (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1926, (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1927» (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1928, (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1929» (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1950, (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1951. (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1952, (register)
Begrooting voor het dienstjaar 1955« (register)

472/92
472/93
472/94
472/95
472/96

472/97
472/98
472/99
472/100

472/101
472/102
472/103
472/104
472/105
472/106
472/107
472/108
472/109
472/110
472/111
472/112
472/113
472/114
472/115
472/116
472/117
472/118
472/119
472/120

15.

475.

Rekeningen

475/1

Etat des dépenses communales a la charge de la Commune de Wevelgem,., pour Ie service de l'an 8 de la
République Prangaise,
(los stuk)
Compte de l'administration de l'an 14 (= 1806) que
rend Ie maire de la commune de Wevelghem + Compte
que rend P,L, Iweins l'ainé percepteur de l'an 14 =
1806.
(2 registers)
Compte que rend P,L, Iweins percepteur de l'an I8O7,
Compte de L'administration de L'an I8O7 que rend Ie
maire de la commune de Wevelghem, (2 registers)
Compte que rend P,L, Iv/eins l'ainé percepteur de la,»
pour l'an 1808,
Compte de l'administration de l'an 1808 que Rene Ie
Maire de Wevelghem,
(2 registers)
Compte que rend P,E, Iweins l'ainé percepteur de la
commune de Wevelghem pour l'an 1809. 2 ex.
(losse stukken)
- Compte de l'administration de l'an 1810 que rend
Ie maire de Wevelghem,
~ Compte que rend Ie Citoyen L, Iweins Percepteur de
la commune de Wevelghem, Pour l'an 10 des sols-additionnels de la dite commune, (losse stukken)
Compte d'administration de l'an 1811 que rend Ie
maire de Wevelghem, 2 exemplaren, (losse stukken)
- Compte que rend P.L, Iweins percepteur de la commune de Wevelghem pour l'an 1812, (register)
__ Compte que rend P.L^ Iweins percepteur de la commune de Wevelghem pour l'an 1815,
- Compte de l'administration de l'an I8I3, que rend
Ie Maire de la Commune de Wevelghem, (register)
- Compte que rend P,L, Iweins Percepteur de"la commune de Wevelghem pour l'An 1814,
- Compte de l'administration de l'an 1814, que rend
Ie Maire de la Commune de Wevelghem, (registers)
Gompte que rend P,L. Iweins percepteur de la Commune de Wevelghem pour l'an 1815. (register)
Compte que rend P.L, Iweins percepteur de la commune de Wevelghem pour l'an 1816, (register)
Compte que rend P,L. Iweins percepteur de la Commune de Wevelghem pour l'an I8I7. (register)
Compte que rend P, Iweins l'ainé percepteur de la
commune de Wevelghem pour l'an 1818, (register)
Compte que rend P, Iweins l'ainé percepteur de la
commune de V/evelghem pour l'an 1819. (register)
Compte que rend Pre, Iweins l'ainé percepteur de
la commune de Wevelghem pour l'année 1820, (register)

475/2

475/5
475/4

475/5
475/5

475/7
475/8
475/9

475/10

475/11
475/12
475/13
475/14
475/15
475/15

14,

475/18

475/19
475/20

475/21
475/22

475/25
475/24

475/25
475/25

475/27
475/28

475/29
475/30

475/51
475/52

475/33

Compte que rend Pre. I, Iweins l'ainé receveur communal de la Commune de Wevelghem pour l'exercice 1821,
(register)
tekening dewelke overgeeft Petrus Iweins L'ainé,
Communalen ontvanger van de Gemeente van Wevelghem
voor den Jaare 1822.
(register)
Rekening dewelke overgeeft Petrus Iweins, communalen
ontvanger van de Gemeente van Wevelghem voor den
Jaare 1825,
(register)
Rekening dewelke overgeeft Petrus Iweins, Communalen
Ontvanger van de Gemeente van Wevelghem voor den
Jaare 1824,
(register)
Rekeningen... nopens de admodiatie op het Gemael,.,
over de dienstjaren 1825 "tot 1829. (liassen)
Rekening dewelke overgeeft Petrus Iweins, communalen
ontvanger van de Gemeente van Wevelghem voor den
Jaare 1825,
(register)
Rekening dewelke overgeeft Petrus Iweins, Communalen
Ontvanger van de Gemeente van Wevelghem voor den
Jaare 1825.
(register)
Rekening dewelke overgeeft Petrus Iweins, communalen
ontvanger van de gemeente van Wevelghem voor den
(register)
jaare 1827,
Rekening dewelke overgeeft Petrus Iweins, communalen
ontvanger van de Gemeente van Wevelghem voor den
(register)
Jaare 1828.
Rekening dewelke overgeeft P. Iweins, communalen ontvanger van de Gemeente van Wevelghem voor den Jaare
1829.
(register)
Rekening dewelke overgeeft Petrus Iweins, de oudste
gemeente ontvanger te Wevelghem voor den jaare 1850.
(register)
Rekening dewelke overgeeft Pelix Debruille, communalen
ontvanger van de gemeente van Wevelghem voor den
jaere 1851.
(1 register)
Rekening dewelke overgeeft Pelix Debruille, oomraunalen
ontvanger van de gemeente van Wevelgnem voor den
jaere 1835«
(register)
Rekening dewelke overgeeft Pelix Debruille, eommunaleh
ontvanger van de gemeente van Wevelghem voor den
jare 1854.
(register)
Rekening door den Heer Pelisd Debruille in zijne hoedanigheyd van gemeente-ontvanger van Wevelghem voor
het dienstjaar 1855»
(register)
Rekening dewelke overgeeft Pelix Debruille, communéien
ontvanger van de gemeente van Wevelghem voor den
jare 1855.
(register)
Rekening dewelke overgeeft Pelix Debruille^ communalen
ontvanger van de gemeente van Wevelghem voor den
jare 1857.
(register)

15.
475/34

475/35
475/56
475/57
475/58
475/59
475/40
475/41
475/42
475/45
475/44
475/45
475/45
475/47
475/48
475/49
475/50
475/51
475/52
475/55
475/54

Rekening dewelke overgeeft Pelix Debruille, communalen ontvanger van de gemeente van Wevelghem voor den
jare 1858.
(register)
Rekening dewelke overgeeft.,, voor den jare 1859,
(register)
Rekening dewelke overgeeft,,, voor den jare 1840,
(register)
Rekening dewelke overgeeft,,, voor den jare 1841,
(register)
Rekening dewelke overgeeft,,, voor den jare 1842.
(register)
Rekening dewelke overgeeft,,, voor den jare 1845.
(register)
Rekening dewelke overgeeft,., voor den jare 1845.
(register)
Rekening dewelke overgeeft,., voor den jare 1846.
(register)
Rekening door den Heer Debruill© felix in zijne
hoedanigheid van Gemeente-Ontvanger van Wevelghem
voor het dienstjaar 1847,
(register)
Rekening door den Heer Pelix Debruille in zijne
hoedanigheid van Gemeente-Ontvanger van Wevelghem
voor het dienstjaar 1849.
(register)
Rekening door den heer Pelix Debruille (gemeenteontvanger) voor het jaar I85O. (register)
Rekening,., van gemeente-ontvanger,,, voor het dienstjaar I85I.
(register)
Rekening,., van gemeente-ontvanger,., voor het dienstjaar I852,
(register)
Rekening... van gemeente-ontvanger.,, voor het dienstjaar 1855,
(register)
Rekening... van gemeente-ontvanger... voor het dienstjaar I854.
(register)
Rekening,,. gemeente-ontvanger voor het dienstjaar
1855.
(regsiter)
Rekening... gemeente-ontvanger voor het dienstjaar
1856.
(register)
Rekening,,, gemeente-ontvanger,,. voor het dienstjaar I857,
(register)
Rekening,,, gemeente-ontvanger,., voor het dienstjaar 1858.
(register)
Rekening,., gemeente-ontvanger,., voor het dienstjaar 1859.
(register)
Rekening... gemeente-ontvanger voor het dienstjaar
1850.
(register)

15<
475/55
.•
475/56

475/57
475/58
475/59
475/60
475/61
475/52
475/65
475/64
475/65
475/56
475/57
475/68
475/69
475/70
475/71
475/72
475/75
475/74
475/75

475/76

Rekening,,, gemeente-ontvanger voor het dienstjaar
1861.
. .
(register)
Rekening door den Heer De -iteuili© Prederic in zijne
hoedanigheid van Gemeente-Ontvanger van Wevelghem
voor het dienstjaar 1852.
(register)
Rekening door den Heer De Bruille Prederic., voor
het dienstjaar 1855.
(register)
Rekening door den heer De Bruille Prederic in zijne
hoedanigheid van Gemeente-Ontvanger van Wevelghem
voor het dienstjaar 1854.
(losse stukken)
Rekening door den Heer De Bruille Prederic. voor
het dienstjaar 1855.
(losse stukken)
Rekening door den heer Prederic De Bruille... voor
het dienstjaar 1866.
(losse stukken)
Rekening door den Heer De Bruille Prederic. voor
het dienstjaar 1867.
(losse stukken)
Rekening door den Heer De Bruille Prederic, voor
het dienstjaar 1858.
(losse stukken)
Rekening door den Heer De Bimille Prederic. voor
het dienstjaar 1869.
(losse stukken)
Rekening door den Heer Prederic De Bruille... voor
het dienstjaar I870.
(losse stukken)
Rekening door den Heer De Bruille -Prederic, vóór
het dienstjaar I87I,
(losse stukken)
Rekening.,, gemeente-ontvanger^., voor het dienstjaar 1872.
(register)
Rekening door den Heer De Bruille Prédéric. voor
het dienstjaar I873.
(losse stukken)
Rekening... gemeente-ontvanger,., voor het dienstjaar 1877.
(register)
Rekening door den Heer Adolf Rassauw... voor het
dienstjaar 1878.
(losse stukken)
Rekening... gemeente-ontvanger voor het dienstjaar
1879.
(register)
Rekening door den Heer Rassauw Adolf... voor het
dienstjaar 1880.
(losse stukken)
Rekening door den heer Rassauw Adolf,., voor het
dienstjaar 1881.
(losse stukken)
--Rekening voor het dienstjaar 1882,
- Staet van oninbaere posten... 1882.
(registers)
Gemeenterekening dienstjaar 1883,
(registers)
" Rekening VERBURGH-DECOOL, Rousselaere 1884.
(fragment)
- leveringsbon Samenwerkende Brouwerij "DE EENDRACHT" Wevelghem, 1912.
(2 stukken)
Gemeenterekening dienstjaar 1884. (register)

17.

475/77
475/78
475/79
475/80
475/81
475/82
475/85
475/84
475/85
475/86
475/87
475/88
475/89
475/90
475/91
475/92
475/95
475/94
475/95
475/95
475/97
475/98
475/99
475/100
475/101
475/102
475/105
475/104

Gemeenterekening dienstjaar 1885, (register)
Gemeenterekening dienstjaar 1886. (register)
Gemeenterekening dienstjaar 1887, (registers)
Rekehing-dOQr den heer A. Nuttin in zijn© hoedanigheid van Gemeente Ontvanger van Wevelghem vóór het
dienstjaar 1888,
(losse stukken)
Rekening door den heer A. Nuttin in zijn hoedanigheid van Gemeente Ontvanger van Wevelghem voor het
dienstjaar 1889.
. (los stuk)
Rekening van de gemeente. Dienstjaar 1890, (register)
Rekening door den heer A. Nuttin... gemeente-ontvanger... voor het dienstjaar 1892. (register)
Rekening voor het dienstjaar 1895. (register)
Gemeenterekening van het dienstjaar 1894, begrotingsstaat,
(register)
Gemeenterekening i dienstjaar 1895, begrotingsstaat.
(register)
Rekening van het dienstjaar 1896, begrotingsstaat.
(register)
Rekening van het dienstjaar 1897? begrotingsstaat,
(register)
Rekening voor het dienstjaar 1898, begrotingsstaat.
(register)
Rekening... gemeente-ontvanger voor het dienstjaar
1899.
(register)
Rekening der gemeente Wevelgem voor het dienstjaar
1900.
(register)
Rekening der gemeente W, voor het dienstjaar 1901.
(register)
Rekening der gemeente Wevelghem voor het dienstjaar 1902.
(register)
Rekening,,, voor het dienstjaar 1905. (register)
Rekening 1904.
(register)
Rekening voor het dienstjaar I905. (register)
Rekening 1905.
(register)
(register)
Rekening dienstjaar 1907.
(register)
Rekening dienstjaar 1908,
(register)
Rekening dienstjaar 1909.
Rekening dienstjaar I9IO.
(regigter)
Rekening dienstjaar I9II.
(register)
Rekening dienstjaar 1912.
(register)
(register)
Rekening dienstjaar 1913.

18.

475/105 .
475/106
475/107
475/108
475/109
475/110
475/111
475/112
475/115
475/114
475/115
475/116
484.
484.04/1
484.04/2

484.04/5
484.04/4
484.04/5
^4.04/5
484.04/7
484;04/8
484.04/9
^4.04/10
484.04/11
484.04/12
484.04/15
484.04/14
484,04/15

Rekening d i e n s t j a a r 1914,
(register)
Rekening voor het d i e n s t j a a r I 9 1 5 . ( r e g i s t e r )
Rekening voor het d i e n s t j a a r 1915. ( r e g i s t e r )
- Rekening voor het d i e n s t j a a r 1917»
- Oorlogkosten 1917»
(register)
- Rekening voor het d i e n s t j a a r I 9 I 8 ,
- Oorlogkosten I 9 I 8 .
(register)
Rekening voor het dienstjaar 1919. (register)
Rekening voor het dienstjaar 1920, (regiscer)
Rekening voor het dienstjaar 1921. (losse stukken)
Rekening voor het dienstjaar 1922, (register)
Rekening voor het Dienstjaar 1925. (register)
Rekening voor het dienstjaar 1924, (register)
Rekening voor het dienstjaar 1925. (register)
Invordering (Belastingsrollen)
Séance du Conseil municipaX de la Commune D'Heule
du 15 mai 1815, conc, les droits d'octroi.
(los stuk)
Abonnementgrol gegrond op de directe belastingen^
waarschijnlijk vermogen en gepresumeerde, 1850,
(register)
Role d'abonnement sur les contributions directes,
la fortune et la consommation présumée, 1840.
(register)
(register)
Noms des patentables, 1861.
Nora des patentables, 1865.
(register)
Roles d'abonnement, 1864.
(register)
Belastingsrollen, Etat de recensement des chevaux,
Bêtes a Cornes et Moutons,,. I865. (los stuk)
Registre des Patentables, 1866. (register)
Noms des patentables, 1866.
(register)
Belastingen, 1858,
(losse stukken)
Registre des patentables, I87O. (register)
Role unique des taxes provinoiales formé pour l'année 1875.
(register)
Role d'abonnement 1875 (contributions directes, la
fortune et la consommation présumée, 1875. (register)
Projet role abonnement, 1873.
(register)
Role pour Ie recouv.rement de la taxe sur les chevaux, les bêtes a cojnes, les moutons, les mulets,
les bardeaux et les aaes- - 1873. (register)

19.

484.04/16
484.04/17
484.04/18
484.04/19
484.04/20
484,04/21
484.04/22

484.04/25
484,04/24

484.04/25
484,04/26
^4.04/27
itö4.04/28
484.04/29
484.04/50
484.04/51
484.04/52
4^4.04/55
484.04/54
484.04/55
484.04/56
484.04/57

Role unique des tsoces provinoiales pour l'année
1874.
(register)
Role pour Ie recouvrement de la taxe sur les chevaux, les bêtes a cornes, les moutons, les mulets,
les bardeaux et les anes - 1874. (register)
Röle d'abpnnement (1874) basé sur les contributions
directes, la fortune et la consommation présumée
des habitants de la commune de Wevelgem, (register)
Role d'abonnement 1875? basé sur les contributions
directes, la fortune et la consommation présumée des
habitants de la commune,,. 1875. (register)
Role pour Ie recouvrement de la taxe sur lês chevaux, les bêtes a cornes.,, 1875. (register)
Role pour Ie recouvrement de la taxe sur les chevaux, les bêtes a cornes, les moutons, les mulets,
les bardeaux et les anes - 1876, (register)
(Register van directe belastingen, fortuin en veronderstelde verbruik voor het jaar 1875.)
Role d'abonnement basé sur les contributions directes,
(register)
Kohier van de belasting op de honden der gemeente
Wevelgem, 1875,
(register)
Belastingsrollen. RÖle pour Ie recouvrement de la
taxe sur les chevaux, les bêtes a cornes, les moutons, les mulets, les bardeaux et les §nes... 1877.
(register)
Belastingsrollen. Ontwerp Abonnementslijst 1877.
(register)
Belastingsrollen. RÖle d'Abonnement 1877, (register)
Belastingsrollen, Abonnementslijst 1878. (register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op de honden,
1878.
(register)
Belastingsrollen, Ontwerp Abonnementslijst 1878.
(register)
Belastingsrollen, Abonnemtntsrol 1878, (register)
Belastingsrollen. RÖle d'abonnement 1878. (register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op de honden^
1879.
(register)
Belasting op honden e.a. Kwijtschriften, 1879.
(losse stukken)
Belastingsrollen, RÖle d'Abonnement 1879. (register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op de honden,
1880.
(register)
Belastingsrollen, RÖle d'Abonnement 1880. (register)
Belastingsrollen. RÖle d'Abonnement 1880. (register)

20.

484.04/38
484.04/39
484.04/40
484.04/41
484.04/42
484.04/45

484,04/44
/I84.04/45
484.04/45
484.04/47
484,04/48
484.04/49
484,04/50
484.04/51
484,04/52
484.04/55
484.04/54
4-84.04/55
484.04/56
484.04/57
484.04/58
454.04/59
484.04/60
484.04/61

Belastingsrollen, Project Abonnementsrol 1880.
(register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op de honden, 1881.
•
(register)
Belastingsrollen, Taxes Provinoiales - Etat collectif des cotes irrécourables sur les textes provinoiales dans la commune de Wevelgem, 1881. (register)
Belastingsrollen. RÖle d'Abonnement, 1881. (register)
Belastingsrollen. Projet Röle d'abonnement, 1881.
(register)
Belastings.rollen. Kohier der belasting op de honden, 1882,
(register)
Belastingsrollen, RÖle d'Abonnement, 1882, (register)
Belastingsrollen. Kohier der Belasting op de Honden, 1885,
(register)
Belastingsrollen. Inschrijvingslijst Beestiaalen,
1885.
(register)
Belastingsrollen, Ontwerp Abonnementsrollen, 1884,
(register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op'de honden, 1884.
(register)
Belastingsrol. RÖle d'Abonnement, 1884, (register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op de Honden, 1885.
(register)
Belastingsrollen. Ontwerp Abonnementsrol, 1885.
(register)
Belastingsrol. Abonnementsrol, 1885. (register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op de honden, 1885.
(register)
Belastingsrollen. RÖle d'Abonnement, 1886. (register)
Belastingsrollen. Projet de RÖle d'Abonnement.
(register)
Belastingsrollen, Inschrijvingslijst Bestialen,
1886,
(register)
Belastingsrollen, Liste d'inscription^pour les
détenteurs de Chiens, Chevaux, Bêtes a Cornes, Moutons, Mulets, Bardeaux et Anes - 1887. (los stuk)
Belastingsrollen, Projet RÖle d'Abonnement, 1887.
(register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op de honden, 1887.
(register)
Belastingsrollen. RÖle d'Abonnement, 1887, (register)
Belastingsrollen, Ontwerp van Abonnementsrol, 1888,
(register)

21.

484.04/62
484.04/65
484.04/64
484.04/65
484.04/65
484.04/67
484.04/68

484.04/69
484.04/70
484.04/71
484.04/72
484.04/75
484.04/74

484.04/75
484,04/76
484.04/77
484,04/78
484.04/79
484.04/80
484.04/81
484.04/82
484.04/85
484.'04/84

Belastingsrollen, Kohier der Belasting op de Honden, 1888.
(register)
Belastingsrollen. RÖle d'Abonnement, 1888. (register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op de honden,
1889.
(register)
Belastingsrollen, Liste d'inscription pour les détenteurs de Chiens, Chevaux, Bêtes a Cornes, Moutons, Mulets, Bardots et Anes - 1889. (register)
Belastingsrol. Projet de RÖle d'Abonnement, 1889.
(register)
Belastingsrol. Abonnementsrol, 1889, (register)
Belastingsrollen, Liste d'inscription pour les détenteurs de Chiens, Chevaux, Bêtes a Cornes, Moutons, Mulets, Bardeaux et Anes - 1889. (register)
Belastingsrollen. Ontwerp Abonnementsrol, 1890,
(register)
Belastingsrollen. Rol der Hondenbelasting, 1890,
(register)
Belastingsrollen. RÖle d'Abonnement, 1890. (register)
Belastingsrollen. Abonnementsrol z.d, (1890 ?)
(register)
Belastingsrollen. Abonnementsrol z.d, (1890)
(register)
Belastingsrollen, Ontwerp van Abonnementsrol, 1891.
(register)
Belastingsrollen. Kohier der belasting op de Honden, 1891.
(register)
Belastingsrollen. Rol der Hondenbelasting voor 1892.
(register)
Belastingsrollen. Abonnementsrol, 1892. (register)
Belastingsrollen, Ontwerp Abonnementsrol, 1892.
(register)
Belastingsrollen, Inschrijvingslijst voor het houden
van snelwielen en honden .- 1895. (Bureel Menen)
(register)
Belastingsrollen. Doubles des röles des contributions directes - 1895.
(register)
Belastingsrol. Rol der hondenbelasting voor 1895.
(register)
Belastingsrollen, Extrait de röles de 1895»
(register)
Belastingsrollen. Ontwerp Abonnementsrol, 1893.
(register)
Belastingsrollen. Doublé des Röles de la contribution foncière et de la contribution personelle sur
la valeur locative, les portes et fenêtres et Ie
mobilier - 1894,
(register)

22.
484.04/85
484.04/85

484.04/87
484,04/88
484.04/89
484.04/90
484.04/91
484.04/92
484,04/93
484.04/94
48^1-.04/95
484.04/95
484.04/97
484,04/98
484,04/99

484.04/100

484.04/101
484.04/102
484.04/105
484.04/104

484,04/105

l'elastingsrollen» Inschrijvingslijst voor de houders vpi Snelwielen en Honden. Bureel Menen -1894Gemeente Wevelgem.
(los stuk)
Belastingsrollen, Inschrijvingslijst voor de houders van Snelwielen en honden. Bureel Lauwe -1894Gemeente Wevelgem.
(los stuk)
Belastingsrol, Abonnementsrol, 1894. (register)
Belastingsrollen. Ontwerp van Abonnementsrol, 1894.
(register)
Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting, 1894.
(register)
Abonnementsrol 1894.
(register)
Rol der hondenbelasting voor het jaar 1895* (register)
Ontwerp van abonnementsrol voor 1895. (register)
Belastingsrollen. Abonnementsrol z.d. (1895)
(register)
Belastingsrollen, Abonnementsrol z.d, (1895)
(register)
Belastingsrollen. Abonnementsrol 1895. (register)
Belastingsrollen. Abonnementsrol z.d. (1895)
(register)
Belastingsrollen. Inschrijvingslijst voor de houders van Snelwielen en Honden. Bureel Menen - Gemeente Wevelgem, 1895.
(register)
Belastingsrollen. Inschrijvingslijst voor de houders van Snelwielen en Honden. Bureel Lauwe - Gemeente Wevelgem, 1895.
(los stuk)
Belastingsrollen. Doublé des röles de la contribution foncière, de la contribution personelle suï*
la valeur locative, les portes et les fenêtres et
Ie mobilier ainsi que du droit de patinté... 1895.
(register)
Belastingsrollen. Register der eerste en bijgevoegde
aangiften voor de paarden, runderen, schapen, muletten, muilezels en ezels,,, 1895» (register)
Belastingsrollen, Inschrijvingslijst voor de houders van snelwielen en honden, 1895. (register)
Belastingsrollen, Abonnementsrol 1895. (register)
Belastingsrollen. Rol der Hondenbelasting, 1895.
(register;
Belastingsrollen. Doublé des RÖles de la contribution foncière, de la contribution personelle sur la
valeur locative, les portes et fenêtres et Ie mobilier ainsi que du droit de patente, 1895.
(register)
Belastingsrollen, Ontwerp Abonnementsrollen, 1897.
(register)

25.

^tö4.04/105 Belastingsrollen, Inschrijvingslijst voor de houders van honden en paarden - z.d. - (fragment)
(1897 ?)
(register)
484.04/107 Belastingsrollen. Inschrijvingslijst voor de houders v©n honden en paarden. Bureel Menen - Gemeente
Wevelgem, 1897. (fragment)
(los stuk)
484.04/108 Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting 1897. •
(register)
484.04/109 Belastingsrollen. Inschrijvingslijst voor de houders van honden en paarden, 1897, Bureel Lauwe Gemeente Wevelgem,
(los stuk)
484.04/110 Belastingsrollen. Abonnementsrol 1897. (register)
484.04/111 Belastingsrollen. Inschrijvingslijst voor de houders van Honden en Paarden, 1898. (register)
484.04/112 Belastingsrollen. Abonnementsrol 1898. (register)
484.04/115 Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting, 1898.
(register)
484,04/114 Belastingsrollen. Ontwerp van abonnementsrol 1898.
(register)
484.04/115 Belastingsrollen. Briefwisseling t Abonnementsrol verhoging van het maximum - Afschrift K.B., 4/10/1898,
(los stuk)
484.04/116 Belastingsrol, (abonnementsrol) (z.d.) (vermoedelijk 1898)
(register)
484.04/117 Abonnementsrol voor 1899.
(register)
484.04/118 Belastingsrollen, Abonnementsrol 1899. (register)
484.04/119 Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting 1899,
(register)

484.04/120 ftbonnementsrol 1899.
(register)
484.04/121 B e l a s t i n g s r o l l e n . Ontwerp van Abonnementsrol 1900^
(register)
484.04/122 Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting 1900,
(register)
484.04/125 Belastingsrollen. Abonnementsrol 1900. (register)
•484.04/124 Belastingsrollen. Doublé des RÖles de la contribution foncière, de la contribution personelle sur la
valeur locative, les portes et fenêtres et Ie mobilier, ainsi que du droit de patente, 1900.
(register)
484,04/125 Belastingsrollen. Abonnementsrol 1900. (register)
484.04/126 Belastingsrollen. Dubbel van de rollen der grondbelasting, der personeele belasting op de huurwaarde, de deuren en vensters en het mobilier, alsook van het patentrecht, 1901, (register)
484.04/127 Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting, 2e semester 1901.
(los stuk;

24,
484^04/128 Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting 1901.
(register)
484.04/129 Belastingsrollen. Ontwerp van Abonnementsrol 1901,
(register)
484.04/150 Belastingsrollen, Abonnementsrol 1901. (register)
484.04/151 Belastingsrollen. Abonnementsrol z.d. (1902)
(register)
484.04/152 Belastingsrollen. Abonnementsrol 1902. (register)
484,04/155 Belastingsrollen. Ontwerp van Abonnementsrol 1902.
(register)
484.04/154 Belastingsrollen, Inschrijvingslijst voor de houders van Honden en Paarden, 1902. (register)
454.04/155 Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting, 1902.
(register;
484.04/156 Belastingsrollen, Abonnementsrol 1905. (register)
484,04/157 Belastingsrollen. Ontwerp van Abonnementsrol, 1905.
(register)
484,04/138 Belastingsrollen. Dubbel van de rollen der Grondbelasting, der personeele belasting op de huurwaarde, de deuren en vensters en het mobilier, alsook
van het patentrecht, 1905.
(register)
484.04/159 Belastingsrollen. Inschrijvingslijst voor de houT
ders van Honden en Paarden, 1905. (register)
,484,04/140 Belastingsrollen. Bekeirzeling der wegen. Taks op
de eraanpalende eigendommen. Periode 1905 tot 1912.
(losse stukken)
484.04/141 Belastingsrollen. Abonnementsrol 1904. (register)
484,04/142 Belastingsrollen, Inschrijvingslijst voor de houders van Honden en Paarden, Bureel Lauwe - Gemeente Wevelgem, 1904.
(register)
484,04/145 Belastingsrollen, Bijvoeglijke abonnementsrol, 1904.
(register)
484.04/144 Belastingsrollen, Dubbel van de rollen der grondbelasting, der personele belasting,., alsook van
het patentrecht, 1904,
(register)
484.04/145 Belastingsrollen, Dubbel van de rollen der grondbelasting, der personeele belasting op de huurwaarde,
de deuren en vensters en het mobilier, alsook van
het patentrecht, 1905.
(regis,:^er)
484,04/146 Belastingsrollen, Inschrijvingslijst voor de houders van Honden en Paarden, 1905. (register)
484,04/147 Belastingsrollen. Ontwerp van Abonnementsrol 1905»

(register)
4-84,04/148 B e l a s t i n g s r o l l e n , Ontwerp van Abonnementsrol 1905,
(los stuk)
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484,04/149 B e l a s t i n g s r o l l e n . Rol der hondenbelasting I 9 0 5 .
(register)
484^04/150 Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting 1906,
(register)
484,04/151 Belastingsrollen, Inschrijvingslijst voor de houders van Honden en Paarden, 1905. (losse stukken)
484.04/152 Belastingsrollen. Ontwerp van Abonnementsrol 1905.
(register)
484.04/153 Belastingsrollen. Dubbel van de rollen der Grondbelasting, der personeele belasting op de huurwaarde, de deuren en vensters en het mobilier, alsook
van het patentrecht, 1906,
(register;
484,04/154 Belastingsrollen. Rol der hondenbelasting I907.
(register)
484,04/155 Belastingsrollen, Bewaring van het Cadaster. Staat
der huizen en gebouwen onlangs opgericht, herbouwd of
vergroot waarvan de bewoning is aangegeven geworden
sinds 1 januari I907 tot 3I augustus I907. (register)
484,04/155 Belastingsrollen. Lijst der belastingsschuldigen
wonende in de gemeente Wevelgem die ten bate van de
staat betalen. 1. som van 90 frank of meer in rechtstreekse belastingen,
2. een som van 20 fr, of meer uit
hoofde van patentrecht, I907. •
(register)
484.04/157 Belastingsrollen. Abonnementsrol I907 met alfabetische lijst der personen,
(register)
484.04/158 Belastingsrollen. Dubbel van het hoofdcohier van
het eerste bijkomend kohier en van het kohier no.
259 B voor wat betreft de grondbelasting en de personele belasting op de huiswaarde, de deuren en - '
vensters en het mobilair, I907. (register)
484.04/159 Belastingsrol, Abonnementsrol I9O8, (register)
484.04/150 Belastingsrollen. Ontwerp abonnement 1908. (register)
484.04/161 Belastingsrollen, Patenten I9O8. (los stuk)
'^1-84.04/162 Belastingsrollen. Bewaring voor het Cadaster. Staat
'
der huizen en gebouwen onlangs opgericht, herbouwd
of vergroot waarvan de bewoning is aangegeven geworden sinds den 1 januari I9O8 tot 51 aug, I9O8.
(los stuk)
484.04/155 Belastingsrollen, Lijst der belastingschuldigen wonende in de Gemeente Wevelgem die ten bate van den '..
Staat betalen % 1. een som van 90 frank of meer in
rechtstreekse belastingen.
2, een som van 20 frank of meer uit
hoofde van patentrecht, I9O8.
(register)

25.
484^04/164 Belastingsrollen. Gemeente Lauwe. Lijst der belastingschuldigen wonende in de Gemeente Wevelghem
die ten bate van den Staat betalen i
1, een som van 90 frank of meer in rechtstreekse
belastingen.
2, een som van 20 frank of meer uit hoofde van patentrecht, 1908.
(los stuk)
484.04/165 Belastingsrollen, Dubbel van het hoofdkohier, van
het eerste bijkomend kohier en van het kohier no.
259 B voor wat betreft de grondbelasting en de personele belasting op de huurwaarde, de deuren en vensters en het mobilair, 1908.
(register)
484.04/166 Reglement op het Abonnement, Uittreksel verslagen '
Gemeenteraad dd. 19/11/1908 en 16/6/1910. (los stuk)
454.04/167 Abonnementsrol 1909, gesteund op de rechtstreekse
belastingen, de vermoedde fortuin en het verbruik
der bewoners...
(register)
484.04/158 Rol der hondebelasting voor het jaar 1909, (register)
484.04/159 Dienstjaar 1909. Doublé du rÖle primitif du premier
röle...
(register)
484.04/170 Ontwerp Abonnement 1909.
(register)
484.04/171 Belasting van 500 fr. te verdeelen onder de brouwers en goedgekeurd voor 5. :jaar door k.b. van 7 mei
1909. 1e jaar,
(losse stukken) ,
484,04/172 Inschrijvingslijst honden en paarden.,, I909,
(register)
484,04/175 Ministère des Pinances, Doublé du röle, dienstjaar
1910.
(register)
484.04/174 Rol der hondebelastin^ voor het jaar I910. (register)
484.04/175 Abonnementsrol gesteund op de rechtstreekse belastingen, de vermoedde fortuin en het verbruik der
bewoners van W,, waarvan het bedrag bestemd is om
gedeeltelijk af te dragen, de gemeentelijke onkosten
voor het dienstjaar I910.
(register)
484.04/175 Alphabetische lijst der persoonen gebracht op de
abonnementsrol van 1910.
(register)
484,04/177 Inschrijvingslijst 1910, honden en paarden, (register)
484.04/178 Belastingsrollen, Ontwerp van Abonnementsrol, 1910,
(register)
484.04/179 Register der eerste en bijgevoegde aangiften voor
de paarden, runderen, schapen, mulletten, muilezels,
ezels,.,. 1910
(register)
484,04/180 Belastingsrollen. Kadaster i Staat der huizen en
gebouwen onlangs opgericht, herbouwd of vergroot...
periode I/I/19IO tot 51/8/1911. (los stuk) .
484.04/181 Belastingen I910 tot 1919.
(losse stukken)

27.

484,04/182 Bewaring van het kadaster. Staat der huizen en gebouwen onlangs opgericht, herbouwd of vergroot
waarvan de bewoning is aangegeven geworden sinds den
1 jan. 1911 tot 51 aug. 1911. (los stuk)
484.04/185 Rol der hondenbelasting voor het jaar 1911. (register)
484.04/184 Min. van financiën. Dienstjaar 1911, Doublé du RÖle...
grondbelasting, personele belasting op de huurwaarde, deuren en vensters en het meubilair, (register)
484.04/185 Rol van belasting op de steenbakkerijen, goedgekeurd
voor k.b. van den 16n juli 1911. Termijn 10 jaar i
Ie jaar. Stempel s Goedgekeurd in rekening van 1911.
(losse stukken)
484.04/185 Alphabetische lijst der persoonen gebracht op de
abonnementsrol van I9II.
(register) .
484,04/187 Belastingsrollen, Ontwerp van abonnementsrol, I9II.
(register)
484,04/188 Leningen met Gemeentekrediet, 1911-1919. (losse stukken)
484.04/189 Dubbel van het hoofdkohier^ Dienstjaar 1912. (register)
484,04/190 Rol der hondenbelasting voor het jaar 1912. (register)
484.04/191 Alphabetische lijst der persoonen gebracht op de
abonnementsrol van 1912. 2 ex, (register)
484.04/192 Belasting op de riolen, 1912,
(lijst)
484.04/195 Belasting op de nieuwe kalsijden, goedgekeurd (dr,
het k.b. ... van den 30n maart I910) (register)
484.04/194 Bestuur der rechtstreekse belastingen, douaneur.en
Accijnzen. Dienstjaar 1915. Dubbel van het hoofdkohier,
(register)
484.04/195 Abonnementsrol gesteund op de rechtstreekse belastingen, de vermoedde fortuin en het verbruik der
bewoners.,, de gemeentelijke onkosten voor het dienstjaar 1915 + uittreksel uit de notulen van schepenen,
(register)
484.04/196 Rol der hondenbelasting voor het jaar;1915. (register)
484.04/197 Rol der hondenbelasting voor het jaar I9l4. (register)
484.04/198 Abonnementsrol gesteund op de rechtstreekse belastingen, de vermoedde fortuin.., (lijst)
484.04/199 Lijst van de... Belastingschuldigen. Dubbel van het
hoofdkohier. (1914 ?)
(lijst)
484.04/200 Abonnementsrol gesteund op de rechtstreeksche belastingen, de vermoedde fortuin... voor het dienstjaar 1914.
(register)
-^154,04/201 Abonnementsrol gesteund op de rechtstreeksche belastingen... voor het dienstjaar I915, (register)
'^1=84.04/202 Rol der hondenbelasting voor het jaar I915. (2 ex.)
(register)
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484^04/205 Belastinsrollen, Gemeente Zoetenaaie, Lijst der
belastingschuldigen wonende in de Gemeente Wevelgem
die ten bate van den staat betalen :
1. een som van 90 frank of meer in rechtstreekse belastingen,
2, een som van 20 frank of meer uit hoo.fde van patentrecht. 1915 - 1916 - 1917 - 1918,
(losse stukken)
484,04/204 Belasting, Hofsteden (Grootte) Boerepatenten, 19I6.
(losse stukken)
484,04/205 Rol der hondenbelasting voor het jaar I9I6. (register)
484,04/205 Alphabetische lijst der persoenen gebracht op de
abonnementsrol van 1915.
(register)
484.04/207 Abonnementsrol gesteund op de rechtstreeksche belastingen... voor het dienstjaar I9I6, (register)
484,04/208 Dubbel van het hoofdkohier. Dienstjaar I9I6. (register)
484.04/209 Abonnementsrol gesteund op de Rechtstreekse Belastingen, de vermoedde fortuin... Dienstjaar 1917.
(register)
484.04/210 Ontwerp abonnement 1917.
(register)
484.04/211 Ontwerp abonnement I 9 I 8 ,
(register)
484.04/212 Rol der hondenbelasting voor het j a a r I 9 I 8 . ( r e g i s t e r )
484,04/215 Abonnement 1918. ( b e l a s t i n g e n )
(register)
484.04/214 Abonnementsrol gesteund op de rechtstreeksche b e l a s t i n g e n . . . voor het d i e n s t j a a r I 9 I 8 . ( r e g i s t e r )
484.04/215 Rol der hondenbelasting voor het j a a r 1919. (2 e x . )
(register)
484.04/216 Opcentiemen op de rechtstreeksche belastingen van
den staat. Bijzondere rol voor 1919. GrondbelastingPe.rsoneele belasting-Patentrecht, Bijvoegelijke rol
van opcentiemen voor het jaar 1919. (2 registers)
484.04/217 Rol der hondenbelasting van het jaar 1921. (register)
484.04/218 Reconstruction de trottoirs, I7 aoöt 1922. (lijst)
^154.04/219 Reconstruction de trottoirs, 51 octobre 1922,
!
(register)
454,04/220 Rol der belasting op de duivenhokken, goedgekeurd
door... Ie jaar % 1922.
(register)
454,04/221 Reconstruction de trottoirs, 16 juin 1922. (register)
484.04/222 Bijvoegelijke rol van opcentiemen, 1922, (lijst)
484,04/223 Rol der belasting op de peerden en muilezels voor
het dienstjaar 1922.
(lijst)
484.04/224 Rol der hondenbelasting voor het jaar 1922. (register)
454.04/225 Rol der belasting op de rijwielen voor het jaar
1922,
(register)

29.
484.04/226
484.04/227
454.04/228
484.04/229
484.04/230
484.04/251
484.04/232
484.04/233
484.04/234
484.04/235
484.04/236
484.04/237

484.04/257
(his)
484.04/258
484.04/239

484.04/240
484.04/241
484,04/242
484.04/243

484.04/244
484.04/245

Jaar 1922. Rol der taks op de biljarden, (los stuk)
Jaar 1922. Rol van opcentiemen op de automobielen
en andere motorrijtuigen... voor de jaren 1922 en
1925,
(registers)
Rol van belasting op gebouwen en gronden voor 1922
en 1923.
(register)
Dienstjaren 1922-1923-1924-1925. Rol van belasting
op de steenbakkerijen.
(losse stukken.
Rol der belasting op de duivonhokken. 2e jaar t 1923.
(register)
Rol der belasting op de peerden en muilezels voor het
dienstjaar 1925.
(register)
Jaar 1925. Rol der taks op de biljarden, (los stuk)
Rol der hondenbelasting voor het jaar 1923. Termijn
van 10 jaar.
(register)
Rol der belasting op de rijwielen voor het jaar
1923.
(register)
Dienstjaar 1924. Rol der kalsijdetaks, (register)
1924 - Belasting op riolen, nieuwe dammen, e.a.
(register)
Dienstjaar 1924. Rol van belasting op ; Ie de honden ; 2e de peerden + muildieren ; 3e duivenhokken
4e Rijwielen ; 5e biljarden ; 5e Voorgevels en Gronden.
(register)
Belastingen, (honden, muilezels, rijwielen en gronden. 1924-1925-1925-1927-1928.)
(register)
Dienstjaar 1925« Rol van belasting op rijwielen.
(register en losse stukken)
Dienstjaar 1925. Rol van belasting op Ie de honden ;
2e de paarden en muildieren ; 5e de duivenhokken ;
4e de rijv/ielen ; 5e de biljarden ; 6e de voorgevels
en gronden.
(register)
Dienstjaar 1925- Ie, 2e, 5e, 4e en 5© kohier der
speciale belasting op de wedden, lonen en pensioenen,
(registers)
Dienstjaar 1925. Bijvoeglijke rol der belasting op
de rijwielen voor 1925.
(register)
Dienstjaar 1925. Rol van belasting op de steenbakkerijen,
(los stuk)
Dienstjaar 1925. Rol van belasting op 1 1e de honden ; 2e de paarden en muildieren ; 5© de duivenhokken ; 4e de rijwielen , 5e de biljarden | 5e de
(register)
voorgevels en gronden.
Dienstjaar 1926, Bijvoeglijke rol der belasting op
de rijwielen voor 1926.
(register)
Dienstjaar 1925. Ie kohier der speciale belasting
op de wedden, lonen en pensioenen, (register)
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484.04/246 Dienstjaar 1927, Rol van belasting op s Ie de duivenhokken ; 2e de rijwielen.
Bijvoeglijke rol van gemeentebelastingen op s
Ie Honden ; 2e Paarden en muildieren ; 3e Rijwielen,
(register)
454.04/247 Dienstjaar 1927. Rol van belasting op i Ie de honden I 2e de paarden en muildieren ; 3e de biljarden ;
4e de voorgevels en gronden.
(register)
484.04/248 Dienstjaar 1927. Rol van belasting op de Steenbakkerijen,
(los stuk)
454.04/249 Dienstjaar 1928. Rol van belasting op : Ie Honden ;
2e Paarden en muildieren ; 5e Duivenhokken ; 4e Biljarden ; 5e Voorgevels en gronden ; 5e Rijwielen.
(register)
454,04/250 Dienstjaar 1928. Rol van belasting op de steenbakkerijen,
(los stuk)
454.04/251 Dienstjaar 1928. Bijvoeglijke rol van belasting op
de rijwielen,
(register)
454,04/252 Dienstjaar 1928. Bijvoeglijke rol van belasting op
de rijwielen.
(register)
484.04/255 Dienstjaar 1929, Rol van belasting op s Ie Honden ;
2e Paarden en muildieren ; 5e Duivenhokken ; 4e Rijwielen I 5e Biljarden ; 5e Voorgevels en gronden.
(register)
454.04/254 Dienstjaar 1950. Rol van belasting op 1 Ie Honden ;
2e Paarden en Muildieren ; 3e Duivenhokken ; 4e Rijwielen ; 5e Biljarden ; 6e Voorgevels en Gronden.
•
(register)
484.04/255 Dienstjaar 1930. Ie Bijvoeglijke rol van belasting
op rijwielen ; 2e Bijvoeglijke rol van belasting op
Voorgevels en Gronden,
(register)
484.04/256 Dienstjaar 1930. Rol van belasting op de steenbakkerijen,
(los stuk)
484.04/257 Rol van belasting op t 1. Honden | 2. Paarden |
3. Duivenhokken ; 4, Rijwielen ; 5, Biljarden |
5. Voorgevels. Dienstjaar 1951. (register)
'458155

Uitgaven, onderwijs

488i55/1

Instruction primaire. Appendice du compte général
de la commune de Wevelghem pour l'année 1857.
(los stuk)
Lager Onderwijs - Naamlijst der leerlingen welke
kosteloos de school... in den loop des jaars bijgewoond hebben, 1857.
(los stuk)
Enseignement Primaire, Instruction gratuite è donner aux enfants pauvres pendant l'année scolaire:!'
1867 - 1858.
(2 losse stukken)

458;55/2

488?55/5
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488I55/4
488i55/5
488s55/6
488I55/7
458s55/8
488s55/9
488155/10
488i55/11
458 s 55/12

458i55/15
488155/14
488155/15
488255/15
488155/17

488155/18
488?55/19
488i55/20
488i55/21

Instruction primaire - Appendice au budget général
de la commune de Wevelghem pour l'année 1872.
(los stuk)
Instruction^primaire, Ecoles d'Adultes -Appendice
au budget général de la commune de Wevelghem pour
l'année 1872.
(los stuk)
Instruction^primaire. Ecoles'd'adultes - Appendice
au budget général de la commune de Wevelghem pour
l'année 1875.
) (los stuk)
Instruction primaire - Appendice au budget général
de la commune de Wevelghem pour l'année 1874,
(los stuk)
Instruction primaire - Appendice au budget général
de la commune de Wevelghem pour l'année 1878,
(los stuk)
Schoolrekeningen 1879.
(losse stukken)
Schoölrskeningen 1880.
(losse stukken)
Schoolrekeningen 1881,
(losse stukken)
Copie du budget en ser-v*ice ordinaire de 1'instruction primaire pour l'exercice 1882 de la commune
de Moorsele pour gargons et filles. (vergelijking
van rekening van Moorsele met Wevelgem)
(losse stukken) ,
1885, Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse, stukken)
Rekening i school en onderwijs, 1884, (losse stukken)
Instruction primaire, compte des recettes et des
dépenses du service ordinaire des écOles d'adultes
pour l'exercice 1884.
(register)
Annexe au compte des recettes et des dépenses du
service ordinaire des écoles primaires pour l'exercice 1884.
(losse stukken)
Tableau indiquant s 1° la composition du Ie nov.
1885 du personnel enseignant des écoles primaires
communales proprement dites et des sections gardiennes... 2° Ie revenu auquel chacun des membres
du personnel enseignant a droit pour l'exercice,
1884.
(register)
Instruction^primaire. Ecole d'adultes. Appendice
au budget général de la commune de Wevelgem pour
l'exercice 1884.
(losse stukken)
Compte des recettes et des dépenses du service ordinaire de 1'instruction primaire pour l'exercice
1884 (des garc^oris.)
(register)
Instruction primaire, école d'adultes, appendice,
pour l'exercice 1885 + Budget des recettes et des
dépenses d'école primaire.
(losse stukken)
1885, Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken)
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488155/22 1887 Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken)
488s55/25 1888 Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken)
488155/24 1889 Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken)
488?55/25 1889 Budget des besoins et des ressources du service ordinaire des écoles d'adultes... e.a.
(losse stukken)
488?55/26 1890
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
458?55/27 1891
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488155/28 1892
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488155/29 1895
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488?55/50 1894
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488155/31 1895
Schoolbegrotingen en rekeningen, ('losse stukken
488?55/32 1897
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488?55/35 1898
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488?55/54 1899
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488?55/55 1900
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
458?55/55 1901
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488?55/57 1902
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
458? 55/38 1905
Schollbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
458?55/39 1904
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488?55/40 1905
Schoolbegrotingen^-en rekeningen, (losse stukken
458? 55/41 19O6
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488?55/42 1907
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
458?55/45 19O8
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488?55/44 1909
Schoolbegrotingen en rekeningen, (losse stukken
488?55/45 Onderwijs
schoolrekeningen, 1910. (losse stukken)
488?55/46 Onderwijs
schoolrekeningen, 1911. (losse stukken)
488?55/47 Onderwijs
schoolrekeningen, 1912. (losse stukken)
488?55/48 Onderwijs
rekeningen en begrotingen, 1913»
(losse stukken)
488?55/49 Onderwijs ? rekeningen en begrotingen, 1914.
(losse stukken)
488?55/50 Onderwijs ? rekeningen en begrotingen, 1915.
(losse stukken)
488?55/51 Onderwijs t rekeningen en begrotingen, 1915.
(losse stukken)
488?55/52 Onderv/ijs s rekeningen en begrotingen, 1917,
(losse stukken)
488?55/55 Onderwijs ? rekeningen en begrotingen, 1918,
(losse stukken)

35.

488i55/54
488155/55
488?55/56
488?55/57

Onderwijs i rekeningen, begrotingen - I919.
(losse stukken)
Onderwijs ? rekeningen en begrotingen, I92O.
(losse stukken)
Onderwijs ? rekeningen en begroting, 1921.
(losse stukken)
Onderwijs ? rekeningen en begroting, 1922.
(losse stukken)

34.

5

OVERHEIDSHANDELINGEN.

501.4

Gemeentelijke historiek, oudheidkunde en privileges.

501.4/1

Wapen der gemeente ? 12 juni 1906, 15 juni 1906.
2 brieven en 2 tekeningen.
(losse stukken)
Processenverbaal en notulenboek. (Gemeenteraad)
_______________________„
Uittreksel uit de beraadslagingen van de gemeenteraad
van Wevelgem in date van den 10/11/1922. Dagorde ?
medisch schooltoezicht.
(los stuk)
Repertorium of alfabetische lijst der beraadslagingen
van den Gemeenteraad en van het schepencollege, 18251905.
(register)
Notulen der gemeenteraad, 1825-1845. (register)

504.5 ?
172.2
504.5 ?
172,1/1
504.6 ?
172.2/2
504.5 ?
172.2/3
504.5 ?
172.2/4
504.5 ?
172.2/5
504.6 ?
172.2/6
504.5 ?
172.2/7
504.6 ?
172.2/8
504.6 ?
172.2/9

Notulen der gemeenteraad. 1847-1857.

(register)

Notulen der gemeenteraad. 1857-1875.

(register)

Notulen van de gemeenteraad. 1875-1887. (register)
Commune de Wevelghem.' Registre des délibérations du
1887-1905. (gemeenteraad;
(register)
Notulen der gemeenteraad, 1905-1922. (register)
Notulen der gemeenteraad. 1922-1932.

(register)

504.6 ? Processenverbaal en notulenboek. (Burgemeester en
172.3
schepenen) .___________________________^^
504.6 ?
172.3/1
504.5 ?
172.5/2
504.6 i
172.3/5
504.6 ?
172.5/4
504.6 ?
172,3/5
504.5 ?
172,3/5

Register der zittingen van het gemeentebestuur van
Wevelgem, 1828-1830.
(register)
Notulen van de Burgemeester en het Schepencollege,
1857-1866.
(register)
Notulen van burgemeester en schepenen, 1873-77.
'
(register)
Notulen van burgemeester en schepenen, 1887-1900.
(register)
Notulen van burgemeester en schepenen, 1900-1921.
(register)
Notulen van het college van burgemeester en schepenen,
•1921-1930.
(register)

34. (bis;

520.9

Demografie.

520.9/1

Lijst van minderjarige kinderen,^1883. (los stuk)

521

Bevolking van het rijk ? verblijfsveranderingen, inen afschrijvingen.

521/1

Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen,
1815-1856.
(losse stukken
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, 1857
(losse stukken
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, 1858
(losse stukken
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, 1858
(losse stukken
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, I87O
(losse stukken
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, 1871
(losse stukken
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, 1872
(losse stukken
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, 1873
(losse stukken
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, 1873
(losse stukken
Verblijfsveranderingen J in- en afschrijvingen, 1874
(losse stukken
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, I876
(losse stukken
Bevolkingsbeweging ? in- en afschrijving, 1876.
(losse stukken
Bevolkingsbeweging ? in- en afschrijving, I877.
(losse stukken
Bevolkingsbeweging ? in- en afschrijving, 1879.
(losse stukken

521/2
521/3
521/4
521/5
521/6
521/7
521/8
521/9
521/10
521/11
521/12
521/15
521/14

35.

521/15
521/16
521/17
521/18
521/19
521/20
521/21
521/22
521/23
521/24
521/25
521/25
521/27
521/28
521/29
521/30
521/31
521/52
521/55
521/54
521/55
521/56
521/37

Bevolkingsbeweging ? in- en afschrijving, 1880»
(losse stukken)
Bevolkingsbewegingen I in- en afschrijvingen, 1881.
(losse stukken)
Bevolkingsbeweging ? in- en afschrijvingen, 1882.
(losse stukken)
Bevolkingsbeweging ? in- en afschrijvingen, 1885.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1884.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen,, 1885.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1886.
(losse stukken)
Bevolkingsbeweging
in- en afschrijving, 1887(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1887.
(losse stukken)
Verblijfsveranderingen
in- en afschrijvingen, 1888.
(losse stukken)
Verblijfsveranderingen
in- en afschrijvingen, 1889.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1890.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1891.
(losse stukken)
Verblijfsveranderingen
in- en afschrijvingen, 1892,
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1893,
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1894»
(register)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1895,
(losse stukken)
Verblijfsveranderingen
in- en afschrijvingen, 1896.
(losse stukken)
Verblijfsveranderingen
in- en afschrijvingen, 1897«
(losse stukken)
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, 1898o
(iosse stukken)
Verblijfsveranderingen ? in- en afschrijvingen, 1899,
(losse stulcken)
Verblijfsveranderingen i in- en afschrijvingen, 1900»
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1901,
(losse stukken)

36,

521/38
521/39
521/40
521/41
521/42
521/43
521/44
521/45
521/45
521/47
521/48
521/49
521/50
521/51
521/52
521/53
521/54
521/55
521/56
521/57
521/58
521/59

Verblij fsveranderingen

in- en afschrijvingen, 1902,
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1905»
(losse stukken)
Verblijfsveranderingen
in- en afschrijvingen, 1904.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1905(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1906.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1907.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1908.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1909.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1910,
(losse stukken)
Verblijfsveranderingen
in- en afschrijvingen, 1911.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1912.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1915.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen in- en afschrijvingen, 1914,
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen inschrijvingen, 1915 / 1915 /
1917 / I9I8.
(losse stukken)
Verblij fsveranderingen inschrijvingen, 1919.
(losse stukken
Bewijs van verblijfsverandering
afschrijvingen, 1919.
(losse stukken
Bewijs van verblijfsverandering
inschrijvingen, 1920,
(losse stukken
Bewijs van verblijfsverandering
afschrijvingen, 1920.
(losse stukken
Verblij fsveranderingen inschrijvingen, 1921,
(losse stukken
Verblij fsveranderingen afschrijvingen, 1921•
(losse stukken
Verblij fsveranderingen inschrijvingen, 1922,
(losse stukken
Verblij fsveranderingen afschrijvingen, 1922,i
(losse stukken

37.

521/60
521/61
521/62
521/53
521/54,
521/65
521/55
521/67
521/68
521/69
521/70
521/71
521/72
521/73
531.1

531.1/1

531.1/2

551.1/5
551.1/4

Verblijfsveranderingen i inschrijvingen, 1925.
(losse stukken
Verblij fsveranderingen afschrijvingen, 1925,
(losse stukken
Verblij fsveranderingen inschrijvingen, 1924.
(losse stukken
Verblij fsveranderingen afschrijvingen, 1924,
(losse stukken
Verblij fsveranderingen inschrijvingen, 1925,
(losse stukken
Verblij fsveranderingen afschrijvingen, 1925.
(losse stukken
Verblijfsveranderingen
inschrijvingen, 1925,
(losse stukken
Verblij fsveranderingen afschrijvingen, 1925.
(losse stukken
Verblij fsveranderingen inschrijvingen, 1927.
(losse stukken
Verblij fsveranderingen afschrijvingen, 1927,
(losse stukken
Verblij fsveranderingen inschrijvingen, 1928,
(losse stukken
Verblij fsveranderingen afschrijvingen, 1928.
(losse stukken
Verblij fsveranderingen inschrijvingen, 1929»
(losse stukken
Verblij fsveranderingen afschrijvingen, 1929.
(losse stukken
Kiezerslijsten
Alphabetische lijsten der kiezers,voor de vorming
der wetgevende kamers, den provincialen raad en den
gemeenteraad, année 1880.
(losse stukken)
Liste alphabetique des électeurs pour la formation
des Chambres Législatives, Ie Conseil Provincial &
Ie Conseil Communal, 1885.
(register)
Liste alphabetique des électeurs pour la Pormation
du Tribunal de commerce, 1885.
(los stuk)
Liste alphabetique des électeurs pour la formation
des chambres législatives, Ie conseil provincial et
Ie conseil communal, exercice 1885.
(losse stukken)

58.

531.1/5

551.1/6

551.1/7

551^1/8

551.1/9

551.1/10
551.1/11
531.1/12
551.1/15
551.1/14
551.1/15
551.1/16
551.1/17

551,1/18

Algemene lijst bevattende de lijst der cijnsgerechtigde kiezers voor de wetgevende kamers, den provincialen raad en den gemeenteraad en de twee lijsten der bekwaamheidskiezers voor de provincie en
de gemeente voor het kiestijdvak van 1 mei 1895 tot
30 april 1894,
•
(lijst)
Algemene alphabetische lijst der kiezers voor de
kamer der volksvertegenwoordigers, den senaat, den
provincieraad en de gemeente. Ingaande 1 juli 1898.
(lijst)
Algemene alphabetische lijst der kiezers voor de
kamer der volksvertegenwoordigers, den senaat, den
provincieraad en de gemeente. Vanaf 1 mei 1903.
(losse stukken)
Algemene Alphabetische lijst der kiezers voor de
kamer der volksvertegenwoordigers
en senaat, den
provincieraad en de gemeente, mei 1908, (register)
Algemene-alphabetische lijst der kiezers voor de kamer der volksvertegenwoordigers, den senaat, den
provincieraad en de gemeente - 1908, geldend voor
het jaar 1909,
(lijst)
Bestuur der registratie en domeinen. Opmaking der
kieslijsten. Opgave ? 1910-'11,
Opgemaakt ? 1911.
(lijst)
Algemene alphabetische lijst der kiezers voor de
kamer van volksvertegenwoordigers, den senaat, den
den provincieraad en de gemeente, 1914, (lijst)
Algemene alphabetische lijst der kiezers voor de
kamer van volksvertegenwoordigers, den senaat, den
provincieraad en de gemeente, 1915,
(lijst)
Algemene alphabetische lijst der kiezers voor de
wetgevende kamers van volksvertegenwoordigers, 1919.
(register)
Algemene Alphabetische lijst der kiezers voor den
Gemeenteraad, 1920.
(register)
Aanvullende kiezerslijst voor 1927-28. (wetgevende
kamers en gemeenteraad)
(lijst)
Kiezerslijst 1 mannen - vrouwen, 1928-'29 (voor
wetgevende kamers en gemeenteraad) (lijst)
Algemene alphabetische lijst der Mannelijke kiezers
voor Wetgevende Kamers en Gemeenteraad, 1929-1931.
...lijst der vrouwelijke kiezers voor den Gemeenteraad, 1929-1932.
(register)
Algemene alphabetische lijst der vrouwelijke kiezers
voor den gemeenteraad, 1929-52.
(lijst)

555,5

Verkiezingen 1 Gemeenteraad

555.5/1

Elections Communales 1855.
Gemeenteverkiezing 1856.

(dossier)

39.

541.2
541.2/1
§41.2/2

541,2/5,

541.2/4

541,2/5
541,2/6
541,2/7
541.2/8
541.2/9

541,2/10
541.2/11

541.2/12
541.2/15
541,2/14

Militie
Lijst van de lotelingen
( z.d,)( lias)
Lijst van de ingeschrevenen bestemd om het actieve leger te vervolledigen ; departement de la Lys;
( 25 september 1801- 22 september 1802)
( los stuk)
Onderrichtingen aan de burgemeester van Wevelgem
over de oproeping van de " conscrits" voor het
jaar 11 en 12 ( 1805) ( briefwisseling)
( losse stukken)
Attest van Pierre Jaques Dinoo( 25 pluviose 12 =
15 februari 1804) ; vervanging van Dermaut JeanBaptiste " conscrit de reserve" door Jean Antoine
Priem ( 25 Brumaire 14= 15 november 1805) ; vervanging van Ghysen Jean-Baptiste( 15 fructidor 15
= 51 augustus 1804)
'
( losse stukken)
Generale lijst I8O7 1 " conscrits" ( register)
Lijst der militairen die in vreemde troepen gediend hebben( ca, I8O7)
( register)
Liste nominatieve des conscrits reQus des gardes
champêtres de la commune de Wevelghem Ie 18
janvier I8O7
.( los stuk')
Briefwisseling 1812-1815 tussen legeroverheid en
het gemeentebestuur van Wevelgem, melding van de
gestorven en gedeserteerde soldaten( losse stukken)
Etat des militaires pensionnés dans cette commune par 1' ancien gouvernement Prangais , formé
en exécution de la circulaire de monsieur L'
intendant de la I^s du I7 juillet 1814( 26-07-1814)
( register)
Role pour la fousiiture de joine, paille et
avoine ordonnée par la circulair© de Ms» Ie
sousprefect, 27 januari 1814
( register)
Role formé au Mare la franc de la contribution
mobilière pour subvenir au payement des diwerces
denrées» Requises par 1' autorité superieure
pour la subsistence des troupes Pruissiennes,
22 juni 1815
( register)
Commune de Wevelghem, Milice nationale, resultats des opérations, 18-08-1815
( losse stukken)
Etat de tous les individues susceptibles de concourir è. la formation de la milice nationale .
Année I78O -lijst 1815
( bundel)
Etat de tous les individues susoeptibles de
concourir a la formation de la milice nationale
année I78I- lijst I8I5
( lijst)

40 „

541.2/15
541.2/16
541.2/17
541.2/18
541.2/19
541.2/20
541.2/21
541.2/22
541.2/23
541,2/24
541.2/25
541.2/26
541.2/27
541.2/28
541.2/29

54-1 .2/50
541.2/51

541.2/52
541.2/55

541.2/34

Etat de toua les individuessusceptibles de concourir a la formation de la milice nationale
année 1783 ( lijst 1815)
( lijst)
Etat de tous les individus susceptible de concourir a la formation de la milice nationale
année 1784 ( lijst 1815)
( lijst)
lijst 1815)
Idem I année 1785
( lijst)
lijst 1815)
Idem I année 1786
( lijst )
Idem I année 1788, lijst 1815)
( lijst)
Idem'. I année 1789 lijst 1815)
( lijst)
lijst 1815)
Idem I année 1790
( lijst)
lijst 1815)
Idem I année 1791
( lijst)
Idem I année 1792 lijst 1815)
( lijst)
lijst 1815)
Idem t année 1793
( lijst)
Idem I année 1794 lijst 1815)
( lijst)
lijst 1815)
Idem I année 1795
( lijst)
Attestes des miliciens des' levées de 1815 et
1815- Exemptés du service de la milice nationale, 1815
( losse stukken)
Etat des Belges , qui aient servi chez quelque
puissances etrangers, sont rentrés dans leur
foyer( 04-04-1815)
( los stuk)
Role formé au mare Ie passé faisant soixante
deux centimes 3/5 par hectare pour subvenir
au jugement des diverces denrées , requis par
1' authorité supérieure pour la subsistence des
troupes Pruissiennes , 2 juli 1815( register)
Equipage : 11e bataillon; 12e bataillon, 1816
brief over afwezige
( register)
Alfabetische lijst van de voor nationale militie
ingeschrevenen In de gemeente van Wevelgem,
bevattende alle manspersonen die op den len Januari 1816, hun 19de jaar zijn ingetreden en het
zelve hebben volbracht; opgemaakt 10 april 1816;
( register)
Briefwisseling omtï?ent militie s 1816 ( lias)
Alfabetische lijst der voor de nationale militie
ingeschrevenen in de gemeente van Wevelgem bevattende alle manspersonen die op den 1 januari 1816
hun 20 ste levensjaar zijn ingetreden en het
zelve niet hebben
( register )
Idem t die op den 1 januari hun 21 ste levensjaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben
volbracht( 1816)
( register)

41,

541#2/35

541^2/36
541,2/37

541,2/38

541.2/58
541.2/40

541,2/41

541.2/42
541,2/45

541.2/45
541.2/44
541.2/45
541.2/46
541.2/47
541,2/48

541.2/49

alfabetische lijst der voor de nationale militie ingeschrevenen in de gemeente van Wevelgem
bevattende alle manspersonen die op den 1e
januari 1816 hun 22 ste jaar zijn ingetreden en
hetzelve niet hebben volbracht, 4e klasse 1816
( register)
idem i die op den 1 januari 1816 hun 23 ste
levensjaar zijn ingetreden en hetzelve niet
hebben volbracht.
( register)
Extracten uit de algemene lijsten der miliciens
die telken jaere met groot verlof na hunne
haardsteden zijn verzonden, 16 mei 1817- 7 oktober 1829.
( losse stukken)
Milice nationale, comm-une de Wevelgem, levée de
1' an I8I7. Relevé nominatif de six hommes ...
qui ont designés pour Ie service par Ie conseil
de Milice.,.
( lijst)
Relevé nominatif des hommes qui ont designés pour
Ie se2?vice par Ie conseil de Milice.,, 10/12/1817
( lijst)
Twee brieven s - aan de burgemeester, over afwezigen ( 2 9 november 1817)
- aan de gouverneur, van de burgemeester,(5 december 1817;
(losse stukken)
Registre contenant Ie relevé nominatif de tous les
hommes appartenant a cette commune qui ont été
incorporéssdans Ie 52e batallion de milice nationale, assigné a cette Province, 1817 ( register)
Ildem % dans Ie 2e bataillon Artillerie de milice
nationale ( lichting ISI7)
( register )
Twee brieven 1 de gouverneur aan de stedelijke
regeringen en gemeentebesturen Brugge 11 augustus
1828; de gouverneur a Messieurs les Bourguemaltres
et Maires, 30 aoÜt I8I7.
( losse stukken)
Alfabetische lijst - lichting I8I7, Ie klasse.
( lijst)
Idem i 2e klasse, I8I7.
( lijst)
Idem : 5e klasse, I8I7
( lijst)
Idem i 4e Passe, 1817, levée de 1' an mil huit
cent dix sept.
( M'|st)
Idem I lichting I8I7, 5e klasse,
( lijst)
Oertificats des miliciens mariés depuis Aott
jusqu'a decembre 1817^^Belpeir Balthasar; Pattyn
Joh, Amd,; Defrancq PrI B.| Deman Joh. Pr,;
Pattyn P, JöH.
'
( losse stukken)
CÖhvois et licences. Enquête sur les rapporta
faits par Ie brigadier sur la conduite du cavalier Korff( 1817)
( dossier)

42.

541.2/50

541,2/51
541,2/52
541.2/55

541.2/54
541.2/5$
541.2/56
541.2/57
541.2/58

541.2/59
541.2/60
541.2/61
541.2/62

541.2/65

I^vée de 1' an 1818, relevé nominatif des hommes
appartenant a la commune de Wevelgem qui ont
été designés pour Ie service par Ie conseil de
milice siégeant a Courtray et sont présentés
cejourd'hui 18 juillet 1818, a Monsieur Ie gouverneur de la province en déduction du contingent
de 1819.
( register)
Idem s relevé de sept hommes appartenant a la
commune de Wevelgem qui ont été designés pour
Ie service par Ie conseil de milice,( register)
Certificats de miliciens mariés en 1818( losse
stukken)
Registre contenant Ie relevé nominatif de tous
lès hommes appartenant a cette commune qui ont
été incorporés dans Ie 52e bataillon de milice
nationale( 1818)
( register)
Listé alphabetique- levée de l'an 1818( register)
Inschrijvingsregister bevattende 59 personen ,
lichting van het jaar 1818( 51/01/1818)(lijst)
Levée de 1' an 1819 relevé nominatif de trois
hommes,
( register)
Inschrijvingsregister bevattende 50 personen ,,.
lichting van het jaar 1819
( 22/01/1819)
( register)
Liste des semestriers qui sont dispensés d' aseister aux exercices de cette annéé. ( 02/0^/1819)
Tableau indiquant les jours auxquels, par les
soins des autorités locales devront être rendus
a Bruges, les miliciens dont Ie domicile est
distant de plus de six lieues de leur dépöt en
.bataillon et qui doivent assister aux exercices
de cette année,
( lijst)
Certificat- voorlopige vrijstelling voor Vandevoorde Guill. Joh. uit Moorsele ( 21/05/1819)
( los stuk)
Certificats des miliciens mariés en 1819?
( losse stukken)
Alfabetische lijst, lichting van het jaar I8I9
( register)
Relevé nominatif de cinq hommes appartenant a la
commune de Wevelgem qui ont été designés pour Ie
service par Ie conseil de Milice siégeant a Courtrai et sont présentés cejourd'hui 1 mai 1820 è.
Monsieur Ie gouverneur de la province en extinction
du contingent de 6 hommes imposé a la dite commune
pour la présente année» 1820
Idem I de sept hommes»««
( losse stukken)
Certificats des miliciens mariés en 1820( losse
stukken)

45.

541^2/64

541.2/65
541.2/66
541.2/67
541,2/68

541.2/69
541.2/70
541.2/71
541.2/72
541.2/75
541.2/74

Exercice de 1820, Tableau joint a la circulaire
du 25 aoüt 1820 presentant les semestriers, qui
sont dispensés d*^ assister aux exercices de cette
année...
Tableau indiquant les jours auxquels les semestriers qui n' ont pas été dispensés d' assister
aux exercices et que les autorités locales ne
dirigeront pas directement sur leur dépöt ou
leur bataillon, devront être rendus a Bruges
( lijst)
Mchting van het jaar 1820
( register)
A monsieur l'é Bourguemaltre de la commune de
Wevelgem + antwoord , 1 aug. 1820 , 1 september
1820
( losse stukken)
Inschrijvingsregister bevattende 48 personen
verzonden aan den heer gouverneur der provincie
West-Vlaanderen 24 januari 1820
( register)
Relevé nominatif des personnes appartenant a la
commune de Wevelgem qui ont été ©xemptées du
service de la milice pour une année ou définitivement par Ie conseil de milice séant a Courtrai
Levée de 1' an 1820
( register)
Inschrijvingsregister, contenant 61 personnea
transmis a Ms. Ie gouverneur de la province Ie
28 janvier 1821,
( register)
Levée de 1' an 1821, ... en déduction du contin- •
gent de 12 hommes imposé a la dite commxme
( register)
Idem ... relevé nominatif de 8 hommes ,®, en
extinction de 12 hommes imposé a la dite ...
( register)
Certificats des miliciens mariés en 1821
( losse stukken)
Alfabetische lijst , lichting van het jaar 1821
( lijst)
Exercice de 1821, tableau joint a la ©irculation
du 27 aoüt 1821 presentant les semestriers appartenant aux 6ième et 16ième divisions d;l infanterie, qui sont disposes d' assister aux exercices
de cette année
-tableau indiquant les jaurs axix g.uels les semestriers qui n' ont pas été dispensés: d' assister
aux exercices ...
Tableau ... presentant les semestriers la 9©
division des curassiers et aux quatre bataillÉns
artillerie de campagne , qui sont dispensés d* '
assister aux exercices de cette année,..
Tableau joint a la circulaire du 27 aoüt 1821
presentant les semestriers appartenant a la 4ierae
division d' Infanterie , qui sont dispensés d'
assister aux exercices de cette année.«.( lijst)

44.

541.2/75
541.2/76

541.2/77

541.2/78

541.2/73

541,2/80

541.2/81
541.2/82
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Attesten der miliciens getrouwd in 1822
( losse stukken)
Exercices de 1822- tableau joint a la circulaire
du 20 aoüt 1822, indiquant les semestriers de la
6e division Infanterie qui sont dispensés d'assister aux exercicés;- de septembre 1822
Ta'bleau joint a la circulaire du 20 aoÜt 1822,
presentant tous les semestriers de la 16e division
division des Currasiers no 9 ? et du 4e bataillon
artillerie de Campagne, qui sont dispensés d' assister aux-exercices de cette année, .
Tableau indiquant les jours auxquels les semestii-ers qui n'ont pas été dispensés d' assister
aux exercices ,,,
,
( lijsten)
Miliciens, behorende tot loting van 1822 geboren
ten jaere 1803, gemeente Wevelgem
aantoning der miliciens van 1822 naar de loting
Wevelgem
( lijsten)
Nationale militie , inschrijvingsregister bevattende 51 personen , verzonden aan den heer gouverneur der Provincie. Den 28 januari 1822,
( register)
Nominatieve staat van 12 manschappen , behoorende tot de gemeente wevelgem die door de militie
raad, zitting ,,,
op heden 4 mei 1822
( register)
Lichting van den jaere 1822, eerste exemplaar,
Nominatieve staat van een manschap,,., voor den
dienst zijn gedesigneerd op heden 22 mei 1822
aan de heer gouverneur der provincie wordt aangeboden.
( register)
Brieven in verband met Militie ? 2 februari 1822,
4 februari 1822, 15 januari 1822(losse stukken)
Lichting van het jaar 1822, alfabetische lijst
( losse stukken)
Miliciens behorende tot de lichting van 1823, geboren ten jaere 1804( lijst)
Alfabetische lijst , lichting van het jaar 1823
( lijst)
Tabel gevoegd aan de circulaire aanschrijving van
den 28 sten augustus 1825, houdende de verlofgangers van de 6e afdeling infanterie nationale
Militie welke verschoond zijn de najaarsexercien
bij te wonen,,.
Najaarsexercitien - septembei? 1823, tabel aanwijzende de dagen op welke zich zullen moeten te
Brugge bevinden de verlofgangers, welke niét zijn
verschoond geworden van de bijwoning der najaarsexercitien,.,.
Tabel gevoegd aan de circulaire aanschrijving van
den 28sten aug, 1823,houdende de verlofgangers
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van de derde afdeling infanterie en Kurassiers
no. 9 welke verschoond zijn van de najaarsexercitien bij te wonen...
( lijsten)
Attesten der miliciens getrouwd in 1823
( losse stukken)
Lichting van het jaar 1825 inschrijvingsregÉster
bevattende 37 personen verzonden aan den heer
gouverneur der provincie, 28 januari 1823( register)
Brief over Berteele en Oallewaert van overheid
aan de burgemeester, 23 januari 1825( los stuk)
Lichting van het jaar 1825, nominatieve staat van
5 manschappen behorende tot de gemeente wevelgem
die door den militie-raad zitting houdende te
Kortrijk voor den dienst zijn gedesigneerd, op
heden 10, maart 1825, aan den heer ... ( los stuk)
Eepstèv. exemplaar, nominatieve staat van dry manschappen, behorende tot de gemeente wevelgem
... voor den dienst zijn gedesigneerd op heden
1 mei 1823
( register)
staat van betaling gedaan door het gemeente
Wevelgem ten bevinde van de kosten gesproten uit
de levering van drank en eetwaren fouragiën en
brandstoffen,.., 19 april 1825
( losse stukken)
Nominatieve staat van personen beherende tot de
,^m die door den militie-raad ... voor 1 jaar
of voor altijd van den dienst der militie zijn
vrijgesteld,( 25 juli 1825)
( register)
Stuks der miliciens overleden in groot verlof
zijnde s Bonte Augustin, Beernard + 21 juli 1824
Bulcaen Prancois + 25 december 1818
Creupelandt Pierre Jean * 29 december 1821
Lichting van het jaar 1824, 51ste inilitie^kanton
( register)
Attesten der miliciens getrouwd in 1824,
( losse stukken)
Briefwisseling omtrent militie i 10 januari %^2^•
24 " " "
""
15 april 1824
24 april " "
( losse stukken)
Nationale militie j lichting van den jaere 1024
nominatieve staat der personen behorende tot de
...
voor een jaar of voor altijd van den dienst
der militie zijn vrijgesteld.
( lijst)
Lichting van het jaar 1824 bevattende 38 personen
verzonden aan den heer gouverneur
28 januari 1824
( register)
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Dienstjaar 1824, tabel gevoegd aan de circulaire aanschrijving van den 16den augustus 1824
no 27, houdende de verlofgangers van de 16de
afdeling infanterie welke verschoond zijn de
najaarsexercitien bij te wonen. ( register )
eerste exemplaar, nominatieve staat van twee
manschappen, behorende tot de gemeente Wevelgem, ,, die voor den dienst zijn gesigneerd op
heden 28 februari 1824
( register)
Eerste exemplaar, nominatieve staat van drij
manschappen , ... op heden eersten mei 1824
aangeboden in mindering van het contingemt van
7 manschappen, lichting van den jare achtienhonderd vierentwintig.
( register)
Register behelzende de namen van al de manschappen der nationale militie die met verlof van
hunne korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen.
1825
( register)
Register behelzende ... die met verlof van hun
corpsen binnen de gemeente zijn aangekomen.
1825
( register)
Dienstjaar 1825, tabel gevoegd aan de circulaire
aanschrijving van den 18den aug, 1825, no 5 ,
houdende de verlofgangers van de 5de en 5de afdeling infanterie welke verschoond zijn de najaarsexercitien bij te wonen,
( register)
Lichting van het jaar 1825-, alfabetische lijst
28ste militiekanton, gemeente Wevelgem.
( register)
Inschrijvingsregister bevattende 5I, verzonden
aan den heer gouverneur der provincie den 28sten
januari 1825, lichting van het jaar 1826,
( register)
Stukken betreffende DELECROIX Charles, Prangois
( 1826-1828)
(losse stukken)
Alfabetische lijst, lichting van het jaar 1826
( lijst)
Register behelzende de namen van al de manschappen der nationale militie , die met verlof van
hunne korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen, 1826
( register)
Lichting van den jare 1826, nationale militie,
23ste kanton, Inventaris van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van
den dienst .,. door geloot hebbende personen.
18 maart 1826
( register):
Lichting van den jare 1826, nominatieven staat
van 1 manschap .., op heden 3den maart 1826,
,., in mindering van het kontingent van elf
manschappen...
( register)
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Nominatieve staat van 7 manschappen ...
op heden derden meye 1825.,, in mindering van
het contingent van 11 manschappen...
lichting van het jaar 1825
( register)
Lichting van de jare 1825; nominatieve staat
van 4 manschappen ,,. op heden 15 meye 1826
...' van het kontingent van 11 manschappen.
( register)
Stuk betreffende de desertie van Devos Louis
Eugenius nummerwisselaar van Deckmijn Philippus Jacobus, milicien van 1826 ( 25-04-1828)
( los stuk)
Nominatieve staat der personen behorende tot
de gemeente van Wevelgem... die voor 1 jaar
of voor altijd vrijgesteld zijn van den dienst
der militieraad. Lichting van den jare 1826,
( register)
Aantoning der miliciens van 1825 naar de loting,
miliciens gelet hebbende voor de tegenwoordige
klasse,
( lijst + losse
stukken)
Naamlijst der miliciens ter loting van 1826
( lijst)
Dienstjaar 1825, tabel gevoegd aan de circulaire
aanschrijving den 9 augustus 1826, no 1 aanwijzende de verlofgangers van de 16de en 4de
afdeling infanterie en het bataillon artillerie
transporttrein, welke verschoond zijn de najaarsexercitien bij te wonen,
Eabel aanwijzende de dagen , op welke zich
zullen moeten te Brugge bevinden de verlofgangers , welke niet zijn verschoond geworden
van de bijwoning der najaarsexercitien...
Tabel gevoegd aan ,,,
aanwijzende de verlofgangers van de 6e en 3e afdeling infanterie
welke verschoond zijn de najaarsexercitien
bij te wonen...
( lijsten)
1825 en 1827, nationale militie- register behelzende de namen van al de manschappen der
manschappen der nationale, militie, die met
verlof van hunne korpsen binnen de gemeente
zijn aangekomen,
( register)
Register behelzende de namen van al de manschappen der nationale militie die met verlof van
hunne korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen ( 1827-1828)
( register)
Stukken betreffende Macarius GHEïSEN, 1827
( losse stukken)
Lichting van den jare 1827, nominatieve staat
van 1 manschap...
op heden I5 meye 1827.,
( register)
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Opneming der miliciens behorende tot de lichting van 1827, geborenen ten jare 1808, nagezien met de register Etat Civil van 1808 en de
doopregister kerke.
( register)
Naamlijst der miliciens ter loting van 1827
( register)
Lichting van den jare 1827, nominatieve staat
van acht manschappen behorende tot de gemeente
Wevelgem, die door de militieraad , zitting
houdende te Kortrijk voor den dienst zijn gedesigneerd, op heden 4e mei 1827, aan de Heer
gouverneur der provincie worden aangeboden in
mindering van het contingent van tien manschappen aan de voorgeschreven gemeente dezen jare
opgelegd.
' ( lijst)
Voorlopige vrijstelling ( voor 1 jaar) van
- Petrus Devos ( 2 maart 1827)
- Jacobus Ingelbart Verfalllie ( 25 maart 1828)
( losse stukken)
Lichting van het jaar 1827, 28ste militie-kanton
( register)
Dienstjaar 1827. Tabel gevoegd aan de circu;Laire aanschrijving van den 10 augustus 1827, no
41 aanwijzende de verlofgangers van de 4e afdeling infanterie en het bataillon artillerie
( register, ge*drukt)
Inschrijvingsregister bevattende 55 personen,
verzonden aan den heer gouverneur der provincie
Lichting van het jaar '1827, 28 jan. 1827.
. ( register)
Lichting 1827, nominatieve staat van een manschappen, behorende tot de gemeente Wevelgem
die door den militie-raad, zitting houdende
te Kortrijk voor den dienst zijn gedesigneerd
op heden 25 februari 1827 aan den heer gouverneur der provincie worden aangeboden in mindering van het kontingent van tien manschappen
aan de voorgeschreven gemeente voor dezen jare
opgelegd,
( lijst)
Lichting van den jare 1827. Nominatieve staat
der personen behorende tot de gemeente Wevelgem
die door den militie-raad zitting houdende te
Kortrijk voor een jaar of voor altijd van den
dienst der militie zijn vrijgesteld. ( register)
Registre contenant Ie relevé nominatif ...
2de bataill, jagers . 1828
( register)
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Naamlijst Ie
2e
5e
4e

division,
division,
division,
division,

sect.
sect.
sect,
sect,

A en D Occidental
B
B en D
C en D o r i ë n t a l

( ca 1828).
( 4 lijsten)
Alfabetische lijst , lichting 1828'( lijst)
Tabel gevoegd aan de circulaire aanschrijving van
van de 11 aug. 1827 nr. 1, aanwijzende de verlofgangers van de 15de... 1828,1829,1850.
• ( register)
Lichting van den jare 1828, nominatieve staat van
van een manschap ... op heden 28 februari 1828
... in mindering van het contingent van manschappen...
( lijst)
Lichting van den jare 1828, nominatieve staat
van 7 manschappe.n behorende tot .,. op heden
eersten mei 1828, ,. in mindering van het kontingent van 9 manschappen..
( register)
Lichting van den jare 1828, nominatieve staat
van 1 manschap behorende tot de gemeente Wevelgem ... op heden 15 mei 1828,. van het kontingent van 9 manschappen
( lijst)
Lichting van den jare 1828, nominatieve staat
der personen behorende tot ,,. voor een jaar
of voor altijd van de dienst der militie zijn
vrijgesteld.
( register)
Lichting van het jaar 1828 inschrijvingsregister
bevattende 32 personen verzonden aan de Heer
gouverneur der provincie den 28sten januari
1828.
( register)
Register behelzende de namen van al de manschappen der nationale militie die met verlof van
hunne korpsen binnen de gemeente zijn aangeko- ,
men. 1828-29
( register)
Register bevattende nominatieve opgave van al
de manschappen tot deze gemeente behorende
welke in dienst zijn gesteld bij het 2e batt,
artillerie nationale militie, 1829( register)
B.rief van militiekommissaris aan de burgemeester
over Louis Berteele, 9 mei 1829 ( los stuk)
Brief 14 maart 1829, c ontrole over de inschrijving van Devos Pieter Pranciscus ( los stuk)
Lichting van den jare 1829, nominatieve staat
der personen behorende tot de gemeente,, voor
een jaar of voor altijd van den dienst der
( register)
militie ontheven zijn.
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Lichting van het jaar 1829, inschrijvingsregister bevattende 37 personen verzonden aan
den .,, ,28 januari 1829.
( register)
Nominatieve'staat van 1 manschap behorende
tot de gemeente Wevelgem, ... op heden 15 mei
1829... van het kontingent van 9 manschappen,.,
( register)
Lichting van den jare 1829, nominatieve staat
van 6 manschappen , behorende tot de gemeente
Wevelgem... op heden 5 mei 1829... in mindering
van het kontingent van 9 mansGhappen( register)
Lichting van den jare 1829, nominatieve staat
van een manschap, behorende tot ... op heden
4e maart 1829 ,,, in mindering van het kontingent van 9 manschappen
( register)
Lichting van den jare 1829, nominatieve staat
van 1 manschap behorende tot de gemeente Wevelgem...op heden 25 februari 1829,.,in mindering
gebracht van 9 manschappen .,.( register).
Register behelzende de namen van al de manschappen der nationale militie, die met verlof van
hunne korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen, 1829
( register) '•
Alfabetische lijst, lichting van 1829.( register)
Register behelzende de namen van al de manschappen der nationale militie die met verlof van
hunne korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen.
( 1829-30)
( register)
Algemenen staat der miliciens van de gemeente
Wevelgem deelmakende der voormalige 6e en 16e
afdeling infanterie, de reserve uitgezonderd,
welke bij besluit van de heren provinciale
kommissarissen der provincie van den 15den.\
oktober I83O , worden opgeroepen om te worden
ingedeeld'in de gelederen waer zij een deel
van uitmaken.25 oktober 1850)
( 4 losse stukken)
Algemene staat der miliciens van de gemeente
Wevelgem, deelmakende der voormalige 4e en 18de
afdeling Inf, de reserve uitgezonderd, welke
bij besluit van de Heren Provinciale commissarissen der provincie van den den 25 oktober I83O
worden opgeroepen om te worden ingedeeld in de
gelederen waar zij deel maakten. ( 2 november
1830)
( lijst)
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Register van de lotelingen, lichting van de
geboorten van I78I-I8O9, lijst afgesloten
in 1830.
( register)
Lichting van den jare 1830, nominatieve staat
der personen behorende tot de gemeente Wevelgem
die door den militie raad ... voor een jaar
of voor altijd van de dienst der militie zijn
vrijgesteld.
( register)
Eerste expeditie, Lichting van den jare 1830,
nominatieve staat van 9 manschappen behorende
tot de gemeente Wevelgem... op heden 5 mei
1830... van kontingent van negen manschappen.
( register)
Lichting van het jaar I83O, inschrijvingsregister bevatteride 26 personen verzonden, ...
de 28 januari 1850...
( register)
Alfabetische lijst , lichting van het jaar
1850.
( register)
Register bevattende nominatieve opgave van al
de manschappen tot deze gemeente behorende
welke in dienst zijn ... 2e afdeling infanterie. I85O
( register)
Register bevattende nominatieve opgave van alle
manschappen tot deze gemeente behorende welke
in dienst zijn gesteld bij het 5e afdeling infanterie, nationale militie(1851 ïl register)
Militieattest Blieck Prangois ( 05/08/1831);
Petrus Harinck lid van de burgerwacht( 29/06/1831)
Van Alst Pierre(vrijgesteld)
( losse stukken)
Lichting van het jaar 1831, inschrijvingsregister bevattende 28 personen, verzonden... den
28sten januari. 1831.
( register)
Nominatieve staat der personen behorende tot
de gemeente Wevelgem.,,
voor een jaar of voor
altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld. 1831
( register)
Nominatieven staat van een manschap... op heden
27 dec. I83I ... in voldoening van een manschap
... lichting van den jaere 1851,( register)
Lichting van den jare 1851 , nominatieve staat
van vijf manschappen, ... op heden 50 april
1831... in voldoening van het kontingent ...
( register)
Lichting van den jare 1831, nominatieve staat
van 2 manschappen ... op heden 28 februari
I83I... van het kontingent van 7 manschappen,,.
( register)
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Alfabetisqhe lijst- lichting 1831(register)
Inschrijvingsregister bevattende 38 personen
... lichting 1852
( register)
Nominatieve staat van zeven manschappen,...
die door den militie-raad... voor den dienst
zijn gedesigneerd,.. lichting 1852(register)
Nominatieve staat van twaalf manschappen...
die door den militie-raad, zitting houdende
te Kortrijk voor den dienst zijn gedesigneerd
... lichting 1852
( register)
Lichting 1852, nominatieve staat der personen
behorende tot de gemeente wevelgem die door
den militie-raad zitting houdende te Kortrijk
voor een jaar of voor altijd van den dienst
der militie zijn vrijgesteld. ( register)
Nominatieve staat van tien manschappen ... die
door den militie-raad ... voor den dienst zijn
gedesigneerd... lichting 1852. ( register)
Nominatieven staat van een manschap, behorende
tot de gemeente Wevelgem die door den militieraad voor den dienst zijn gedesigneerd...
lichting 1852
( register) '
Register bevattende nominatieve opgave van al
de manschappen tot deze gemeente behorende
welke in dienst zijn gesteld bij het Batt. artillerie transport-trein nationale militie:^ aan
aan deze provincie toegevoegd( 1832)( register)
Register bevattende de nominatieve opgave van
al de manschappen tot deze gemeente behorende
welke in dienst zijn gesteld bij het 15de afdeeling inf, nationale militie aan de provincie
toegevoegd. 1832
( register)
Register bevattende de nominatieve opgave van
alle de manschappen tot deze gemeente behorende welke in dienst zijn gesteld bij het 18de
afdeeling Inf. nationale militie aan deze
provincie toegevoegd( 1832)
( register)
Register bevattende de nominatieve opgave van
alle de manschappen tot deze gemeente behorende
welke in dienst zijn gesteld bij het 6e Batt,
artillerie nationale militie, aan de provincie
toegevoegd( 1832).
( register)
register der nationale militie bevattende no-,
minatieve opgaveiv'an al de manschappen tot
deze gemeente behorende welke in dienst zijn
gesteld bij het 15 e afdeeling infanterie,
nationale militie aan de provincie toegevoegd
1832.
( register)
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Register bevattende nominatieve opgave van al
de manschappen tot deze gemeente behorende
welke in dienst zijn gesteld bij het 5e afdeeling Infanterie , nationale militie, aan deze
provincie toegevoegd.1832.
( register)
Alfabetische lijst - lichting 1832( register)
Alfabetische lijst 28ste militiekanton, lichting van het jaar 1833.
( register)
Lichting van den jaere 1835. Nominatieven staet
van twee manschappen, behorende tot de gemeente
Wevelgem... op heden 15 mey 1855,.. in vervolling
van het contingent van elf manschappen( register)
Lichting van den jaere 1855, nominatieve staet
van elf manschappen behorende ... op heden 2
mey 1853 in vervulling van het kontingent van
elf manschappen.
( register)
Nominatieven staat der personen behoorende tot
de gemeente die door den militieraad ,,. voor
een jaar of voor altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld. 1835.
( register)
Register bevattende nominatieve opgaven van alle de manschappen tot deze gemeente ... welke
in dienst zijn gesteld bij het vierde afdeeling
infanterie nationale militie aan deze provincie
toegevoegd. 1855.
( register)
Verlofattesten ? - Nollet Louis
- Rigol Charles
- Masselis Theodoor
- Dooge Prancis- Vandevelde Pelix
- Holvoet Petrus Bernard
- Doornaert Pieter Jan
- Cornelis Jean
- Verhulst Isidoor
08/07/1855
( 9 losse stukken)
Alfabetische lijst ... opgemaakt 28/01/1855
( onvolledig register)
Inschrijvingsregister , bevattende negen en
dertig personen ... den / januari 1855.
( register)
Alfabetische lijst lichting van 1854( register)
Nominatieven staat van dry manschappen ... die
door den militieraad ,.. voor den dienst zijn
gedesigneerd... lichting van 1854*( register)
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Inschrijvingsregister lichting 1834( register)
Nominatieven staat der personen 'behorende tot
de gemeente Wevelgem die door den militieraad
zitting houdende te Kortrijk voor een jaar of
voor altijd van den dienst der militie zijn
vrijgesteld. Lichting 1834.
(register)
Nominatieven staat van acht manschappen ...
die door den militieraad ,,, voor den dienst
zijn gedesigneerd ... lichting 1834, (register)
Nominatieven staat van een manschap .,, die
door den militie-raad .., voor den dienst zijn
gedesigneerd... lichting 1855 ( register)
Briefwisseling omtrent de militie, Romain
Vandermeiren 1855, Vandecandelaere 1835; Louis
Casier; Definitief verlof Neyrinck Charles Louis
1855.
( losse stukken)
Nominatieve staat van een manschap ... die door
den militieraad... voor den dienst zijn gedesigneerd... lichting 1855.
( register)
Nominatieven staat van e en manschap .., die door
den militieraad .,, voor den dienst zijn gedesigneerd, lichting van 1855. ( los_ stuk) . .
Mchting van den jaere 1 855... nominatieven
staat van 1' manschap ,,, op heden 17 maart
( register)
1857.
Lichting van den jaere 1 855. Nominatieve staat
van een manschap ... op heden 25 januari 1857
( register)
Lichting van den jaere 1855... nominatieven
staat der personen behorende tot .,, voor 1
jaar of voor altijd van den dienst der militie
zijn vrijgesteld...
( Register)
Lichting van het jaar 1835, alfabetische lijst
( register)
lichting van den jaere 1855, nominatieven staat
van 9 manschappen behorende tot ,,, op heden
22 april 1855... in mindering van het contingent van elf manschappen,,,
( register)
Lichting van den jaere 1855,,. Nominatieve
staat van drij manschappen ..«14 mei 1855
... in vervulling van het contingent,.,
( register)
Lichting van den jaere 1855, nominatieve staat
van twee manschappen ... op heden 27 februari 1855... in mindering van het contingent
van elf manschappen
( register)
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541.2/209
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Lichting van het jaar 1856, alfabetische lijst
28ste militie-kanton
( register)
Lichting van het jaar 1855, inschrijvingsregister bevattende 28 personen verzonden aan
den heer gouverneur,
( register)
Nominatieven staat van 8 manschappen behorende tot ... op heden 27 april 1855... in voldoening van het contingent van elf manschappen
( register)
Nominatieven staat der personen behorende tot
de gemeente W. die door den militeraad voor
een jaar of voor altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld.
( register)
Lichting van jaar 1857, inschrijvingsregister
bevattende 27 personen, verzonden aan den heer
gouverneur
( register)
Lichting van het jaar 1857, alfabetische lijst
28ste militie-kanton
( register)
Nominatieven staat van 5 manschappen, behorende ... op heden 27 februari 1857... in vermindering van het contingent van elf manschappen,
aan de voorgeschreven gemeente .( register;
Nominatieven staat van 5 manschappen ... op .
heden 2 mei 1837 in vervulling van het contingent van 11 manschappen...
( register)
Lichting van den jaere 1837, nominatieven staat
der personen behorende ... voor 1 jaar of voor
altijd van den dienst cier militie zijn vrijgesteld,
( register)
Inschrijvingsregister bevattende 38 personen,,,
28 januari 1858... lichting van het jaar 1858.,,
( register)

Lichting van het j a a r 1858, alfabetische

lijst

( register)
Nominatieven staat van 1 manschap, behorende
tot de gemeente ... op heden 27 aug. 1844
Lichting van den jare 1858.
( register)
Lichting van den jaere 1858. Nominatieven staat
der personen behorende tot de gemeente.,, die
door de militieraad.,, voor een jaar of voor
altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld.
( register)
Lichting van den jaere 1838, nominatieve staat
van een manschap behorende ... ( register)
Nominatieve staat van 8 manschappen ... op
heden 2 mei 1858... in vervulling van het
contingent van elf manschappen ,,, Lichting
van den jaere 1858.
( register)
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Lichting van het jaar 1839, Inschrijvingsregister bevattende 46 personen , verzonden aan
den heer gouverneur der provincie den 28sten
januari 1859.
( register)
Lichting van het jaar 1839, nominatieve staat
der personen behorende tot de gemeente Wevelgem,.. voor 1 jaar of voor altijd van den dienst
der militie zijn vrijgesteld. ( register)
Lichting van den jaere 1839, nominatieve staat
van een manschap. ,.. 1859»
( register)
Lichting van den jaere 1859. Nominatieven staat
van elf manschappen, behorende tot de gemeente
Wevelgem... 50 april 1859... in vervulling van
het contingent van elf manschappen...( register)
Alfabetische lijst , 28ste militiekanton 1859.
( register)
Nominatieven staat der personen behorende tot
de gemeente Wevelgem die door den militie-raad
zitting houdende te Courtrai voor een jaar of
voor altijd van den dienst der militie zijn
vrijgesteld.
( los stu.k)
Bulletin indicatif des mutations parmi les
les miliciens de la classe de 1840 ( 03/05/1842)
( los stuk)
Alfabetische lijst^ lichting 1840( register)
Nominatieven staat van een manschap.,, die door
den militie-raad ... voor den dienst zijn gedesigneerd, lichting van 1840 .( los stuk)
Nominatieven staat van een manschap.,, die door
den militie-raad ...voor den dienst zijn gedesigneerd... lichting van 1840. ( los stuk)
Nominatieve staat van acht manschappen...die
door den militie-raad .,. voor den dienst zijn
gedesigneerd ,lichting van 1840. ( register)
Nominatieven staat van twee manschappen.,, die
door den militie-raad ... voor den dienst zijn
gedesigneerd... lichting van 1840.( los stuk)
Lichting van het jaar 1841, inschrijvingsregister bevattende 54 personen, verzonden aan...
den achtentwintigsten january 1841( register)
Lichting van den jaere 1841, nominatieven staat
van 9 manschappen behorende tot de gemeente
... op heden 27 april 1841... in vermindering
van 10 manschappen...
'
( register)
Lichting van het jaar 1841, , alfabetische lijst
28ste militiekanton
( register)
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541.2/238
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541.2/240

541.2/241
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541.2/245
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541.2/245
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541.2/248

541.2/249
541.2/250

Nominatieve staat van een manschap,,. die
door den militie-raad... voor den dienst
zijn gedesigneerd... lichting van 1842.
( los stuk)
Alfabetische lijst- lichting 1842( register)
Nominatieven staat der personen behorende tot
de gemeente Wevelgem die door den militieraad, zitting houdende te Kortrijk voor een
jaar of voor altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld, lichting 1842( los stuk)
Inschrijvingsregister, bevattende zeven en
dertig personen, verzonden aan den heer gouverneur der provincie, den 28 januari 1842.
Lichting 1842.
( register)
Nominatieven staat van een manschap,.,, die
door den militie-raad ... voor den dienst zijn
gedesigneerd... lichting 1842.( register)
Nominatieven staat van een manschap ... die
door den militie-raad ... voor den dienst zijn
gedesigneerd,..Lichting 1842. ( los stuk)
Nominatieven staat van negen manschappen...
die door den militie-raad ... voor den dienst
zijn gedesigneerd,..lichting 1842( register)
Nominatieven staat der personen behorende tot
de gemeente Wevelgem die door den militie-raad
zitting houdende te Kortrijk voor een jaar of
voor altijd van den dienst der militie zijn
vrij ge ste ld. Licht ing 1842.
( los stuk):
Lichting van het jaar 1845, inschrijvingsregister, bevattende 42 personen, verzonden aan
... den 28 january 1845,
( register)
Nominatieven staat der personen behorende tot
... voor een jaar of voor altijd van den dienst
der militie zijn vrijgesteld, lichting van den
jaere 1843.
( register)
Lichting van den jaere 1843. Nominatieven staat
der personen behorende tot de gemeente...voor
1 jaar of voor altijd van den dienst der militie
zijn vrijgesteld,
( register)
Lichting van den jaere 1845, nominatieven staat
van 9 manschappen behorende tot de ... op heden 5 mei 1845... in vervulling van het contingent van 10 manschappen,..
( register)
Alfabetische lijst - lichting 1845( register)
Bulletin indicatif des miliciens qui ont constructé un engagement ... 8 janvier 1842|
Congé définitif de Descamps Charles Louis
21 maart 1854( leve 1845)
( losse stukken)
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541.2/251

541.2/252
541.2/253
541.2/254
541.2/255

541.2/255
541.2/257

541.2/258
541.2/259

541.2/250
541.2/261
541.2/262
•

Cartouche... coupé jusqu'a nouvel ordre...
Laperre Prederic Perdinand( 05/05/1843);
Gadeyne Prederic Bernard in dienst bij het
2e regiment Lanciers ( 30/05/1845)
Laperre Prederic Perdinand in dienst bij het
2e regiment curassiers ( 23/02/1844)( losse st.)
Alfabetische lijst - lichting 1844.( register)
Nominatieven staat van een manschap ... die
door den militie-raad ... voor den dienst
zijn gedesigneerd... lichting 1844( los stuk)
Nominatieven staat van een manschap... die
door den militie-raad ... voor den dienst zijn
gedesigneerd.lichting 1844.
( los stuk)
Nominatieven staat der personen behorende tot
de gemeente Wevelgem die door den militieraad zitting houdende te Kortrijk voor een
jaar of voor altijd van den dienst der militie
zijn vrijgesteld, lichting 1844. ( register)
Nominatieve staat van een manschap ... die door
den provinciale staeten ,.. voor den dienst
zijn gedesigneerd...lichting 1844.( los stuk)
Nominatieven staat der personen behorende tot
de gemeente Wevelgem die door de militie-raad
zitting houdende te Kortrijk voor een .jaar of
voor altijd van den dienst der militie zijn
vrijgesteld. Lichting 1844.
( register)
Inschrijvingsregister bevattende 45 personen
verzonden aan den heer gouverneur der provincie, lichting 1344.
( register)
Liste ^-nominative des miliciens levée 1844appelés au service actif.
Engagement volontaire de Bonnez André Charles
substituant de VandeGhinste Jean B.te ( levée
1844)
Engagement volontaire de Vandevoorde Pierre '
Ja'ques , milicien de 1844.
' ( 3 losse
stukken)
Nominatieven staat van drie manschappen ...
die door den dienst zijn gedesigneerd...
lichting 1844
( los stuk)
Nominatieve staat van acht manschappen.,, die
door den militie-raad .., voor den dienst
zijn gedesigneerd... lichting 1844( register)
Nominatieven staat van een manschap... die
door den militieraad ,.. voor den dienst zi^n
gedesigneerd... lichting 1845
( los stuk)

59,

541.2/263

Nominatieven staat van, zes manschappen... die
door de militieraad ... voor den dienst zijn
gedesigneerd... lichting 1845.
( register)
541.2/254
Alfabetische lijst - lichting 1845.( register)
541,2/265
Nominatieven staat der personen behorende tot
de gemeente Wevelgem die door de.militie-raad
zitting houdende te Kortrijk voor een jaar of
voor altijd van den dienst der militie zijn
vrijgesteld.
( los stuk)
541«2/266
Congé illimité sauf rappel. Vanderplancke Hubert; infanterie livret de Verrote Prederic
Henri, congé définitif de Petrus Pierre Prancois
1846.
( register)
541.2/267
1847, congé définitif ? Pierre Joseph Defranq,
Deman Leonard, Deneckere Edouardus Louis.
( losse stukken)
541..2/258
1848. definitief verlof Eugène Pattyn( brief)
541.2/269
Brieven 1849. Congé définitif van Renaert Jean
Prancois.
( losse stukken)
541.2/270
Verlofattesten( congé définitif)
- Catry Prangoië Louis
- Baes Prederic ( 20 december 1850)
( losse stukken)
541.2/271
Lichting van het jaar I85I, alfabetische lijst.
( Register)
541.2/271-bis Brieven I85I,
'
' ( losse stukken)
541.2/272
Lichting van het jaar 1851^ inschrijvingsregister
bevattende 43 persoden, verzonden aan den heer
gouverneur... den 28sten januari I85I.(register)
541.2/275
Lichting van den jaere I85I, nominatieven staat
der personen behorende tot... voor een jaar of
voor altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld, lichting van den jaere I85I.(register)
541.2/274
Relevé^nominatif de onze hommes... Ie sept mai
I85I, a M, Ie gouverneur,., en diminuation de
11 hommes... levée de l'an mil huit cent cinquante
un.
( register)
541.2/275
Levée de l'an mil huit cent cinquantedeux, relevé
nominatif de neuf... trente un mars 1852... en
(iiminuation du contingent de neuf hommes assigné
a cette commune pour la présente année.
( register)
541.2/276
Liste alfabétique, levée de l'an 1852.
( register)

60.

54:1.2/277

Relevé nominatif de deux hommes ... designés
pour Ie service par Ie conseil de milice, levée
1853
( los stuk)
541.2/278
Relevé nominatif de neuf hommes appartenant a la
commune de Wevelgem designés pour Ie service par
Ie conseil de milice... levée 1855( register)
541.2/279
Register behelzende de namen van al de manschappen der... die met verlof van hunne korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen. 1853.( register)
541.2/280
Relevé nominatif d'un homme appartenant a la commune de Wevelgem designés pOur Ie service par Ie
conseil de Milice.,, levée de 1853.( los stuk)
541.2/281 , Alfabetische lijst - lichting 1853 ( register)
541.2/282
Inschrijvingsregister bevattende twee en veertig
personen verzonden aan den heer gouverneur der
provincie...lichting'1853.
( register)
541.2/285
Nominatieven staat der personen behorende tot de
gemeente Wevelgem die door den militie-raad zitting houdende te Kortrijk voor een jaar of voor
altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld.lichting 1855.
( register)
541.2/284
Levée de 1' an mil huit cent cinquante trois .,,.
1855.
( register)
541.2/285
Levée 1853, relevé nominatif d' un homme appartenant a la commune de Wevelgem designés pour Ie
service par Ie conseil de milice... ( register)
541.2/285
Lichting van het jaar 1854, inschrijvingsregister
bevattende 37 personen verzonden aan den heer
gouverneur 28sten januari 1854
( register)
541.2/287
Relevé nominatif de neuf hommes ... deux mai 1854
levéé de l'an mil huit cent cinquante quatre
( register)
541.2/288
Register behelzende de namen van al de manschappen der nationale militie die met verlof van hunne korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen,
1850-54
( register)
541.2/289
Relevé nominatif d'un ... 1854 ('register)
541.2/290
Lichting van den jare 1854 nominatieven staat der
personen behorende tot de ... voor een jaar of
voor altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld*
( register)
541.2/291
Lichting van het jaar 1854, alfabetische lijst.
( register;
541.2/292
Verlofattesten ( congé définitif) 1855
- Defrancq Prederic Charles
- Roelandt Pierre Joseph Marie
- Daels Alexis Constant
( 3 losse stukken)
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541.2/293
541.2/294

541.2/295
541.2/296

541.2/297

541.2/298

541.2/299
541,2/300
541.2/301
541.2/302
541.2/305

Levée de l'an mil huit cent cinquante cinq, Relevée nominatif d' un homme ... trente mai 1855.
( register)
Inschrijvingsregister ? bevattende 47 personen,
verzonden aan den heer gouverneur... den 28sten
januari 1855, Lichting van het jaar 1855.
( register)
Levée de l'an mil huit cent cinquante cinq ? releve nominatif d' onze hommes appartenant a la commune ., p r e m i e r mai 1 8 5 5 .
( register)
Congé d é f i n i t i f t
- Berteele Leopold Eduard( 6 maart 1878)
- Pyferoet Constantin (15 maart 1865)
- Quartier Charles Joseph( 5 maart 1875)
- Mispelare Charles Louis ( 13 maart 1856)
Cartouche ?
- Defrancq Charles Louis( 19 maart 1851)
- Vansteenkiste Joseph Jaques ( 7 sept. 1855)
- Mispelare Charles Louis Gerard( 19 juni 1857)
( register)
Contract vervanging van Louis Edward Masselis
door Joseph Jacobus Vansteenkiste ( 08/03/1854)
Verlof brief ( congé définitif) van Mispelaere
Charles, Louis.
Cartouche ... congé illimité.. ( 1855)
- Verpoucke Antoine Joseph
- Mispelaere Charles Louis
- Vercruysse Joseph Eduard
- Messelier Leon Leopold
- Moerkerke Charles Louis
- Verschaete Prederic Constant
- Messelier Leon Leopold
- Bossuyt Henri
- Mispelare Charles Louis
' - idem
- Deleu Camille Sylvain
- Vansteenkiste Prancis Louis
( los stuk)
Attest van definitief verlof voor - Deman Pidele
• - Catteeuw
Vital Lievin
( 01/04/1856)
( 2 losse stukken)
Levée de 1' an mil huit cent cinquante six, relevée nominatif de dix hommes ... huit mai 1855...
( register)
Lichting van 1855, alfabetische lijst ( register)
Etat indiquant les renseignements statistiques
sur Ie degré d' instruction des miliciens de la
classe de 1855.
( register)
Miliciens levée 1855
( 2 losse stukken)
Levée de l'an mil huit cent cinquante sept... relevé nominatif d' un homme,..
( register)

62.

541.2/304
541.2/305
541,2/306

541.2/307
54I.2/3O8
541.2/509
541.2/510

541.2/311
541.2/512

541.2/513

541,2/314

541.2/315

541.2/316

541.2/317
541,2/318

Levée de l'an mil huit cent cinquante sept, relevé nominatif de trois hommes.
( register)
Levée de 1' an mil huit cent cinquante sept ,
relevé nominatif d' un homme appartenant a la
commune .
r
( register )
lichting van den jare 1857, nominativen staat der
personen behorende tot den ... voor een jaar of
voor altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld.
( register)
Lichting 1857, medische statistieken, beroepsstatistieken, naamlijsten, statistiek over genoten
( losse stukken)
onderwijs.
Briefwisseling nationale militie, lichting 1857;
( losse stukken)
Alfabetische lijst, lichting van het jaar 1857.
( register)
Milice nationale , levée de l'an mil huit cent
cinquante sept , relevé nominatif de treize
hommes.
( register)
Lichting van het jaar 1857, inschrijvingsregister
bevattende 50 personen, verzonden aan ... den 28^
sten januari 1857.
( register) ,
Congé définitif- Seynaeve Prancois Xavier(l7/05/
1867)
Certificat
- Deman Charles Louis( 07/11/1858)
Congé définitif - Deman .Prangois Aloise(1875)'
- Croübele Pierre Pran9ois( 1868)
- Derycke Polidor Amand ( 1858)
- Pynoo Henri Prederic( 1858)
+ extrait du compte courant
Levée I858
( losse stukken)
Inschrijvingsregister, bevattende vijfendertig
personen, verzonden aan den heer gouverneur der
provincie,., lichting 1858.
( register)
Nominatieven staat der personen behorende tot de
gemeente Wevelgem die door den militie-raad ...
voor een jaar of voor altijd van den dienst der
militie zijn vrijgesteld. Lichting 1858i^ ( iéegister)
Relevé nominatif de huit hommes appartenant a la
commune de Wevelgem designés pour Ie service par
Ie conseil de milice .., levée de l'an 1858.
( register)
Alfabetische lijst - lichting jaar 1858,( register)
Etat indiquant les renseignements statistiques sur
Ie degré d' instructions des miliciens de la classe de 1858.
( los stuk)

65.

541.2/519
541.2/520

541.2/321

541.2/322
541.2/323
541.2/324
541.2/325
541.2/326
541.2/327

541.2/528
541.2/329
341.2/330
541.2/331

Militielichting 1858
( losse stukken)
Levée de 1859 :-miliciens par profession,
-relevé des exemptions pour cause
de maladie ou d' infirmités,
-division des miliciens sous Ie rapport de la taille et de 1' instruction,
( 5 losse stukken)
Lichting van het jaar 1839, inschrijvingsregister
bevattende 49 personen , verzonden aan den heer
gouverneur der provincie Wevelgem, den 28sten januari 1859.
( register)
1859 ? cartouche , congé illimité Daels Prederic
Constantin; Signalement d'un deserteur Moerkerke
Charles Louis
( 2 losse stukken)
Lichting van het jaar 1859, alfabetische lijsten
( register;
Levée de l'an mil huit cent cinquante neuf, relevé nominatif d' un homme... 29 juin 1859.
( register)
Relevé nominatif d' un homme appartenant a la commune ... cejourd'hui 18 octobre 1860, levée de 1'
an 1860.
( register)
Lichting van het jaar 1860, inschrijvingsregister
bevattende 35 personen verzonden aan den heer
gouverneur der provincie 28 januari 1860( register)
Levée 1860; cartouche : Steenhuysse Constantin
(.1865); Depraetere Alois( I87O); Bonne Pierre
Jean( I87O); Berteele Leon PranQois( I870); Beernaert Louis Joseph( I87O)
( losse stukken)
Lichting van het•jaar,1860, alfabetische lijst
( register;
Inschrijvingsregister bevattende vijfendertig personen verzonden aan den heer gouverneur der provincie, lichting 1861
( register)
Alfabetische lijst.lichting 1861. ( register)
Nominatieven staat der personen behorende tot de
... die door den militie-raad zitting houdende te
Kortrijk voor een jaar of voor altijd van den
dienst der militie zijn vrijgesteld. Lichting
1861.
( register)

64.

541.2/352

541.2/553

541.2/354

541.2/335
541,2/335

541.2/337
541.2/358
541,2/559

541.2/540

541.2/341

Congé définitif :- Seynaeve Prederic.Constant
( -f certificat de bónne conduite, 1865)
- Debels Pierre Augustin( 1871)
Cartouche : (Congé illimité)
- Vermant Pierre PranQois( 1868)
- Depoortere Charles( 1868)
- Steenhuyse Adolphe Leonard( 1868)
- Defranq Charles Louis( 1868)
- Seynaeve Prederic Constant( 1865)
- Christiaans Prancois( 1854)
- Depoortere Charles Louis( 1864)
- Laperre Prederic Prancois( 1851)
- Lesage Prelix Amand( 1861)
- Loosvelt Charles Louis( 1861)
(15 losse stukken)
Congé définitif: Cotteau Charles Louis( 17 maart
1861); Buyse Henri Désiré( 17 maart 1851);
Certificat s Defrancq Leon Léonard ( 24 oktober
1861)
(losse stukken)
Relevé nominatif, de huit hommes appartenant.,,
et sont présentés cejourd'hui 1 mai 1861...
Leveé de l'an mil huitcent cinquante un,
(register)
Relevé nominatif d'un homme... designés pour Ie
service par Ie conseil de milice... Levée 1852,
(register)
Relevé nominatif de neuf hommes appartenant a la
commune de Wevelgem designés pour Ie service par
Ie conseil de milice... . - Levée.1852.
(register)
Inschrijvingsregister bevattende drij en veertig
personen, verzonden aan de heer Gouverneur der
Provincie... Lichting 1852.
(register)
Alfabetische lijst - Lichting 1862.
(register)
Congé définitif ?
- Sonneville Leopold (21 mars 1852)
- Defrancq Prederic Louis (21 mars 1862)
- Cottignies Charles Louis (14 mars 1867)
(losse stukken)
Verlofbrief (congé définitif)(1865)
- Daels Richard Louis
- Catteeuw Henri Louis
- Catry Henri Prederic
(losse stukken)
Inschrijvingsregister, bevattende 52 personen,
verzonden... 28 januari 1865, - Lichting 1865,
(register)'
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541.2/342
541.2/345
541.2/544

541.2/345
541.2/346

541.2/347

541.2/348
541.2/349
541.2/350
541.2/351

541.2/552
541.2/555

541.2/554

Levée de 'an 1863 - Relevé nominatif de dix
homm.es .,
29 a v r i l 1853 ..
(Register)
Lichting 1863
Nominatieve staat van 1 manschap ....
mei 1853.
(Register)
1853 " Belges décêdés auxindes Néerlandaises.
- Etat de renseignements convenant des
militaires d'origine beige décédés aux
Indes Néerlandaises.
(losse stukken)
Lichting 1864 - Inschrijvingsregister bevattende
37 personen, verzonden ... 28 januari 1864.
(register)
Nominatieve staat der personen behorende ...
voor een jaar of voor altijd van den dienst der
militie zijn vrijgesteld. Lichting 1854.
(register)
Lichting 1864.
- Etat statistique sur Ie degré d'instruction
des miliciens de la levée de 1864.
- Attest voor enige zoon of kleinzoon...
- Signalement van gedeserteerde Desmet Perdinand
PranQois^ Boussier Emile Henri. (losse stukken)
Cartouche s Maes Prederic Henri.
(losse stukken)
Bijeenroepingslijst voor de militieraad, zitting
houdende te Kortrijk den 23 februari 1864.
(register)
Alfabetische lijst. Lichting van het jaar 1854,
(register)
Levée 1853.
Cartouche ? Polkaert Pierre Jean (1870),
Huysentruyt Pierre Pr. (1869), Vandelannoote P.B.
(1863), Mispelaere Augustin (1855), Decock Henri
Antoine (I87I).
(losse stukken)
Liste Alfabétique- levée de 1' an 1855,( register)
Levée 1855.
Miliciens ajournés exercice 1865.
Nominatieve staat der personen behorende tot de
gemeente Wevelgem die door de militieraad... voor
een jaar of voor altijd van den dienst der militie
zijn vrijgesteld. Lichting 1855.
Liste de convocation pour la session du conseil
de milice, siégeant a Courtrai Ie 25 février 1855,
(losse stukken)
Signalement ,.. (deserteur)
- Vanhoutte Adolphe (29 mai 1855)
Vanhoutte Adolphe (25 juillet 1865)
Congé définitif
- Malfeit Jean Prancois (Certificat de bonne
Conduite)(1870)
- De Jonghe Constant Louis (1872)

65,

541,2/355
541.2/356

541.2/357

541.2/358
541,2/359
541,2/350
541.2/361

541.2/552
54-1.2/565

Cartouche (congé illimité)
- Malfeit Jean Prangois (1859)
- Malfeit Jean Prancois (1866)
- De Jonghe Constant Louis (1870)
- De Jonghe Constant Louis (1855)
^ De Jonghe Constant Louis (1859)
(losse stukken)
Registre d'inscription, comprenant quarante quatre
personnes transmis a M. Ie Gouverneur de la Province,
Levée 1865,
(register)
Nominatieve staat van negen manschappen behorende
tot de gemeente Wevelgem die door den militieraad
.,, tot den dienst zijn gedesigneerd ....
Lichting 1865.
(register)
Levée 1865,
Cartouche... congé illimité...
- Coussement Jean Leonard (1872)
- Coussement Jean Leonard (1870)
- Seynaeve Prangois Xavier (1868)
- Mourice Joseph Ignace (1868)
- Deprez Constant (1855)
Congé définitif
- Coussement Jean Leonard (1884)
- Seynaeve Prancjois Xavier (1875)
Extrait du compte courant
- Biesbrouck Pierre (décédé a l'hópital)(1870)
Signalement
- Peltijn Charles Louis (deserteur)(1865)
- Peltijn Charles Louis' (deserteur)(1871)
(losse stukken)
Lichting 1866. Alfabetische lijst.
(register)
Lichting 1865. Inschrijvingsregister bevattende
een en dertig personen"^ verzonden aan den.,,
den 28 januari 1855,
(register)
Lichting 1855. Nominatieve staat van 7 manschappen
... 2 mei 1856.
(register)
Levée 1866.
Cartouche : Corselis Constant, Quartier Charles
Joseph, Salembier Jean Baptiste, Cruycke Pierre
Joseph, D'Halluin Désiré, Verhulst Valentin,
Quartier Charles Joseph, Salembier Jean'Baptiste.
Congé définitif ? Salembier Jean Baptiste, Dejonghe
Louis PranQois, Gallens Charles, (Losse stukken)
Lichting 1857, Alfabetische lijst.
(register)
Lichting 1867. Inschrijvingsregister bevattende
50 personen, verzonden aen den ... den 28 januari
1857.
(register)
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541.2/554

541.2/565
541.2/566

541.2/567
541.2/558
541.2/569
541.2/570

541.2/571
541,2/572

541.2/575
541.2/374

541.2/375
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Levée de 1857.
Cartouche ? Cruycke Pierre Jean, Coussement
Prederic, Colpaert Valentin Constant, Ghambaere
Constant Adolphe, De Backer Brumon Amand,
Depraetere Henri Adolphe, Depraetere Henri Joseph,
Congé définitif : Cruycke Pierre Jean, Coussement
Prederic, Chambaere Constant Adolphe, Nyffels
Pierre Jean, Boury Pierre Joseph,
(Losse stukken)
Levée de 1865. Relevé nominatif d'un homme appartenant... 1867.
(register)
Levée de 1858,
Cartouche : Maes Charles Louis, Delchambre Constant,
Baekeland Jean Prangois, Coussement Charles Louis,
Berteele Leopold.
Congé définitif : Baekeland Jean Prangois, Tanghe
Polidor Constant, Maes Charles Louis.
(losse stukken)
Lichting 1868. Alfabetische lijst.
(Register)
Levée de 1868. Relevé nominatif de cinq hommes..^
cejourd'hui Ie 6 mai 1858.
(register)
Levée de 1859, Liste alphabetique.
(register)
Levée de 1859.
Cartouche ? Catteeuw Pierre Jean, Catteeuw Constant,
Biesbrouck Jules, Rommelaere Joseph Henri.
Congé définitif ? Biesbrouck Jules.
(losse stukken)
Levée de 1869, Registre d'inscription comprenant
quarante trois personnes, transmis a ...
Ie vingt huit janvier 1859.
(register)
Lichting 1859. Nominatieve staat der personen
behorende tot de gemeente,,. voor een jaar of
voor altijd van den dienst der militie zijn vrijgesteld,
(register)
Levée de 1859. Relevé nominatif de deux hommes,.,
cejourd'hui Ie 28 mai 1870...
(register)
Levée de 1870, Régistr.©3.d'iriscription comprenant
trente cinq personnes transmis a M. Ie Gouverneur
de la province... Ie vingt-huit janvier 1870.
(register)
Lichting 1870. Nominatieve staat van 5 manschappen ... den 28 april 1870.
(register)
Levée de I87O. Relevé nominatif d'un homme appar- '
tenant... cejourd'hui Ie I9 février I87O..,
(register)
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541,2/377

541.2/378
541.2/379

541.2/380
541,2/381
541,2/582

541,2/583

541.2/584-

541.2/385
541.2/586
541.2/387

541.2/388

Relevé nominatif de trois hommes appartenant a
la coimnune de Wevelgem... cejourd'hui 4 avril
1870,,. en déduction du contingent de dix hommes.
(register)
Levée de l'an 1870. Liste alphabetique.
(register)
Levée de l'an IS'^O.
Cartouche. :(Congé ilimité ou limité) Parmentier
Predericq Joseph, Depoorter Ivan, Deman Perdinand,
Casier Auguste Henri, Seynaeve Alois, Marichal
Henri Predericq,^Maelfait Henri, Malfait Ivan
Pelix.
Congé définitif i Seynaeve Alois, Deman Perdinand,
Parmentier Predericq Louis, Marichal Henri Predericq, Marichal Henri Predericq.
Signalement ? Marichal Henri Predericq.
(register)
Lichting van 1870. Nominatieve staat der personen
... voor een jaar of voor altijd van den dienst
der militie vrijgesteld...
(register)
Lichting 1870. Vraag naar de certificaten van de
in de lijst opgenomen personen.,,(losse stukken)
Congé définitif ? Mispelaere Augustin Eduard (1875),
Bekaert Pierre Jean (1868), Volckaert Pier.re Jêan
(1868), Pavoreel Prederic (1857), Vercruysse
Eduard (1858), Gheysen Adolphe (1868), Decock
Henri (1868), Deman Prangois (1868), Loperre
Henri (1858), Vandelanoote Perdinand (1868),
Decock H.A. (1857), Deman P (1867), Loperre H.
(1867),
(losse stukken)
Levée de 1871.
Craeyvelt Léonard Bernard, Capon Charles Louis,
Seynhaeve Pierre Jean, Troost Charles Louis,
Seynhaeve Charles Louis,
(losse stukken)
Je soussigné, Commandant de la Province, déclare
avoir regu aujours'hui Ie 4 juin 1872,... les
hommes portes sur eet état, au nombre de huit
hommes.
(los stuk)
Lichting 1872. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1872, (register)
Lichting 1872. Uitgestelden en ontslagenen Uittreksel der algemene lijst.
(register)
Lichting van 1872, Register van inschrijving der
personen die op de dagtekening van den 1 januari
1872, geroepen zijn deel te nemen aan de loting
voor de lichting der militie,
(register)
Je soussigné commandant de la province, déclare
avoir regu aujourd'hui Ie 18 juillet 1872, de
M. Ie Gouverneur les hommes portes sur eet état...
(los stuk)
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541.2/389

541.2/590
541.2/591

541.2/592
541.2/595
541,2/594
541.2/595

541.2/596

541.2/397

541.2/398

541.2/399

Lichting 1872. Lijst der militairen van het kanton
welke de militieraad vrijgesteld of uitgesloten
heeft in zijn zittijd van den 4 tot den 16 maart
1872.
(register)
Lichting 1875. Lijst der militianen van het kanton
welke de militieraad vrijgesteld of uitgesloten
heeft (model 40).
(register)
Levée de 1875^
Congé définitif
- Tuytens Emile Cyrille
Sauf conduit
- Laurier Charle Louis
(losse stukken)
Lichting 1874. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1874, (register)
Lichting 1874. Lijst der uitgestelden en der ontslagenen der gemeente. Aanhangsel van het inschrijvingsregister (model 1 ) .
(register)
Inlijving der militianen, opnoemende staat der
militianen tot den dienst geroepen en aangeboden
aan den gouverneur den 9 juni 1874. ( register)
Lichting van 1874, lijst der,militianen van welke
de vrijstelling of de uitsluiting 't zij uitgqsproken 't zij gehandhaafd is geworden den 7 mei
1874, achtervolgens beroepen of wegzenden uit
het corps,
( los stuk)
Certificat de présence au corps : Minne Emile
(lichting 1874),
Certificat de renvoi ? Maertens Edmond Alois
(50 juin 1880).
(losse stukken)
Lichting 1874.
Cartouche : Parmentier Jean Prangois, Plets Charles
Louis, Rebbe Oscar Adolphe, Debonne Camille,
Debaes Edmond Plorimond, Desmet Constant Amand,
Deman Emile, Derumeaux Constant Henri, Deruyter
tIsidore Victor, Masculin Victor Cyrille, Coussement
Jean Leonard.
Congé définitif ? Parmentier Jean Prangois, Robbe
Oscar Adolphe, Debaes Edmond Plorimond, Dèman
Eduard, Deruyter Isidore Victor, Derumeaux Constant
Henri, Masculin Victor Cyrille. (losse stukken)
Lichting 1874.
Register van inschrijving der personen die op de
dagtekening van den 1 januari 1874...
(register)
Lichting 1874.
Cartouche ; Deman Edouard.
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541.2/400

Staat betreffende een aanvraag tot het bekomen
van een gemotiveerd getuigschrift nopens de
fortuintoestand der familie om het recht te
bewijzen tot het bekomen eener vrijstelling of
eener ontslaging.(1875)
(register)
541.2/401
Lichting 1875, Alfabetische lijst.
(register)
541,2/402
Lichting 1875. Lijst der uitgestelden en der
ontslagenen.
(register)
541.2/403
Lichting 1875. Lijst van de militianen van welke
de vrijstelling of de uitsluiting hetzij uitgesproken, hetzij gehandhaafd is geworden,
(model 45)
(losse stukken)
541.2/404
Lichting 1875.
Opnoemenden staat- der militianen tot de dienst
geroepen en aangeboden ... den 8 juni 1875.
Inlijving der militianen.(Model 48)
(losse stukken)
541.2/405 . Lichting 1875.,
Lijst der militianen van het kanton welke de
militieraad vrijgesteld of uitgesloten heeft in
zijnen zittijd van 22 maart tot 24 maart 1875.
(register)
541.2/406
Lichting 1875.
Register van inschrijving der personen die op de
dagtekening van den 1 januari 1875... •
(register)
541.2/407
Levée de 1875»
Cartouche ? Polderman Henri, Roose Prangois,
Moens Adolphe, Deruytere Cyrille Emile, Buyck
Edouard.
Congé définitif ? Deruytere Cyrille Emile, Bosteen
Prederic Henri.
Staat betreffende eene aanvraag tot het bekomen
van een gemotiveerd getuigschrift.(model 13).
(losse stukken)
541.2/408
Lijst-dienstplichtigen 1875-1878
Wevelgem-Lauwe--Rekkem-Marke-Bissegem.
(los stuk)
541.2/409
Briefwisseling 1875.
(losse stukken)
541.2/410
Incorporation des miliciens. Etat nominatif,
Levée de 1875 (model 48).
Lijst van de militianen van welke de vrijstelling
of uitsluiting... (mod.43).
Lijst der militianen van het kanton welke de militieraad vrijgesteld of uitgesloten heeft... (modi
40).
Naamlijst der militianen der gemeente... (mod.ll).
(losse stukken)
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Levée de 1876.
Cartouche •? Malfait Victor Cyrille, T'hillieu
Leon Perdinand, Thooft Ivo, Depan Henri Joseph,
Corselis Charles, Cottignies Constant Henri.
Congé définitif : Malfait Victor Cyrille, Derumeaux Charles Louis.
( losse stukken)
Liste des ajournés et des dispensés de la commu:ie de Wevelgem , levée de 1876. ( register)
Lichting van 1876, register van inschrijving
( register.
Lijst der militianen van welke de vrijstelling of
de uitsluiting 't zij uitgesproken 't zij gehandhaafd is geworden. Lichting van 1877,
Lichting van 1877, lijst der personen ingeschreven van den 1 sten tot de 31 dec . 1 8 , . om deel
aan de loting te nemen.
( register)
Briefwisseling 1877.
( losse stukken)
Lichting van 1877. lijst van de militianen van
welke de vrijstelling of de uitsluiting ' t zij
gehandhaafd 't zij uitgesproken is geworden den
6 juli 1877, achtervolgens beroepen of wegzendingen uit het corps ( model 45)
( los archiefstuk)
Opnoemende staat der militianen... lichting van
1877( model 48) 2 ex.
( register)
Lichting van 1877. Model 40, lijst der militianen
van het kanton welke de militieraad vrijgesteld
of uitgesloten heeft, model 43 ? lotingslijst.
( register)
Oproeping van Vandewalle Theophile, vraag om inlichtingen over de toestand van het gezin.
Mons, 25 december 1877.
(losse stukken)
Lichting van 1877, '
Alfabetische lijst der ingeschrevenen van de
lichting 1877.
(register)
Lichting 1877.
Lijst der uitgestelden en der ontslageneué
(register)
.Lichting 1877, Register van inschrijving.
(register)
Lichting 1877.
Cartouche ? Debels Henri, Berteele Cyrille.Camille,
Bourry Leonard Henri, Catteeuw Prangois Xavier,
Cottyn Constant,
'
(losse stukken)
Staat betreffende een aanvraag tot het bekomen
van een gemotiveerd getuigschrift nopens den
fortuintoestand der familie, om het recht te bewijzen tot het bekomen van een vrijstelling of
van een ontslaging; Dhondt Henri Alois (1878).
(los stuk)
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541.2/426

541.2/427

541.2/428

541.2/429

541.2/430

541.2/451
541.2/452

541.2/455
54-1.2/454

Lichting 1878,
Cartouche ? Gorne Pierre Prangois, Defrancq Henri.,
Pidele, Parmentier Camille Henri, Mispelare Charles
Henri, Poublon Camille Cyrille, Pille Henri Constant, David Isidire Victor, •
Congé définitif : Plets Adolphe Emile, Coussement
Charles Louis.
(losse stukken)
10e militiekanton.
- Lijst der militianen van het kanton, welke de
militieraad vrijgesteld of uitgesloten heeft in
zijn zittijd van 29 februari tot 9 maart 1878,
- idem : .,,van 18 en 19 maart 1878,
(losse stukken)
Lichting 1878. .Naamlijst der militianen der gemeente van Wevelgem, die, op het ogenblik der
loting, ,,, aanvraag hebben gedaan tot het verkrijgen van getuigschriften gegrond op de staat
van fortuin der familie.
"(los stuk)
Lichting 1878 - 10e militiekanton.
- Etat des miliciens dont l'exemption ou l'exclusion a été,' soit prononcee, soit maintenue, Ie 22
mars 1878, ensuite d'appels OU de renvois du corps,
- idem : 5 avril 1878.
- idem ; 12 avril 1878.
- idem : 25 avril 1878.
- idem : 5 mai 1878.
- idem : 24 "mai 1878.
- idem : 5 juillet 1878.
(losse stukken)
Lichting van 1878.
-,Verdeling der lotelingen betrekkelijk de lengte
en de geleerdheid,
- Uittreksel der verleende vrijstellingen voor
ziekte of ongemakken.
(losse stukken)
Lichting 1878. 170 loters - 45 mannen te leveren.
Wevelgem - Lauwe - Marke - Rekkem - Bissegem.
(los archiefstuk)
Lichting 1878,
Briefwisseling over Corselis Charles en Vandevelde
Gustave.
(losse stukken)
Liste d'inscription pour la milice - Levée 1878.
(los stuk)
Lichting 1878.
- Opnoemende staat der militianen tot den dienst
geroepen en aangeboden aan den Gouverneur ... om
deel te maken van het contingent opgelegd aan het
kanton... 12 juni 1878.
idem : 10 september 1878.
idem ? 4 juillet 1878.
idem ? 1 juli 1878.
idem ? 15 juli 1878.
idem ? 15 maart 1878.
(losse stukken)
idem s 20 september 1878,
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541,2/435
541.2/436

541.2/437
541.2/438

541.2/439

541.2/440

541.2/441

541.2/442
541.2/443
541.2/444

541.2/445
541.2/446

Lichting 1878. Oproeping tot verschijnen voor de
Revisie-Raad van Brugge.(met bijhorende stukken)
(losse stukken)
Lichting 1878. Lijst der personen ingeschreven
van den 1 tot den 31 december 1877 om deel aan
de loting te nemen.
(los stuk)
Levée de 1878. Liste des ajournés et des dispensés,
(register)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
lichting van 1878.
(register)
Lichting van 1878, register van inschrijviig der
personen die op de dagtekening van den Isten januari 1878 geroepen zijn deel te nemen aan de loting voor de lichting der militie... ( register)
Lichting 1878, militianen geroepen om te verschijnen voor den militieraad den 28 februari 1878,
lijst Catry Pierre, garde. Idem 28 februari 1878,
lijst Vandecandelaere, brigadier, ( losse stukken;
Lichting 1879. Naamlijst der militianen der gemeente Wevelgem, die, op het ogenblik der loting,
... aanvraag hebben gedaan tot het verkrijgen
van getuigschriften gegrond op den staat van fortuin der familie.
(los stuk)
Lichting 1879, Lijst der personen ingesghreven
van den 1 tot den 31 december 1879, om deel te
nemen aan de loting.
(los stuk)
Lichting 1879, Militianen geroepen om te verschijnen voor de militieraad den 27 februari 1879.
(los stuk)
Lichting 1879. 10e militiekanton.
- Lijst der militianen van het kanton, welke de
militieraad vrijgesteld of uitgesloten heeft.
- Commune de Wevelgem - Etat des miliciens dont
la désignation pour Ie service a été prononcee
OU maintenue par la Députation permanente ou par
1^ Conseil
n^^^y^Ai de
A^ révision
^A„.!„4„„ en
„^ séance du 25 avril 1879.
Ie
,.J du 2 mai 1879 .,. du 1 juillet 1879 ,., du
29 juillet 1879 ....
-Etat des miliciens dont l'exemption ou l'exclusion a été, soit prononcee, soit maintenue, Ie
21 mars 1879 ... Ie 25 avril 1879 ... Ie 9 mai
1879 ... Ie 17 juin 1879 ... Ie 20 juin 1879 ,,,
le,1 juillet 1879 ... .
(losse stukken)
Milice 1879 -Liste d'inscription.
(register)
Vraag om inlichtingen betreffende vrijstelling van
dienst (3 februari 1879),
(losse stukken)
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541.2/447

541.2/448
541.2/449

541.2/450

541.2/451
541.2/452

541.2/453
541.2/454
541.2/455
541.2/456

Lichting 1879,
- Opnoemende staat der militianen tot den dienst
geroepen en aangeboden aan den Gouverneur den 15
april 1879, om deel te maken van het contingent
opgelegd aan het kanton.
- idem 17 juni 1879.
- idem 1 juli 1879«
- idem 12 juli 1879,
(losse stukken)
Lichting 1879 ~ Conseil de révision de la flandre
occidentale (briefwisseling)
(losse stukken)
Lichting 1879.
Definitief verlof :
- Courtens Edmond (1/10/1889)
- Cottyn constant Prederic (7/12/1889)
- Chambaert Jean-Baptiste (1/10/1889)
- Autbaert Auguste (1/10/1889)
- Depaepe Edmond-Edouard (1/10/1889)
Cartouche (congé) :
- Depaepe Edmond-Edouard (25/7/1879)
- Autbaert Auguste (22/4/1883)
- Cottyn Constant,Prederic (15/7/1879)
Briefwisseling :
- Van Assche Emile Hilaire (18/6/1887)
(losse stukken)
Réfractaires (lichting 1878-1879)
Briefwisseling :
- Gadeyne Victor Emile
- Vanneste Plorimond Joseph
(losse stukken)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
lichting van 1879.
(register)
Lichting 1879.
Register van inschrijving der personen, die op de
dagtekening van den 1 januari 1879, geroepen zijn
deel te nemen aan de loting voor de lichting der
militie ....
(register)
Lichting 1879 - Militianen geroepen om te verschijnen voor de Militieraad, den 27 februari
1879. ,
(los stuk)
Lichting 1879Gemeenten Wevelgem, Lauwe, Rekkem, Marke, Bissegem,
(los stuk)
Lichting 1879. Lijst der uitgestelden en der ontslagenen der gemeente Wevelgem, (register)
Lichting.1880. Opnoemende staat der militianen
in dienst geroepen en aangeboden aan ....
10, mei 1880 (Mod. 48)
(register)

75.

Lichting 1880. Lijst der militianen van welke de
aanwijzing tot den dienst door de Bestendige Deputatie door de Revisieraad uitgesproken of behouden is geworden in zitting van 16 maart 1880.
(mod^ 40)
(register)
541.2/458 Lichting 1880. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1880, (register)
541.2/459 Levée de 1880o Liste des ajournés et des dispensés.
(register) '
541.2/450 Lichting 1880. Register van inschrijving.
(register)
541.2/461 Lichting 1880. Lijst der militianen van het kanton
welke de militieraad vrijgesteld of uitgesloten
heeft ... (model 40).
(register)
541.2/462 Lichting 1880.
Cartouche : Olieux Charles-Louis, Roose Charles
Louis, Courselle Henri Adolphe, Daels Edmond
Cyrille,
Congé définitif : De Jonckheere Henri Prederic,
Olieux Charles Louis, Roose Charles Louis,
Courselle Henri Adolphe, Daels Edmond Cyrille,
Chambart Henri Prederic. ,
Certificat de bonne conduite : Daels Edmond
Cyrille.
(losse stukken)
541.2/463 Lichting 1877- Brieven 1880 (Prémaut Edmond)
(losse stukken)
541.2/464 Lichting 1880. Staat betreffende een aanvraag
tot het bekomen van een gemotiveerd getuigschrift
nopens den fortuintoestand der familie, om het
recht te bewijzen tot het bekomen ener vrijstelling of ener ontslaging... (Model 13)
(register)
541.2/465 Register van inschrijving - Militie 1881.
(register) '
5 4 1 . 2 / 4 6 6 Inlijving der wederspannigen. Staat rakende de
inlijving van een wederspannige of van zijn plaatsvervanger, (mod. 53)(1881)
(register)
541.2/467 Lichting van 1881» Lijst der uitgestelden en der
ontslagenen der gemeente Wevelgem.
(register)
541.2/468 Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
lichting van 1881.
(register)
541.2/469 Lichting-1881. Inlijving der militianen. Opnoemende staat.
(register)
541.2/470 Lichting 1831, Lijst der militianen van het kanton
welke de militieraad vrijgesteld of uitgesloten
heeft.(mod. 40)
(register)

541,2/457
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541.2/471

541.2/472

541.2/473

541.2/474
541.2/475
541.2/475
541.2/477
541.2/478
541.2/479
541,2/480
541.2/481
541.2/482

541.2/483
541,2/484
541.2/485

Lichting van 1881.
Congé définitif ?• Vandoorne Cyrille Cassimir,
Van Hollebeke Richard Perdinand, Deryckere Alois
Ignace, Tytgat Prederic Perdinand, De Josse Victor,
Durnez Emile Cyrille, Maertens Jules, Holvoet
Camille Cyrille.
Signalement de Devroe Désiré Eloi.
(losse stukken)
Levée de 1881. Etat des miliciens dont la désignation pour Ie service a été prononcee ou maintenue
par Ie Députation Permanente (ou) par Ie Conseil
de révision, en séance du 9/11/1881.
Lichting 1881.
Lijst van de militianen van welke de vrijstelling
of de uitsluiting ... (model 43),
Lijst der militianen van het kanton, welke de
militieraad vrijgesteld of uitgesloten heeft ...
(model 40).
(register)
Lotingslijst van het jaar 1881 Briefwisseling.
(losse stukken)
Briefwisseling 1881-1887.
(losse stukken)
Lichting 1881. Militianen geroepen om te verschijnen voor de militieraad den 24/02/1881 (lijst ,?
Vandecandelaere, Brigadier)
(los stuk;
Lichting.1881,'Militianen geroepen om te verschijnen voor de militieraad den 24/02/1881 (lijst :
Catry Pierre, Garde champêtre)
(los stuk)
Liste d'inscription milice 1882. (register)
Lichting 1882. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1882, (register)
Lichting 1882, Lijst der uitgestelden en der ontslagenen.
Lichting .1882. Militianen geroepen om te verschijnen voor de militieraad den 27 februari 1882.
(model 31).
(register)
Lichting'1882. Register van inschrijving der personen die op de dagtekening van den 1 januari 1882
geroepen zijn deel te nemen aan de loting voardde
lichting der militie ... .
(register)
Lichting 1882. Model 40 ? Lijst der beroepen om
vrijstelling te bekomen of om de uitsluiting te^
doen uitspreken.
(losse stukken)
Levée^de 1882. Etat nominatif des miliciens
appelés au service et présentés au Gouverneur Ie
27 juin 1882 ... (mod 48)
(register)
Briefwisseling 1882
(losse stukken)

11^

541.2/485
541.2/487

541,2/488

541.2/489

541.2/490
541.2/491

541.2/492
541.2/493
541.2/494

541.2/495

Lichting 1882. Voorlopige vrijstelling ( per provincie en aard van de vrijstelling).
(affiche)
1882. Registre aux actes de publication des décisions pronongant des exemptions ou des exclusions qui ont été prises, tant par les conseils
de milice, que par la commission provinciale, la
Cour d'appel et Ie Conseil de révision.
(register)
Lichting 1882.
Cartouche ? Onraedt Achille Théodore, Robensijn
Theophile Camille, Cottignies Auguste.
Congé définitif ? Deman Jules Joseph, Onraedt
Achille Théodore.
Militie - beroep.
Certificat de bonne conduite,
(losse stukken)
Lichting 1882. Register der akten van afkondiging
der gedane beroepen strekkende om een vrijstelling
te bekomen, of om de uitsluiting te doen uitspreken,
(register)
Briefwisseling 1883.
(losse stukken)
Lichting 1883.
Opnoemende staat der militianen tot den dienst
geroepen en aangeboden ... (mod, 48)
Lijst der militianen' van welke de aanwijzing tot
den dienst door het hof van beroep... (mod,42)
Lijst van de militianen van welke de vrijstelling
of de uitsluiting uitgesproken is geworden den ...
(mod. 43)
(register)
Militie 1883, Lijst van vrijgestelden.
(losse stukken)
Vraag om-inlichtingen nopens dienstplichtigen
(31.01,1885)
(los stuk)
Lichting 1885.
^ '
- Miliciens appelés a comparaltre 'devant Ie Conseil
de milice Ie deux mars 1885 (lijst Catry Petrus,
veldwachter)
- idem. (lijst Vandecandelaere Charles, Brigadier
veldwachter)
(losse stukken)
Levée 1883,
Cartouche (congé illimité) ?
Misschaert Théodule Arthur (20/08/1885)
Misschaert Théodule Arthur (12/06/1887)
Congé définitif ? •
Demeyere Theophile (1/10/1893)
Vandenbroucke Gustave Joseph (1/10/1893)
Vanthournout Auguste Hilaire (1/10/1893)
Mispelaere Edmond Amand (7/10/1893) •
(losse stukken)
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541.2/495

541.2/497
541,2/498
541,2/499
541.2/500
541.2/501

541.2/502

541,2/503
541.2/504
541.2/505
541.2/505
541.2/507

541.2/508
541.2/509
541.2/510

541.2/511
541.2/512

Levée de 1883.
Liste des ajournés et des dispensés de la commune
de Wevelgem,
Registre d'inscription des personnes qui, a la
date du 1 janvier 1883, sont appelées a concourir
au tirage au sort pour la levée de la milice...
(register)
Levée de 1883,
Liste alphabetique des inscrits pour la levée de
1883,
(register)
Liste d'inscription milice - Wevelgem 1885.
(register)
Levée de 1884, Liste des ajournés et des dispensés
de la commune ....
•
(register)
Lichting 1884. Alfabetische lijst der ingeschrevenen,
(register)
Lichting 1884. Register van inschrijving der personen, die op de dagtekening van 1 januari 1884
geroepen zijn deel te nemen aan de loting voor de
lichting der militie ....
(register)
Inlijving der miliciens, opmoemende staat der
miliciens tot den dienst geroepen en aangeboden
aan de Gouverneur den 7 juni 1884.
(register)
Lichting 1884.
Cartouche ? Baeckeland Louis Jules,
Bericht ? Snauwaert Henri,
(losse stukken)
Briefwisseling lichting 1884,
(losse stukken)
Briefwisseling in verband met de nationale militie
1884, 1877 en 1875.
(losse stukken)
Miliciens 1885.
Liste d'inscription
(register)
Classe de 1885 - Ordre de rejeindre
- D'Haene Cyrille Theophile
- Vandaele Achille Camille
- Vandendriessche Pierre Antoine.(losse stukken)
Lichting 1885 - Briefwisseling, (losse stukken)
Lichting 1885 - Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting 1885.
(register)
Lichting 1885 - Register van inschrijving der personen die op de dagtekening van den 1 januari 1886,
geroepen zijn deel te nemen a^n de loting voor de
lichting der militie.
(register)
Levée de 1886 - Liste des ajournés et des dispensés de la commune de Wevelgem,
Levée de 1886 - Incorporation des miliciens. Etat
nominatif des miliciens «,, ,
(register)
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541,2/515
. . . .
541.2/514

541.2/515

541.2/515
•
541.2/517
54I.2/5I8
541.2/519
541.2/520
•
541.2/521
541.2/522

541.2/525
541.2/524

541.2/525
541.2/525
541.2/527

Lichting 1886 - Alfabetische l i j s t ' der ingeschrevenen voor de l i c h t i n g van 1885. ( r e g i s t e r )
Levée de 1885.
Cartouche de congé ?
- Duayon Arthur Joseph (25/09/1890)
- Soubry Camille Cyrille (1/05/1891)
- Decruyenaere Isidore Victor (1/09/1890)
Sauf-Conduit :
- Laperre Camille Joseph (1/01/1891)
Signalement :
- Degraeve Edmond (50/06/1885)
(losse stukken)
Levée de 1885.
- Etat nominatif des miliciens appelés au service
et présentés au Gouverneur Ie 6 juillet 1886 ... .
- idem
... Ie I5 juillet 1886 ... .
(losse stukken)

Inschrijvingsboek l o t e l i n g e n 1886.
(register)
Lichting 1884 - Briefwisseling gedateerd 1887,
(losse stukken)
Lichting 1887 - Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van I887. (register)
Levée ,de 1887 - Liste des ajournés et des dispensés,
Annexe au registre d'inscription,(register)
Lichting 1887 - Register van inschrijving.
(register)
Briefwisseling I887,
(losse stukken)
Incorporation des miliciens. Levée de I887,
Etat nominatif des miliciens appelés au service
et présentés au Gouverneur Ie ... Juin I887,
(model 48)
(losse stukken)
Lichting I887, Militianen geroepen om te verschijnen voor den militieraad den 25 februari 1887, ...
(model 51).
Lichting 1887 ~ Cartouche de congé ?
De Cruyenaere Isidore Victor
Wanegue Julien Victor
Gallens Charles Louis
Seynaeve Omer Valere
Lotelingen 1887 - Inschrijvingslijst,
(register)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
Lichting van 1888.
(register)
Lichting 1888.
Miliciens geroepen om te verschijnen voor de
militieraad, den 25 februari 1888 (lijst Catry
Pieter, Brigadier-veldwachter),
idem ... (lijst Vermant Cyriel, Veldwachter)
(losse stukken)

80.

541.2/528
...

541.2/529
541.2/550
541.2/531

541.2/552

541.2/553
541.2/534

541.2/535
541.2/536

541,2/537
541.2/538

Lichting 1888.
Cartouche (congé illimité) ? Loperre Pierre Aloise
Ordre de rejeindre : Vandenbulcke Camille Cyrille.
Signalement : Vansteenkiste Pierre Henri.
Briefwisseling.
(losse stukken)
Lotelingen 1888 - Inschrijvingslijst,
Lichting 1888 - Naamlijst en andere stukken.
(losse stukken)
Lichting 1888 - Register van inschrijving der personen, die op de dagtekening van den 1 januari
1888, geroepen zijn deel te nemen aan de loting
voor de lichting der militie ,,, .
(register)
Lichting 1889.
- Opnoemende staat der miliciens tot dienst geroepen en aangeboden aan den Gouverneur den 5 juli
1889 om deel te maken van het contingent opgelegd
aan het kanton.
- idem 26 juni 1889 o..
- idem 11 juni 1889 ...
- Incorporation des remplagants.
- Bulletin de. renseignements concernant l'inscription d'un milicien ....
(losse stukken)
Lichting 1889 - Miliciens geroepen om te verschijnen voor den Militieraad, den 25 februari 1889 te
9 uren 's morgens.
(register)
Lichting 1889.
Ordre de rejeindre ?
- Verfaille Jerome Omer (19/08/1892)
- Tijtgat Henri Constantin (19/08/1892)
- Catteeuw Adolphe Cyrille (19/08/1892)
Congé définitif ?
- Verfaille Jeróme Omer (1/10/1899)
Cartouche de congé ?
- Verfaille Jer6me Omer (9/05/1892)•
- Verfaille Jeröme Omer (25/04/1895)
- Verfaille Jeröme Omer (10/09/1892)
- Debaes Hector Julien (31/08/1892)
(losse stukken)
Lotelingen 1889 - Inschrijvingslijst,
(register)
Lichting 1889 - Register van inschrijving der
personen, die op de dagtekening van den 1 januari
1889, geroepen zijn deel te nemen aan de loting
voor de lichting der militie ... ,
(register)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
lichting van 1889.
(register)
Levée de 1889 - Liste des ajournés et des dispensés de la commune de Wevelgem.
(register)
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541.2/539
541.2/540

541.2/541
541.^2/542
541.2/543
541.2/544
541.2/545
541.2/546
541.2/547
541.2/548
541.2/549
541.2/550
541.2/551

541.2/552
541.2/553
541.2/554

541.2/555

Lotelingen voor 1890 - Inschrijvingslijst.
(register)
Lichting 1890. Cartouche de congé : Pauwels Arthur
Henri, Vandewalle Achille Déloïse, Thienpondt
Hector, Vandoorne Gustave Henri, Vandenbroucke
Camille.
( losse stukken)
Lichting van 1890. Miliciens geroepen om te verschijnen voor den militieraad; briefwisseling.
( register)
Lichting 1890, inschrijvingsregister.(register)
Leveé de 1890. Liste des ajournés et des dispensés.
( register)
Lichting van 1890, Lijst der personen ingeschreven
van den Isten tot den 31 sten december 1889 om deel
te nemen aan de loting .
,
( register)
Lichting 1890, alfabetische lijst.( register)
Lichting van 1891, alfabetische lijst.( register)
Lichting 1891, lijst der uitgestelden en der ontslagenen.
.•
( register)
Classe de 1891, registre des permissionnaires et
des reservistes en congé dans la commune,(register)
Briefwisseling 1891.
( register)
Levée de 1891. Incorporation des miliciens( model
48)
( register)
Lichting 1891, cartouche de congé : Bulckaert Leonard, Vandaele Jules, Onraedt Henri,
Sauf-conduit cartouche ? Vandenberghe Cyriel.
( losse stukken)
Inschrijvingslijst der lotelingen voor 1891,
( register)
Register van inschrijving der personen die op de
dagtekening van den Isten januari 1891, geroepen
zijn deel te nemen aan de loting,( register)
Lichting 1892.
Congé définitif : Seynhaeve Tryphon Joseph( 23/10
1905; Courselle Charles - Pierre( OI/IO/I905),
Sauf-conduit - Cartouche ? Depaepe Pierre Jean
(26/5/1892); Vanhoutte Jules Auguste (19/7/1892);
Vercruysse Jules Joseph.
Briefwisseling en uittreksels burgerlijke stand.
(losse stukken)
Lichting 1892,
- Lijst der personen ingeschreven van den 1 tot
den 31 december 1891, om deel te nemen aan de loting. .
- Naamlijst van de miliciens ... die op het ogenblik der loting ... aanvraag hebben gedaan tot het
krijgen van getuigschriften gegrond op de staat
van fortuin der familie.
(losse stukken)

82.

541.2/556
•'
541.2/557

541.2/558

541,2/559
541.2/560

541,2/561

541.2/552
541.2/5631
541.2/564
541.2/565
541.2/565
541.2/567
541.2/568
541.2/569
541.2/570

Inschrijvingslijst der lotelingen voor 1892.
(register)
Lichting 1892.
- Opnoemende staat der miliciens tot dienst geroepen en aangeboden aan den Gouverneur den 21
juni 1892, om deel te maken van het contingent
opgelegd aan het kanton.
- idem ,., 5/04/1894 ...
- idem ... 7/07/1892 ...
- idem ... 20/07/1892 ...
- idem ... 13/07/1892 ...
(losse stukken)
Lotingslijst 1892.
- Inschrijving
- Lijst der uitgestelden en der ontslagenen.
(register)
Lichting 1892 - Alfabetische lijst, '
(register)
Lichting 1892 - Miliciens geroepen om te verschijnen voor de militieraad, den 26 februari 1892 ...
(losse stukken)
Lichting 1893.
- Lijst dienstplichtigen met aanduiding van het
korps waartoe zij behoorden en de datum van het
op verlof zenden.
- Briefwisseling.
- (losse stukken)
Lotingslijst 1895.
(register)
Levée de 1895 - Liste des ajournés et des dispensés.
(register)>
Inlijving der miliciens. Opnoemende staat der
miliciens tot dienst geroepen en aangeboden aan
de Gouverneur den 30 juni 1893, (register)
Inschrijvingslijst van de loting van 1893.
(register)
Algemene lijst der lotelingen 1893 - 10e militiekanton,
(los stuk)
Levée de 1893 - 10e canton de milice, communes de
Bissegem, Lauwe, Marke, Rekkem et Wevelgem.
Liste de tirage.
Loting van 1893 - Alfabetische lijst der ingeschrevenen,
(register)
Lichting 1893 - Lijst der u.itgestelden en der ontslagenen,
(register)
Register van inschrijving der personen, die op de
dagtekening van den 1 januari 1893, geroepen zijn
deel te nemen aan de loting voor de lichting der
militie... ,
(register)

83.

541.2/571
.•• • •
541.2/572
541.2/573
541.2/574
541.2/575
^541.2/576
541.2/577
541.2/578

541.2/579
541.2/580

541.2/581

541.2/582
541.2/583
541.2/584
541,2/585
541,2/586
541.2/587

Lichting 1893 - Alfabetische lijst.
(regsiter)
Lotingslijst 1894,
(register)
Lichting 1894 ~ Briefwisseling en uittreksels
Burgerlijke Stands
(losse stukken)
Lijst der loters van 1894, 10e kanton.
Lijst der lotelingen, Lichting 1894.
, (register)
Alfabetische lijst 1894.
(register)
Lichting 1894 - Lijst der uitgestelden en der
ontslagenen.
(register)
Lichting 1894 - Register van inschrijving der personen, die op de dagtekening van ... geroepen zijn
deel te nemen aan de loting voor de lichting ... .
(register)
Lichting 1894 - Etat concernant une demande de
certificat motivée sur la position de fortune
de la familie ... (model 13),
Inlijving der miliciens. Opnoemende staat der
miliciens tot dienst geroepen en aangeboden aan
de Gouverneur den 13 juli 1894 om deel uit te
maken ... (model 48).
"
Lichting 1894 - Lijst der miliciens van welkede
aanwijzing tot den dienst door het hof van beroep
behouden is geworden in zitting van 7 april 1894.
(losse stukken)
Lichting 1894 - Lijst der personen ingeschreven
van den-1 tot 31 december 1893 om deel aan de
loting te nemen,
(register)
Lichting 1895 - Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente,
(register)
Algemene lijst der lotelingen, jaar 1895, 10e
militiekanton.
(register)
Lichting 1895 - Register van inschrijving der personen, die op de dagtekening van i,. geroepen zijn
deel te nemen aan de loting .,. .(register)
Lichting 1895 - Miliciens geroepen om te verschijnen voor de militieraad den 27 februari 1895 te
10 uur 's morgens,(mod, 32)
(register)
Milice Nationale 1895.
- Regiment du train, extrait du registre matricule .,, Berteele Henri
- Definitieve of voorlopige vrijstelling ? Berteele
Henri.
(losse stukken)

84.

541.2/588
541.2/589
541.2/590

541.2/591'
541.2/592

541.2/593
541.2/594

541.2/595
541,2/595
541.2/597
541.2/598
541.2/599
541.2/600
541.2/501

541.2/602

Lichting 1895 - Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1895« (register)
Lichting 1895 - Inlijving der miliciens, opnoemende staat der miliciens tot dienst geroepen en
aangeboden .,., ,
(register)
Lichting 1895 - Lijst der miliciens van welke de
vrijstelling of uitsluiting uitgesproken is geworden ... ten gevolge van beroepen of wegzendingen uit het korps,(mod.43).
(losse stukken)
Lichting 1895 - Lijst bestatigende de overhandiging
van de uitnodigingsbrief aan elke milicien.
(register)
Lichting 1895 - Lijst der miliciens van het kanton
welke de militieraad vrijgesteld of uitgesloten
heeft. (mod. 40).
(losse stukken)
Lichting 1895 - ... betreffende een aanvraag tot
het bekomen van een gemotiveerd gety.igschrif t .,.
(model 13).
(losse stukken)
Lichting 1896 - Inlijving der miliciens. Opnoemende staat der miliciens tot dienst geroepen en aangeboden aan de Gouverneur den 3 juli 1895.(mod.48)
Lichting 1895 - Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1895. (register)
Lotinglijst 1895,
(register) .,
Lichting 1896
Lijst der uitgestelden en der ontslagenen.
(register)
Lichting van 1896 - Register van inschrijving der
personen die op de dagtekening van den 1 januari...
(register)
Lichting 1895 - Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente,
(register)
Lichting 1897 - Lijst der personen ingeschreven
van den 1 tot den 31 december om deel te nemen aan
de loting.
(register)
Loting 1897,
- Staat betreffende een aanvraag tot het bekomen
van een gemotiveerd getuigschrift nopens den fortuintoestand der familie, om het recht te bewijzen
tot het bekomen van een vrijstelling of van een ,
ontslaging ? - Lambrecht Honoré Hubert
- idem t - Huybrecht Leonard Amand.
(losse stukken)
Lichting 1897^
- Lijst der miliciens van het kanton, welke de
militieraad vrijgesteld of uitgesloten heeft in
zijn zittijd van 23 februari tot 8 maart 1897.
- idem
,., van 22 tot 23 maart 1,897,
- idem ., ... van 29 maart 1897. (losse stukken)

85.

541.2/505

541.2/604
541.2/605

541.2/605

541,2/507
541,2/608

541.2/509

541.2/510
541.2/611

Lichting 1897 - Miliciens geroepen om te verschijnen voor de Militieraad, den 25 februari 1897.
(losse stukken)
10e militiekanton - loting 1897. (los stuk)
Lichting 1897- 10e militiekanton.
- Lijst der miliciens van welke de vrijstelling
of de uitsluiting uitgesproken is geworden, den
12 mei 1897 ten gevolge van beroepen of wegzendingen uit het korps.
- idem 21 mei 1897,
- idem 10 juni 1897,
- idem 15 juni 1897»
- idem 1 juli 1897- idem 9 juli 1897,
- idem 15 juli 1897.
(losse stukken)
Lichting 1897.
- Opnoemende staat der miliciens tot dienst geroepen en aangeboden aan den Gouverneur den 10
juni 1897 om deel te maken van het contingent opgelegd aan het kanton.
- idem den 26 maart 1897,
- idem den 1 juli 1897.
(losse stukken)
Lichting 1897 - Algemene lijst - 10e militiekanton,
(los stuk)
1897.
Etat concernant une demande de certificat motivée
sur la position de fortune de la familie, pour
justifier des droits a une exemption ou a une
dispense.
- Rooze Arthur Achille
- Lesage Ernest Joseph
- Desimpelaere Camille Cyrille, (losse stukken)
Lichting van 1897.
- Lijst der miliciens van welke de aanwijzing tot
den dienst door den Revisieraad uitgesproken of
behouden is geworden in zitting van 9 juli 1897,
- Extrait du registre matricule de sous-officiers
et soldats.
- Briefwisseling en uittreksels Burgerlijke stand,
(losse stukken)
Lichting 1897 - Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1897. (register)
Levée de 1897.
- Liste des ajournés et des dispensés de la commune de Wevelgem.
- Register van inschrijving der personen, die op
de dagtekening van den 1 januari 1897, geroepen
zijn deel te nemen aan de loting voor de lichting
der militie ... ,
(registers)
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541.2/612

Classe de 1897 - Registre des m i l i t a i r e s en congé
l i m i t é et en congé i l l i m i t é dans la commune.
(register)

541.2/515
541,2/514

541.2/615

541.2/616
541.2/617

541 .2/618

Inschrijvingslijst der loters 1897.
(register)
Lichting 1898 - 10e militiekanton.
- Lijst der miliciens van het kanton, welke de
militieraad vrijgesteld of uitgesloten heeft in
zijnen zittijd van 22 tot 25 maart 1898,
- idem
... 22 februari tot 10 maart 1898.
- Lijst der beroepen om vrijstelling te bekomen
of om de uitsluiting te doen uitspreken,
(losse stukken)
1898.
- Etat concernant une demande de certificat motivée
sur la position de fortune de la familie, pour
justifier des droits a une exemption ou a une
dispense.: - Clarissimo Remi-Jules.
- idem .... Huybrecht Leonard Amand;
- Certificat pour un milicien qui est.l' indispensable soutien de ses père et mère ou de 1' un d'
( losse stukken)
eux.
Lichting 1898 - Briefwisseling, uittreksels van
de Burgerlijke stand.
(losse stukken)
Lichting 1898 - 10e militiekanton.
- Lijst der miliciens van welke de vrijstelling
of de uitsluiting uitgesproken is geworden den
25 maart 1898, ten gevolge van beroepen of wegzendingen uit het korps.
- idem ... den 29 april 1898...
- idem ... den 6 mei 1898 ...
- idem ... den 9 juni 1898 ...
- idem ,.. den 28 juni 1898 ...
- idem ... den 15 juli 1898 ...
- idem ... den 29 juli 1898 ...
- idem ... den 5 augustus 1898
- idem ... den 12 augustus 1898
(losse stukken)
Lichting 1898.
-Opnoemende staat der miliciens tot dienst geroepen en aangeboden aan de Gouverneur den 25 maart
1898 om deel te maken van het contingent opgelegd
aan het kanton.
idem ... 9 juni 1898 ..,
idem ... 22 juli 1898 ...
idem .,, 28 juni 1898 ,,.
idem ... 14 juli 1898 ...
idem ,,, 29 juli 1898 ...
idem ,,, 5 augustus 1898
idem ... 19 augustus -1898
(losse stukken)
idem .,, 25 augustus 1898
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541.2/619
• •

Lichting 1898 - Miliciens geroepen om te verschijnen voor de Militieraad, den 25 februari 1898... .
(register)
541.2/620
Lichting 1898,
- Lijst der uitgestelden en der ontslagenen der
gemeente Wevelgem.
- Register van inschrijving der personen, die op
de dagtekening van den 1 januari 1898, geroepen
zijn deel te nemen aan de loting voor de lichting
der militie ... .
(registers)
541.2/621
Lichting 1898 - Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1898 ....
(register)
541,2/622
Militaires en congé, Commune de Wevelgem.
Klasse 1898.
(register)
541.2/625
Lotingboek van 1898.
(register)
541.2/524
Lichting 1898,
(register)
541.2/625
Levée 1898, 1899, 1900, 1901, 1902.
Registre aux actes de publication des décisions
pronongant des exemptions ou des exclusions qui
ont été prises, tant par les conseils de milice,
que par la Commission provinciale, la Cour d'appel
et Ie conseil de révision.
(register)
541,2/625 , Lichting 1898.
•
- Lijst der miliciens van welke de aanwijzing tot
den dienst door het Hof van Beroep of door de
Revisieraad uitgesproken of behouden is geworden
in zitting van 28 juni 1898.
- idem ... 22 juli 1898 ...
- idem ... 26 augustus 1898 ...
541.2/527
Lichting 1899,- Miliciens geroepen om te verschijnen voor de Militieraad den 28 februari 1899 ...
(model 51)
(los stuk)
541.2/628
Lichting 1899 - Lijst der miliciens van het kanton
welke de provinciale commissie vrijgesteld of uitgesloten heeft ...
(register)
541.2/629
Lichting 1899 - Lijst der, miliciens van welke de
aanwijzing tot de dienst door het Hof van Beroep
....
,
(losse stukken;
541.2/650
Lichting 1899 _ Lijst der miliciens van welke de
vrijstelling of de uitsluiting uitgesproken is
geworden ...
(register)
541.2/651
Lichting 1899, - Inlijving der miliciens,
• '
(los stuk)
541.2/532
Lichting 1899 - Register van inschrijving der
personen, die op de dagtekening van den 1 januari
1899 geroepen zijn deel te nemen ,,.
(register)
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541.2/633
541.2/634
541.2/635
541.2/636
541.2/537
541.2/558
541,2/559
541.2/540

541.2/641
541.2/542
541.2/543
541,2/544
541.2/645
541.2/645
541.2/547
541.2/548
541.2/549
'541.2/650

Lichting 1899 - Lijst der uitgestelden en der
ontslagenen .., (register)
Loting 1899 -Inschrijvingslijst.(register)
Lichting 1899 - Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente ...
(register)
Lichting 1899, briefwisseling.
( losse stukken)
Lichting 1899, lijst der personen ingeschreven van
den Is.ten tot den 31 sten december 1898 om deel aan
de loting te nemen( model 3),
( register)
Lichting 1899, definitieve of voorlopige vrijstelling uit hoofde van dienst eens broeders( model 26)
( losse stukken)
Lichting 1899, Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1899. ( register)
Lichting van 1899. Staat der persoonsbeschrijving
eens miliciens die niet op den bepaalden dag der
inlijving aan de krijgsoverheid is kunnen geleverd
worden.
( los stuk)
Lichting van 1900, register van inschrijving der
personen, die op de dagtekening ...
(register)
Lichting I90O - Lijst der uitgestelden en der
ontslagenen ...
(register)
Lichting I90O - Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1900 ...
(register)
Lichting I9OO,
(register)
Classe de I90O - Militaires en congé,
Registre des militaires en congé limité et en
congé illimité dans la commune, (register)
Lichting I9OO - Lijst der beroepen om vrijstelling
te bekomen of om de uitsluiting te doen uitspreken ... (model 40).
(register)
Lichting I90O - Lijst der miliciens van welke de
vrijstelling of de uitsluiting uitgesproken is
geworden ... (model 43).
(register)
Lichting I900 - Algemene lijst, 10e militiekanton,
(register)
Lichting I900 - Acte de refus de certificat
(model 28).
(losse stukken)
Lichting I900 - Staat betreffende een aanvraag
tot het bekomen van een gemotiveerd getuigschrift
... (model 13),
(losse stukken)
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541,2/551

Lichting I9OO - Miliciens geroepen om te verschijnen voor de militieraad ... (model 31)
(los stuk)
541.2/552
Lichting I9OO - Lijst der miliciens van welke de
aanwijzing tot de dienst door het Hof van Beroep
,,,
(los stuk)
541.2/553
Lotingsboek I9OO.
(register)
541.2/554
Levée de I9OO - Etat nominatif des miliciens appelés au service, (model 48)
(losse stukken)
541.2/555
Lichting I9OO - Lijst der miliciens van welke de
aanwijzing tot den dienst door het Hof van Beroep
of door de Revisieraad uitgesproken of behouden
is geworden in zitting van 3 en 10 augustus I9OO.
(los stuk)
541.2/656
Uitslag der loting voor de gemeenten Bissegem,
Lauwe, Marke, Rekkem en Wevelgem. (Bijvoegsel aan
de "Gulden Spore" van 28 januari I90O)
(los stuk)
541.2/557
Lichting I9OI - Miliciens geroepen om te verschijnen voor de militieraad .., (model 31).
(losse stukken).
541.2/557^13 Lichting 190I - Staat betreffende een aanvraag
tot het bekomen van een gemotiveerd getuigschrift
... ( model 13)
(losse stukken)
541.2/658 • Lotingsboek I90I.
(register)
541,2/659
Klasse I90I - Militaires en congé, Registre des
militaires en congé limité ...
(register)
541.2/650
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
lichting van I90I.
(register)
541.2/561
Lichting I9OI - Lijst der uitgestelden en der
ontslagenen,.,
(register)
541,2/562
Lichting I90I - Register van inschrijving.
(register)
541.2/663
1901.
- Uittreksel uit het stamboek der onderofficieren
en soldaten betrekkelijk den S,M, Hamers Heliodore
Polydore,
- Briefwisseling I90I.
'
(losse stukken)
.541.2/664
Lichting van I9OI - Lijst der miliciens van het
kanton welke de militieraad vrijgesteld of uitgesloten heeft ,,, (model 40)
(losse stukken)
541,2/665
Lichting I90I - Lijst der .miliciens van welke de
aanwijzing tot de dienst.,, (model 42)
(losse stukken)
541,2/566
Lichting I90I - Lijst der miliciens van welke de
vrijstelling of de uitsluiting uitgesproken is
geworden (model 43),
(losse stukken)
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541.2/657
541,2/568

541.2/559

541.2/670

541.2/671
541.2/672

541.2/673
541.2/574

541.2/575
541.2/675

541.2/577

Lichting 1901 - Inlijving der miliciens (model 48),
(losse stukken)
Lichting 1902 - Lijst der uitgestelden en der ontslagenen der
gemeente Wevelgem.
- Register van inschrijving der personen, die op
de dagtekening van den 1 januari 1902, geroepen
zijn deel te nemen aan de loting voor de lichting
der militie,
(register)
Lichting 1902.
- Opnoemende staat der miliciens tot dienst geroepen en aangeboden aan de Gouverneur den 10
juni 1902 om deel te maken van het contingent.
- idem .,".8 juillet 1902 ...
- idem ... 1 augustus 1902 ...
- idem ...17 juli I902 ...
- idem ... 8 augustus I902 ...
T- idem ... 14 augustus 1902 ...
- Algemene lijst der lotelingen van het lOe'kanton
voor het jaar 1902.
-Algemene lijst der lotelingen van 1902 - 10e
militiekanton - Redenen van vrijstellen.
(losse stukken)
Lichting 1902 - Miliciens geroepen om te verschijnen voor de Militieraad, den 25 februari.,,
(losse stukken)
Lichting 1902 - Lijst der miliciens van het kanton, welke de Militieraad vrijgesteld of uitgesloten heeft, in zijn zittijd van 20 februari tot
7 maart 1902,
- Idem ... van 18 en 19 maart ,1902 ...
Klasse 1902 - Militairen met verlof.
(registers)
Lichting 1902 - Lijst der miliciens van welke de aanwijzing tot
de dienst door de Revisieraad uitgesproken of behouden is geworden in zitting van 10/14 juni 1902.
- idem .... 14 augustus 1902.
(losse stukken)
Lotingsboek 1902 (minuut en origineel),
(register)
Levée de 1902 - Staat ter persoonsbeschrijving
van een milicien, die niet op den bepaalden dag
der inlijving aan de krijgsoverheid is kunnen
geleverd worden,
Lichting 1902 - 10e militiekanton.
- Lijst der miliciens van welke de vrijstelling
of de uitsluiting uitgesproken is geworden, den
24 april 1902, ten gevolge van beroepen of wegzendingen..uit het korps.
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541.2/678

541,2/679

541,2/680
541,2/681
'541.2/582

541.2/583
541.2/684
541.2/685
541.2/685
541.2/687
541.2/688
541.2/589
541.2/590
541.2/691

- idem ... 23 mei 1902 ...
- idem ... 29 mei 1902 ...
- idem ... 10 juni-1902 ...
- idem ... 10 juni 1902 ...
,
- idem ... 14 en 17 juni 1902 ...
- idem ... 8/16 juli 1902 ...
- idem .,, 18 juli 1902 ...
- idem ... 1 augustus 1902 ...
- idem ... 8 augustus 1902 ... (losse stukken)
Lichting 1902 - 10e militiekanton - Lijst der
beroepen om vrijstellingen te bekomen of om de
uitsluiting te doen uitspreken, (losse stukken)
1902 - Staat betreffende een aanvraag tot het bekomen van een gemotiveerd getuigschrift nopens
de fortuintoestand der familie, om het recht te
bewijzen tot het bekomen van een vrijstelling of
een ontslaging,
- Nuttin Germain Joseph
- Coulon Jules Camille
- Seys Joseph
Militie 1902 - Briefwisseling en uittreksels Burgerlijke stand,
(losse stukken)
Lichting 1902 - Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting 1902,
(register)
Lichting I903 - Register tot inschrijving der
personen die ... deel moeten nemen aan de loting...
(register)
Briefwisseling 1902.
(los stuk)
1905 - Staat betreffende een aanvraag tot het bekomen van een gemotiveerd getuigschrift ...
(model 15).
(losse stukken)
Lichting I903 - Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1905, (register)
Lichting I905 - Lijst der uitgestelden en ontslagenen, aanhangsel van de alfabetische lijst,
(register)
Lotingsboek,1905.
(register)
Classe de 1905 - Registre des militaires en congé
limité et en congé illimité dans la commune.
(register)
Lotingsboek I905.
(register)
Lichting 1903 - Briefwisseling, (losse stukken)
Lichting I903 - Opgave per miliciens wier aanwijzing voor de dienst door de revisieraad uitgesproken of gehandhaafd ... (model 42)
(losse stukken)
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541,2/692
541.2/593
541.2/694

541.2/695
541.2/695
541.2/597
541.2/698

541.2/699
541.2/700
541.2/701
541.2/702
541,2/703
541.2/704
541.2/705
541.2/706
541.2/707
541.2/708
541.2/709
541.2/710

Lichting 1903 - Lijst der personen ingeschreven
van den 1 tot 31 december 1902. (losse stukken)
1903 - Staat betreffende een aanvraag tot het bekomen van een gemotiveerd getuigschrift ... .
(losse stukken)
Lichting I905 - Miliciens geroepen om te verschijnen voor de militieraad ... (model 51).
(losse stukken)
Lichting I905 - Lijst der miliciens van het kanton, vrijgesteld of uitgesloten door de militieraad ... (model 40).
(losse stukken)
Lichting I905 - Lijst der miliciens van welke de
aanwijzing ...
(losse stukken)
Lichting I905 - Lijst der miliciens van welke de
vrijstelling of de uitsluiting uitgesproken is
geworden ... (model 45)
(losse stukken)
Lichting I905 - Register der akten tot bekendmaking der beslissingen, waarbij vrijstelling of
uitsluitingen ... (model 44)
(register)
Lichting I905 - Inlijving der miliciens Naamlijst der miliciens tot den dienst geroepen...
(losse stukken)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
lichting van 1904.
(register)
Lichting 1904 - Lijst der uitgestelden en ontslagenen. Aanhangsel van de alfabetische lijst.
(register)
Lotingsboek 1904,
(register)
Lichting 1904, Register tot inschrijving der personen die op 1 januari 1904 .... (register)
Briefwisseling 1904.
(losse stukken)
Classe de 1904 - Militaires en congé.
(register)
Lotingsboek 1904.
(register)
Lichting 1904 - Lijst der personen ingeschreven
tussen 1 en 31 december 1903 om deel aan de loting
te nemen.(model 3).
'
(losse stukken)
Lichting 1904 - Inlijving der miliciens - Naamlijst,
(model 48)
(losse stukken)
Lijst der miliciens wier vrijstelling of uitsluiting uitgesproken werd op 20 juli 1904, (model
43)
(losse stukken)
Lichting 1904 - Opgave der miliciens wier aanwijzing voor.de dienst door de Revisieraad uitgesproken of gehandhaafd werd ... (model 42).
(losse stukken)
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541.2/711
...
541.2/712
541.2/713
541.2/714
541.2/715
541.2/716
541.2/717
541.2/718
541.2/719
541.2/720
541.2/721

5.41^2/722

541.2/725
541.2/724

541.2/725
541,2/726

541.2/727
541.2/728
541.2/729
541.2/730

Lichting van 1904, lijst der miliciens van het
kanton, vrijgesteld of uitgesloten door de militieraad( model 40).
( losse stukken)
Lichting van 1904. Miliciens die voor den militieraad moeten verschijnen( model 31) • ( losse stukken)
Staat betreffende e:ene aanvraag om een getuigschrift over den vermogentoestand der familie,
1904.( model I3)
( losse stukken)
Lotingsboek 1905.
( register)
•
Inschrijvingslijst lichting 1905. ( register)
Klasse 1905, militairen met verlof. ( register) ,
Lotingsboek 1905.
(register)
Lichting 1905, Lijst der uitgestelden en ontslagenen.
( register)
Lichting 1905, Alfabetische lijst.( register)
Militie I905, briefwisseling en uittreksels burgerlijke stand.
( losse stukken)
1905, Staat betreffende een aanvraag om een getuigschrift over den vermogentoestand der familie
om van de aanspraak op vrijstelling of op ontslaging te doen blijken,
( losse,stukken)
Lichting I905. 10 de militiekanton, lijst der
miliciens van het kanton, vrijgesteld of uitgesloten door den militieraad in -zijne zittijd van 7
maart tot 22 maart I905 ; idem 6 april 1905; idem
30 tot 51 maart I905.
Lichting I905, 10de militie-kanton, lijst der beroepen, strekkende tot vrijstelling of tot ontsluiting.
(l.OB stuk )
Lichting van 1905, opgave per milicien wier aanwijzing voor den dienst door den revisieraad uitgesproken of gehandhaafd v/erd op 14 april I905.
( los stuk)
Lijst der miliciens wier vrijstelling of uitsluiting uitgesproken werd,op 28 april 1905.( los stuk)
Loting 1905, Staat betreffende eene aanvraag om
een getuigschrift over den vermogentoestand der
familie , om van de aanspraak op vrijstelling of
op ontslaging te doen blijken,
( los stuk) .
Briefwisseling 1905.
( losse stukken)
Klasse 1905. Militairen met verlof.( losse stukken)
Naamstaat der jongelingen geboren van 1 januari
tot 51 december 1887, gedane studies en gevolgde graden. I9O6.
( register)
Lotingsboek I9O6. 2 exemplaren ? werkdocument en
origineel,
( losse stukken)
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541.2/731

Register tot inschrijving , lichting van 1905,
( Register)

541.2/732

Lichting I9O6. L i j s t der u i t g e s t e l d e n en o n t s l a genen.
( register)
Miliciens de I9O6, Extrait du registre matricule
relatif au nommé ? Salembier Maurice Joseph( 21/
04/ 1915; Salembier Maurice Joseph( 19/07/1919);
Claerhout Cyrille Achille( 14/07/1919).
( losse stukken)
Alfabetische lijst der lichting 19O6.
( register)
( los stuk)
I9O6, Briefwisseling.
Lichting 1905, Opgave der miliciens wier aanwijzing voor den dienst door den revisieraad uitgesproken of gehandhaafd werd, op 28 juni 1905.
( los,stuk)
Lichting I9O6. 10de militiekanton, lijst der miliciens wier vrijstelling of uitsluiting uitgesproken werd op 6, 7 en 15 juni ten gevolge van beroepen of vanv>rege v/egzending uit het korps; idem I5
juni 1905; idem 15 juni I9O6; idem 6 juli 1905.
( losse stukken)
Levée de I9O6. Etat nominatif des miliciens appelés au service et qui doivent être incorporés sur
pièces pour faire partie du contingent imposé au
canton.
.
•
,
( los stuk)
Lichting 1906. Inlijving der miliciens, naamlijst
der miliciens tot den dienst .opgeroepen en de gouverneur voorgesteld op 15 juni I9O6; idem 30/03/
I9O6; idem 28/06/1906; idem O6/O7/19O6; idem 13/
07/19O6.
( losse stukken)
Lichting I907. • Lijst der personen ingeschreven
tussen 1 en .3I december I9O6 om deel te nemen aan
de loting ( model 5 ) .
( los stuk)
Briefwisseling 1907»
( losse stukken)
Levée de I907. Exemption définitive ou provisoire
du chef de service de f rere, ( model ,26)
( losse stukken)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1907,
( register)
Register tot inschrijving der personen die op 1
januari I907.., lichting van I907,(register)
Lotingsboek I907.
( register)
Lijst der uitgestelden en ontslagenen... lichting
van 1907. '
.
( register)

541.2/733

541.2/734
541.2/735
541.2/736

541.2/737

541,2/738

541,2/739

541,2/740
541,2/741
541.2/742
541.2/743
541.2/744
541.2/745
541,2/745
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541,2/747
541.2/748
541.2/749
541.2/750

541.2/751
541,2/752

541.2/755
541.2/754

541.2/755
541,2/755

541.2/757
541,2/758

541.2/759
541,2/760
541.2/761
541.2/762
541.2/765
541.2/764

Register der'militairen met bepaald en onbepaald
verlof in de gemeente,., klasse van 190?»
( register)
Lotingsboek 1907»
• ( register)
Miliciens die voor den militieraad moeten verschijnen... lichting van 1907( model 51). ( losse stukken)
Lichting van I907. Opgave der miliciens v;ier aanwijzing voor den dienst door de revisieraad uitgesproken of gehandhaafd werd,
( losse stukken)
Lichting van I907. Naamlijst van de miliciens..,
( ïosse 'stukken)
( model 41)
Lijst der miliciens van het kanton, vrijgesteld of
uitgesloten door den militieraad,..zitting I907,
( model 40)
( losse stukken)
Staat betreffende een aanvraag om een getuigschrift
over de vermogenstoestand der familie, I907»
( model 15)
( losse stukken)
Lichting van I907. Inlijving der miliciens.
Naamlijst der miliciens tot den dienst opgeroepen*.
( losse stukken)
Lijst der uitgestelden en ontslagenen. Lichting
van 1907.
( register)
Register tot inschrijving... die deel moeten nemen aan de loting voor de lichting der militie.
Lichting van I9O8,
( register)
Lichting I9O8. Lij.st der beroepen, strekkende
tot vrijstelling of tot uitsluiting( model 40).
( losse stukken)
Lichting I9O8, Opgave der miliciens wier aanwijzing voor den dienst door de revisieraad uitge*sproken of gehandhaafd ,., ( model 42)
( losse stukken)
Lichting I9O8. Staat betreffende een aanvraag
om een getuigschrift over de vermogenstoestand
der familie ( model 13),
( losse stukken)
Briefv/isseling lichting I9O8.
( losse stukken)
Naamstaat der jongelingen geboren van 1 januari
tot 31 december 1889 die de gemeenteschool'van
V/evelgem bijgewoond hebben.
( register)
Lotingsboek I9O8.
( register)
( register)
Lotingsboek 1908( klad).
Klasse van I9O8, Register der militairen met
bepaald en onbepaald verlof in de gemeente.
( register)

96.

541,2/755
541.2/766
541.2/767
541,2/758
541.2/769
541.2/770
541,2/771
541.2/772

541.2/773

541.2/774
541,2/775
541.2/776
541.2/777
541^2/778
541.2/779
541.2/780
541,2/781

Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
('register)
lichting van 1908.
Lichting van 1908. Inlijving der miliciens, naamlijst der miliciens tot den dienst opgeroepen...
( model 48).
( losse stukken)
Lichting 1908. Lijst der miliciens van welke de
vrijstelling of de uitsluiting uitgesproken is geworden... ( model 43).
( losse stukken)
Naamstaat d.er jongelingen geboren van 1 januari
tot 31 december 1890 die de èemeenteschool van
Wevelgem bijgewoond hebben. 1909. ( register)
Lichting 1909, Bepaalde of tijdelijke vrijstelling wegens broederdienst , Mispelaere Maurice.
( losse stukken)
Lotingsboek 1909( werkdocument en origineel)
( register)
Lichting I909. Briefwisseling. ( losse stukken)
Lichting I909, Naamlijst der miliciens opgeroepen
tot den dienst , die op stukken moeten ingelijfd
om deel uit te maken van het door het kanton te
vertrekken contingent. ( model 48 bis)( los stuk)
Lichting I909. Inlijving der miliciens, naamlijst
der miliciens tot den dienst opgeroepen en den
gouverneur voorgesteld op 15 april 1909...; idem
29 mei 1909; idem I7 juni 1909; idem 2 juli 1909;
idem 9 juli 1909, ( model 48)
( losse stukken)
Lijst der uitgestelden en ontslagenen. Lichting
1909,
'
( register)
Lichting van I909. Register tot inschrijving der
personen.
( register)
Lichting van 1909. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1909. ( register)
Classe de I909, Militaires en congé, Registre
des militaires en congé limité et en congé illimité dans Ia commune.
( register)
Staat betreffende een aanvraag om een getuigr.
- schrift,., lichting 1909.
( losse stukken)
Lichting van I909. Miliciens die voor den militie raad moeten verschijnen den 8 ste...
( losse stukken)
Lichting van 1909. Lijst der miliciens van het
kanton vrijgesteld of uitgesloten door den militieraad ,
( losse stukken )
Lichting I909, Opgave der miliciens wier aan wijzing voor den dienst door de revisieraad uitgesproken of gehandhaafd...
( losse stukken)
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541.2/782
541.2/783

541.2/784
541.2/785
541.2/786
541,2/787
541.2/788
541,2/789
541.2/790

541.2/791
541.2/792
541,2/793

541.2/794
541.2/795
541.2/795.
541.2/797

541.2/798

541,2/799

Lichting 1909, Briefwisseling. ( losse stukken)
Lichting 1909, 10de militiekanton. Lijst der
miliciens wier vrijstelling of uitsluiting uit- •
gesproken werd op 20 en 22 april 1909 ten gevolge
van' beroepen of van v;egzendingen uit het korps;
idem 28 april 1909; idem 17 en 25 juni 1909;
idem 29 mei en 4 juni 1909; idem 1 juli 1909;
idem 9 juli 1909; idem 15 juli 1909; idem 23
juli 1909; idem 27 augustus 1909.( losse stukken)
Briefwisseling I909.
( losse stukken)
Lichting I910, Miliciens die voor den militieraad moeten verschijnen( model 31). ( losse
stukken)
Lichting 1910, Miliciens geboren in 1891. Aangevingsboek.
( register)
Briefwisseling I9IO,
( losse stukken)
Lotingsboek I9IO, (v/erkexemplaar -f origineel
( registers
Classe de I9IO. Militaires en congé, ( register)
Lichting I9IO. Register tot inschrijving der personen, die op 1 januari I910.,. deel moeten nemen aan de loting voor de lichting van de militie,
( register)
Lichting I9IO, Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van I910, ( register)
Levée de I9IO. Liste des ajournés et des dispensés de la commune de Wevelgem,
( register)
Lichting I910, Staat betreffende een aanvraag
om een getuigschrift ovei" de vermogentoestand der
familie, om van de aanspraak op vrijstelling of
op ontslaging te doen blijken.
( los stuk)
Lichting I9IO. Lijst der personen ingeschreven
tussen 1 en 3I december 1909, om deel te nemen
( los stuk)
aan de loting.
Lichting I9IO, Briefwisseling. ( losse stukken)
Lichting I910, Alfabetische lijst,( register)
Lichting I910, Lijst der miliciens vjier vrijstelling of uitsluiting uitgesproken werd op 6 mei
1910; idem op 20 juni en I5 juli I9IO; idem op
2 juli 1910; idem op 5 juli I9IO; idem op 16 december 1910,( model 43).
.( losse stukken)
Lichting I9IO, Opgave der miliciens v/ier aanwijzing voor den dienst do.or de revisieraad uitgesproken of gehandhaafd v;erd, op 27 april 1910.
( los stuk)
('model 42 )
Lichting I9IO. 10de militiekanton, lijst der
beroepen strekkende tot vrijstelling of tot uitsluiting.
( los stuk)
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541.2/800

541,2/801

541.2/802

541,2/805 '
541,2/804
54I.2/8O5
541.2/806
541,2/807
541.2/808
54I.2/8O9

541,2/810

541.2/811
541.2/812
541,2/813
541.2/814

541,2/815

Lichting I9IO. 10de militiekanton.Lijst der miliciens van het kanton, vrijgesteld of uitgesloten
door de militieraad in zijnen zittijd van 22 februari 1910 tot 11 maart I9IO; idem van 22 tot
24 maart 1910.( model 40)
( losse stukken)
Lichting I910, Lijst der stukken overgelegd
voor de miliciens die vrijstelling of ontslaging
vragen om andere redenen dan de vermogenstoestand
hunner familie.
( register)
Lichting I9IO. Inlijving der miliciens- naamlijst
der miliciens tot den dienst opgeroepen en den
gouverneur voorgesteld op 25 maart I9IO; idem 22
april 1910; idem 2 juli 1910( model 48),
( losse stukken)
Lichting I9II, Lijst der uitgestelden en ontslagenen uit de gemeente V/evelgem. (register)
Lichting I9II, opgave der miliciens wier aanwijzing voor den dienst.., ( model 42)( losse stukken)
Lichting I9II. Aanvraag om getuigschrift gegrond
op de vermogentoestand der familie,( losse stukken)
Inlijving der miliciens, naamlijst( model 48).
( losse stukken)
Briefwisseling 1911.
( losse stukken)
Lichting 1911. 10de militiekanton.
Lichting I9II. Getuigschrift voor een man die
verklaard heeft in het leger te willen dienen
als vrijwilliger. ' Cottignies Odiel-Alfons.
( losse stukken)
Lichting I9II, Miliciens die voor de militieraad
moeten verschijnen, den 9 september I9IO; idem
28 september I9IO; idem 5 oktober 1910( model
51)
.
( losse stukken)
Inschrijvingslijst der lichting I9II. met alfabetische lijst,
( register)
Klasse van I9II. Militairen met verlof.
( register)
Levée de I9II. Incorporation des miliciens,
•( model 48).
( losse stukken)
Lichting I9II. Lijst der personen ingeschreven
tussen 1 en 30 juni I9II, voor de lichting van
1911.
( 2 lijsten)
( losse stukken)
Lichting I9II. Getuigschrift voor een bepaalde
of tijdelijke vrijstelling wegens broederdienst,
( model 26)
( los stuk)
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541.2/816

541.2/017
541.2/818
541,2/819
541,2/820

541,2/821

541,2/822

541.2/823

541,2/824
541.2/825

541.2/826
541,2/827

541^2/823

541,2/829

Lichting I9II. 10de militiekanton. Staat der
miliciens van het kanton vrijgesteld of uitgesloten door den militieraad in zijne zitting van
2 tot 20 september I9IO; idem 27 september 1910
tot 29 september I9IO; idem 5 tot 6 oktober I9IO;
idem 20 januari I9II; idem 14 tot 50 september
1911.( model 40) •
( losse stukken)
Briefwisseling 1912,
( losse stukken)
Staat der miliciens van het kanton vrijgesteld...
lichting van 1912,
.^
, ( losse stukken)
Briefwisseling 1912,
( losse stukken)
Lichting 1912. Inlichtingsblad betreffende een
op 6 februari 1912 aan ,de mi3.itaire overheid afgeleverde milicien Surmont Benedictus-Josephus.
( register)
Lichting 1912. Naamlijst der miliciens, militievrijwilligers' en broederdienst doende voor hun
biDoeder, den gouverneur voorgesteld op 6 februax'i
1912 om deel uit te maken van het contingent,,
( register)
Lichting 1912. 10de militiekanton. Staat der
miliciens wier vrijstelling of uitsluiting uitge
sproken werd op 6,8,10,13,14,17 en 23 februari
1912 ten gevolge van beroepen of Vv?egz end ingen uit
het korps. ( model 43)
( los stuk)
Lichting 1912, Opgave der miliciens wier aanv;?ijzing voor den dienst door het beroepshof of door
de revisieraad uitgesproken of gehandhaafd :V/erd
op 7 februari 1912,
( register)
Lichting 1912, Lijst der beroepen, strekkende tot
vrijstelling of tot uitsluiting, ( los stuk)
Lichting 1912, 10 de militiekanton. Staat der
miliciens van het kanton, vi-ijgesteld of uitge«
sloten door den militieraad in zijn zitting van
18 tot 19 oktober I9II; idem van 10 tot 12 oktober 1911.( model 40)
( losse stukken)
Lichting 1912, miliciens die voor de militieraad
moeten verschijnen den 21 september 1911( model
31)
( losse stukken)
Lichting I912, Staat betreffende een aanvraag om
een getuigschrift over de vermogenstoestand der
familie, om van de aanspraak op vrijstelling of
op ontslaging te doen blijken. Eggermont Julien
Joseph; Bourgeois Emile.( model 13K losse stukken)
Lichting 1912, Lijst der personen ingeschreven
tussen 1 en 30 juni I9II, voor de lichting I912,
( losse stukken)

Lichting 1912, a l f a b e t i s c h e l i j s t . ( l o s stuk)
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541,2/850
541.2/851
541.2/852

541,2/835

Lichting 1912. Briefwisseling.(losse stukken)
Inschrijvingsregister der lichting van 1912.
( register)
Lichting 1912. Lijst der uitgestelden en ontslagenen uit de gemeente Wevelgem.( model 6)
( register)
, Lichting 1912. Register tot inschrijving gevolgd
van eene alfabetische lijst der personen die op
1 januari 1912... opgeroepen worden...

( register)
Militairen met verlof.

541.2/834

Klasse van 1912.

541.2/835

( register)
Lichting 1912.. Openingsboek geboorten 1892,

541,2/836
541,2/837
541.2/838
541.2/839
541.2/840
541.2/841
541.2/842

541.2/84-3
541.2/844
541.2/845
541.2/846
541.2/847
541.2/848

541.2/849

( register)
Lichting 1913. ( klad) ' •
( register)
Klasse 1913- Militairen met verlof,
( register) '
Register tot inschrijving gevolgd door... Lichting 1913.
( register)
Lichting 1913» Liste des ajournés et des dispensés.
( register)
Alfabetische lijst van de ingeschrevenen der lichting 1913. Bladwijzer.
( register)
Getuigschrift voor een man die verklaard heeft
. in het leger te willen dienen als vrijv/illiger
( model 52). 1915,'
( losse stukken)
Aanvraag om getuigschrift gegrond op de vermogentoestand der familie, om van... lichting 1915.
( losse stukken)
Lichting 1915. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten,
( boek)
Lichting 1915, Openingsboek,
( losse stukken)
Lichting 1915» Ingeschrevenen voor de militielichting,
( register)
Lichting I9I5. Vergelding inzake militie,( 2 ex.)
( losse stukken)
Lichting 1915. Opgave der miliciens wier aanwijzing voor de dienst door het beroepshof ...
( losse stukken)
Lichting van 1915- Staat der miliciens wier vrijstelling of uitsluiting uitgesproken werd op 9...
( model 45),
( losse stukken)
Inlijving der miliciens, naamlijst der... Lichting van 1913, ( model 4-8)
( losse stukken)
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541,2/350
541.2/851
541.2/852
541.2/855,
541.2/854
541.2/855
541.2/856
541,2/857
541.2/858
541.2/859
541.2/860
541.2/861
541.2/862
541,2/865
541,2/864

541,•2/865
541.2/866

541.2/867
541,2/868
541.2/869
54I.2/S7O

541.2/871

Staat der arresten of van de beslissingen...
lichting 1913.( model 49).
( losse stukken)
Lichting 1913. Militieboek, opneming geboorten.
( register)
Lichting I 9 1 3 , Vergelding inzake m i l i t i e .
( register)
Briefwisseling 1915-14.
( losse,stukken )
Lichting van 1914-1919. B r i e f w i s s e l i n g ,
( losse stukken)
Lichting 1914, Liste des ajournés et des dispensés.
•
( losse stukken)
Lichting 1914, Staat der arresten of van de
beslissingen ,., model 49.
( losse stukken)
Lijst der person.e,n ingschreven tussen 1 en 50
juni 1915... lichting 1914.
( losse stukken)
Vergelding in zake van militie. Dienstjaar 1914.
model P.
( losse stukken)
Ingeschrevenen voor de militielichting 1914.
( Register)
Inschrijvingsboek der l i c h t i n g 1 9 1 4 , ( r e g i s t e r )
Lichting 1914. Briefwisseling - u i t t r e k s e l s
bu.rgerlijke stand.
( l o s s e stukken)
M i l i t i e 1914, Geboorten 1894,
( register)
Klasse 1914. M i l i t a i r e n met v e r l o f ,
( register)
Lichting 1914. Register tot inschrijving,, gevolgd
door een alfabetische lijst der personen die op
1 januari 1914... opgeroepen v,forden voor de lichting der militie( model 1 ) ,
( register)
Lichting 1914, Lijst der uitgestelden en ontslagenen uit de gemeente Wevelgem, ( register)
Lichting 1914. Aanvraag om getuigschrift gegrond
op de vermogentoestand der familie om van de
aanspraak op vrijstelling of op ontslaging te
doen blijken.
Vergelding inzake militie. 1914.( losse stukken)
Levée de 1914. Volontaire de milice,
( losse stukken)
Register tot inschrijving, lichting van 1915.
( register)
Alfabetische opgave van de ingeschrevenen der
lichting van I915, Bladwijzer van het inschrij• vingsregister.
( los stuk)
Militaires en congé, klasse van 1915»( Registre.)
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541,2/872
541.2/873
541,2/874
541,2/875
541.2/875
541,2/877
541.2/878
541.2/879
541.2/880

541.2/881
541.2/882
541.2/883

Lichting 1915. Geboorten,
( register)
Lichting 1915- Inschrijvingslijst voor de lichting.
( register)
Ingeschrevenen voor de militielichting van 1915»
( losse stukken)
Getuigschrift voor de bepaalde vrijstelling van
een milicien,,. ( model 18) 1915.( losse stukken)
Aanvraag om getuigschrift. Lichting 1915» Model
13,
( losse stukken)
Lichting I9I6. Bundel van de ingeschrevenen,t
( losse stukken)
Klasse van I9I7, Militairen met verlof, ( model
B)
( register)
Ingesciirevenen voor de militielichting van I9I7.
( losse stukken)
Lichting 1917. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1917* ( model 5)

( register)
Militielichting 1917.( l i ö s t )
( los stuk)
Lichting 1917» Briefwisseling, ( losse stukken)
Lichting 1918. Register tot inschrijving.
( losse stukken)

541.2/884
541,2/885
541.2/386

Klasse van I 9 I 8 .

Militairen met verlof.

( register)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
lichting van I9I8.
( Register)
Belgisch leger ? definitief verlof; verlofbrieven; bericht van verandering; toekenning frontstrepen; pensioen invaliditeit; 1918-1925»
Brouck Oscar ? 1921; Busschaert Pelicien Pierre :
1922; Claeys Cyriel : I9I8; Debaere Odiel : 1919;
Deconinck Medard : 1919; Defrancq Gilbert ? 1919;
Denecker Henri ? 1919; Douchy Marcel Guillaume:
1922; Haemers Medard Joseph : 1920; Gheysen Louis
-19-19 ^ 1924; Boury Robert ? 1919; Behaeghel Cy ~
rille ? 1919; Lecointre Alidor ? 1920; Lignie
Pierre ? 1919; Mispelaere Georges? 1919; Muilebroek ? 1919; Penet Remy Joseph f 1921; Robes^m
Leon ? 1919; Robesyn Theophile ? 1919; Rosé
Hector : 1919; Serlet Emile ? 1919; Seynnaeve .
Cyrille Prosper ? 1925; Seynnaeve Cyrille : 1924
en 1922; Smeets Henri ? 1925; Stragier Aug-usteVictor : 1919; Vandamme Camille-Achille? 1920;
Vandeginste Albert ? 1919; Vandendriesche Georges : 1919; Vanhoo Maurice Camille ? 1919; VanMarcke Hubert ? 1919; Vansteenkiste Jules : I9I8;
Vanv/olleghem Joseph ? 1921; Verotte Jerome ; I919
Vervenne Jules : 1927; Verstraete Joseph : 1919;

105,

,./...
/885

541.2/887
541.2/888
541.2/889
541,2/890
541 .2/891
541,2/892
54-1,2/893
541.2/894
541,2/895
541.2/896
.541.2/897
541,2/898
541.2/899
541.2/900
541.2/901:
541.2/902
541,2/905
541.2/904
541.2/905
541.2/906
541,2/907
41,2/908

Vlaeminck Victor : 1919; Vlieghe Emile : 1919;
Vlieghe Jerome Emile : 1920; Werbrouck Albéric :
1919; Wythouck C : 1925( losse stukken)
Militielichting 1918 en 1919.
( losse stukken)
Lichting 1919, klasse van 1914, militairen met
verlof,
( register)
Lichting I919. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1919. ( losse stukken)
Ingeschrevenen voor de militielichting van 1919.
( losse stukken)
Lichting I919. Militairen met verlof.
( register)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
klas van 1915 bijzijder contingent 1919, lichting 1919.
( register)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
lichting van I9I6, klas van 1919» Lichting 1919.
( register)
Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de
lichting van 1919» Klas 1914,
( register)
Lichting 1920,
( register)
Lichting 1920. Briefwisseling. ( losse stukken)
Lichting 1920. Lijst der uitgestelden en ontslagenen. ( model 3)^
( register)
Lichting 1920. Register tot inschrijving ,
( register)
( losse stukken)
Briefv.fisseling 1920.
Klasse 1920.

Militairen met verlof.
( register)
Lijst der opgeëisten van,,Wevelgem verzonden op
3i„08-1921 naar de hoofdcommissie,(losse stukken)
Briefwisseling, ( losse stukken)
Lichting 1921
Register tot inschrijAring.
Lichting 1921
( losse stukken)
Register tot inschrijving...
Lichting 1921
( register)
Klasse 1921.' Militairen met verlof.
( register)
Kiilitielichting 1922, Briefwisseling,
( losse stukken)
Klasse van 1922, Militairen met verlof.
( register)
Liste des ajournés et des dispensés. Lichting
van 1922.
( register)

104,

541.2/909
541.2/910
541.2/911
541.2/912
541.2/913
54-1.2/914
541,2/915
541.2/916
541.2/917
541 .2/918
541.2/919
541,2/920
541,2/921
541.2/922
541,2/923
541,2/924
541,2/925
541,2/925
541.2/927
541,2/928
541,2/929
541.2/950

541,2/951
541,2/932

Alfabetische opgave van de ingeschrevenen der
l i c h t i n g 1922 -f bladwijzer van het i n s c h r i j v i n g s register.
( register)
Carnet de pecule( m i l i t i e ) 1919-1921. A l l a e r t
Georges Joseph; Herpels Georges; Vanneste Emile;
Vervenne J u l e s ,
( boekjes)
L i j s t der u i t g e s t e l d e n en der verdaagden der lichtingen 1919, 1920, 1921 en 1922 gevoegd b i j de
l i c h t i n g 1925.
( l o s stuk)
R e g i s t e r t o t inschrijving gevolgd van een a l f a b e t i s c h e l i j s t der p e r s o n e n , . , l i c h t i n g van 1922,
( register)
( losse stukken)
Milice 1925. Bx-iefwisseling.
Lichting 1923» Briefwisseling. ( losse s tukke n)
Alfabetische opgave van de ingeschrevenen der
lichting van 1923.
( los stuk)
Klasse van 1925» Militairen met verlof.
( register)
( bundel)
Lichting 1924,
( losse stukken)
Briefwisseling 1924.
Lichting 1924 en 1925. Briefwisseling,
( losse stukken)
Militieklas 1925»
( bundel)
Lichting 1926,
( bundel)
Brief v/isseling 1926.
( losse stukken)
Lichting 1927.
( bundel)
Lichting 1928,
( bundel)
Briefwisseling 1928-29.
( losse stukken)
Lichting 1929.
( bundel)
Lichting 1950,
( bundel)
Briefwisseling I95O,
( losse stukken)
Lichting 1931.
( bundel)
Lichting 1932, lijst tot vaststelling der bestelling aan elke betrokkene van zijn bevel tot verschijnen voor het v/ervingsbureel,,, 4 lijsten.
( losse stukken)
Lichting 1927-1932. Briefwisseling- uittreksels
burgerlijke stand. Krantenuittreksels.
( losse stukken)
Lichting 1932, Telling der in de v/ervingsreserve
van 1929, klas 1932 in te schrijven Belgen,
( register)
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541.438

M i l i t a i r e n overleden i n bevolen d i e n s t .

54-1.458/1

GesneuArelden 1914-1918.
en René Dedonckele.

5 41.91

Bur ge rvj a c h t

541.91/1

Burger-v/acht. Alfabetische ligst. ( register)
z.d.
Burgeru'aclit : met indeling per sectie, sectie der
Plaatse , Kruishoek, Vollander, Kloosterstraete,
Posthoornhoek, VJijnberghoek, Kapelhoek, Rote.
z.d.
' ( register)
1ste v/acht van de Plaatse met de wijk Brugstraat
Rousselarestraat tot Casteelens ,Molen ,Generalen
en chef M.Vanackere, Gasaert. z.d. ( register)
Garde Givique: 1800-1809e
.
( register)
Burgervracht. Inschrijvingsregister. 1810.( register)
Inschrijvingsregister : 1811.
( register)
Garde Bourgeoise I8I5.
( register)
Burgerwacht en nachtpatrouille 1814, I8I5, 1816 en
andere..
( losse stukken)
Registre de tous les Patrouillans de la commune de
\7evelgem canton de Menin( I8I7 ) ( losse stukken)
Inschrijvingsregister voor de rustende schutterij
in de gemeente V/evelgem voor het jaar,1828. 2de
klasse.
( lijst)
'Alfabetische lijst van de ingeschrevenen voor de
Rustende Schutterij ... voor het jaar 1828. 2de
klasse.
( lijst)
Lotingsregister voor de rustende schutterij ...
Militie Ressart Kortrijk, kanton 28 voor'.het jaar
1828. 1ste klasse.
( register)
Lotingsregister voor de rustende schutterij.in de
gemeente VJevelgem, militie-ressort Kortrijk, militie
kanton 28, voor het jaar 1828, 2de klasse.
( register)
Lotingsregister voor rustende schutterij in de gemeente voor het jaar 1828. 4de klasse.( register)
Lotingsregister voor de rustende schutterij
in de gemeente V/evelgem , Militie-ressort Kortrijk
militiekanton 28, voor het jaar 1828, 8ste klasse.
( register)
Algemene rol van de manschappen welke in het jaar
1929, als geen redenen tot vrijstelling of uitslui-

541.91/2

541.91/5
541.91/4
541.91/5
541.91/6
541.91/7
541.91/8
541.91/9,
541.91/10
541.91/11
541,91/12
541.91/13

541.91/14
541.91/15

54I.9I/I6

Salembier Maurits Joseph
( l o s s e stukken)

• • « / o • •

106e

..•/•••

ting .e..ende in de t e ^ e n V ixen o. OPB^^^

rrirrat^geieentfiSem.' ( register)
. - .91/17

- c . . . v i n S s . e | i - . ^ . o o . ae ™ . t e . a e ^ s e . u « e . i ,

541.91/'! 8

Alfabetische l i j s t van de
^'^ff-Xll<>X,lJ°^8U'
rustende schutterxs xn . . . voor '^«t^aaar Jö.iy.

. - .9V19

-----srsjnsg.™^^™^^ f^ë^sSj)" "

541 91/21
^^ "^ '

Alfabetische lijst van Ie ingeschrevenen voor de
rustende schutterxo ... voor hei ^"a^g^^^^^)

541.91/22

L°W»f--Sf ^LS°" '^ ^^^^"^''(^rgïrtSr^ '''•••

541.91/23

541.91/24

541 .91/25

voor het jaar 183^.
^
Bijzondere rol van de manschappen, welke ^^^}^^^
Hl''
?R7,o van de algemene rol zijn overgenomen, om ingel?ffd"?e wordeg bij de rustende schutteria^xn de
gemeente...
^

i^^sfrafsS^n^ïedtLrronsStriSng'of'^uit^i^ï;g°g ^SbSie in t:,*isri";vifg's/de°?rsïenr
rchS?:ri/'!!riO/S*8/185'èf
^"^ l -gister)
14- .^Qx-1 -p-fi-pait du proces verbal des

541 91/26
^41 -.91/27

Burgerwacht^lSJI .^^gtrar.^^^^P
x ,ax,e civi.ue
de la legion de Menin...
( los stuw
Burgerwacht. Inschrijvingsregister. 1854.( registsrj
canton -,iustrce^de^par.^de *nin.^^.egion^el^^^^^^^^

541.91/28

Burgerwacht 18.0. ^ ^ : ; ; ; ^ ^ ^ _

541.91/29

^f^:j;|^eS-«:rn^dfgeltSrre^elgeL

541 91/50
-^
S41 91/31
.541.91/52
S41 91/53

Begle^ent burgerwacht. 50 oktober 1845. ( los stuk)
lo- ^p/,c
( register)
Burgerv/achb 1845.
'^
,
. . \
1.4- ^-iio
Tnschriivingsregister. ( register)
Burgerwacht 1o49. Inschnovi g ^ ^
.^^_^^^
Burgerwacht 1850-59^

41.1/54

'ZtetZL

( los stu.)

«aa.liast.der personen ^ e e l » f - - / , : ï d ^ - ? | ™ « S !

SFs-Hi^^^^^^^
gevolge de . . . 16 januari 1o5l.

C legisuei ;
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c/M Q-i/^f^
541.91/56

NRamliist
der personen
der burgerv;acht
H|-lxast.d^^_p_
^^ . ^ ^deelmakende
^ ^ ^ ^851.^Indelxn6^pe^^||c'^^®*

R41 qi/37

stukken)

Burgerwacht, verenigd in de gemeente Bissegem, pro-

»'8l2^^^^^ ''^^'^'^' ^'^ ^^S^If:?SS;n)
541.91/38

^^-ces-verbal des éleotions de la^^arde^civique.

541 91/39
541.91/40
-^

Burgerwacht 1874-1879»
(1°^^^ stukken)
Ministère de 1'intérieur, ^arde civique, corps s^^
ciaux, reglement organxque. 31/05/1875» Uos stuK;

541.91/41

Burgerwacht 1880 tot 1889. ^ ^ ^ f ^ / , * , f ^Siken)

541 91/42
541..^1/4^

Etat récapitulatif du registre d'inscription de la
garde civique de l'année 1881. (los stuk)

541.91/43

Garde civique, registre d'inscription 1887 (met
alfabetische l i j s t ) 2 exemplaren, ( r e g i s t e r ;
Garde civique, registre d'inscription 1889. 2
exemplaren.
yi.^&j.c".'^ /

541.91/^

541.91/45 ^ ^ - - - ^ ^ - ^ ^ - ^^^^^"«^" ™"(!LrrtukSn)541.91/46
541.91/47

Burgerwacht 1890-99.
(losse stukken)
Burserwacht. X n - - ^ ó v i n g s r e s i s t e r ^ „ ^ ^
maken.

^

^

541.91/48 Ijddi
- f ^ tlu,^,
^ ? i r l f ^ ^ r e \ i l ^ raS%T9?
fiSSSnf ''^^
(register)
541 91/49

Burgerwacht 1900-1909. Diverse stukken, (losse stukken)

541:91/50 - f S f l a Z i ^ k S r ^ i o ^ r

deffiersïfflifse^sïükken)

541.91/51 fj--ï:LiTerïSeLrhtriisë!°(reB!s:?r"

541.91/53

^g^^^^l^^ïZ^U^^^^la garde c i v i q u e . . .

^egisi^ei;

541.91/55 ^ ^ ' ^ : i - ü ; . ^ i ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ - - / ^ ^ = r - o / - "dieS?! Iïïsrdfr|ge|eirn-o;bemiddeld zijnde.

(register;
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541.91/55
R^S^J^f
, ^ ° \dj i2e ?n sstf der
der
541.91/5^ Burgerwacht
^ i n | van de Wevelgem
personen, 1902.
geroepen
t o t den
burgerwacht...
^ ^
541.91/56 Burgerwacht 1910-1914.
(losse stukken)
541 91/57 Burgerwacht 1920. Briefwisseling ; '^:tat nominatif
5^i.yi/P/ des officiers, sous-officiers, corporals... + eeh
boekjf o?er algemene onderrichting voor de niet werkdadige burgenvachten.
(losse stuKKen;
542 •

Militaire opvorderingen

,-,^,^
^''P

K^^v -t-ni- •inc:^ohriiving der inwoners die deel geno"m fh^Sben^rafdfSfitaire -rstrekkingen opgevorderd krachtens de wet van den 14 ^^^^^^^^^^r)

542/2

T?Ap-ic.tre de logement destiné au sieur Vandeputte

542/3
542/4

RL9/^
542/5
542/6
542/7
547.5
547 3/1

?S!"lenLf l-aSberge nommé "1^.-g" - % r 9 r
no. 70 a Wevelgem... commence Ie 30 mai 1895.
Wereldoorlog 1914-1918. Opgeëiste Werklieden, (lias)
Militaire opeisingen 1914-18. Alfabetische liast
rier bons. liJst te voegen bij alfabetische iiDSxen
f en St'liDst te voegen bij alfabetische Ixosten I
en II
Fourniture de deux vachers et 200 litres de Genevre
^ ° ^ S n 1815. Eole de repartition entre^tous^les...
opgelegde boeten voor het niet afl-eren ™ n aardappelen. 1916.
^
Militaire opeisingen•bij mobilisatie, (losse stukken)
Hulpverlening en repatriëring i voedingskomiteit
Aankoopboek : voedselkomiteit, 1914-18

(register), .

^^^^^/^

' I - I S i f d ^ J : I S ^ ^ r i f i i t a i r e overheid.^^^^^^^

5^7-5/5

l - t S f i r r a r S n ^ n a - a ^ G e i t gebonden, inventaris
i ^ r g e s t o l e n ware^'binst de ontruiming.^^

^^^^^^^^

547.5/4

voedingskomiteit 1914-1918. Boekhouding.^ ^^^^^^^^^

547.5/5

voedingskomiteit 1914-1918. Boekhouding.^ ^^^^^^^^^^

547.3/6

voedingskomiteit 1914-1918. Boekhouding^Gemeentemelkerij.
^
voedingskomiteit 1914-1918. Boekhouding.^I,iquidatxe.

547.5/V

109.
547 3/8
547.3/Ö

voedingskomiteit 1914-1918. ?of^^?^^i^e g a c t u v^^^ rekeningen. K r e d i e t n o t a ' s ) (losse stukken)

547.5/9
^ '^
R49 ^/10
547.3/10

voedingskomiteit 1914-1918. R ^ S i ^ * ^ ? ^ , S 3 ^ ° g f ^"
ding. Ilgemeen Kasboek.
(regxsters;
Voedselcomiteit 1914-'18. Registers en boekhouding.
lllll^lll
^,^^,,,
:.Afdeling volkssoep schooleetmalen, kinderzorgen.
Uegisxer;
Briefwisseling : afdeling Voeding, (losse stukken)
voedingskomiteit 1914-1918. b r i e f w i s s e l i n g . ^ A l l e r l e x .

547 5/11
547".3/12
547.3/15
547.5/14

Voedingskor,i;eit 1914-1918. ^^ekenin^sstukken^en^^^
brxefwxsselxng.
^
Voedingsonderstand : bewijzen en « f ^ ^ ^ n f ^ g ^ " )

5475/15

1914 - L i j s t der r e q u i s i t i S n van oorlog,

(register)

547:5/16

ïïSfsfra^L;rnr?:?koreSfëge^^^^^^^^^

547.5/17

gaven.
voedingskomiteit 1914-1918. ^«-l^Sen^en^toe^tanden.

547.5/18
547.5/19
547.5/ao

547.3/25

547.5/25
547 3/26

voedingskomiteit 1914-1918. Vrachtbrieven. J t a t i s tieken.
^
voedingskomiteit 1914-1918. Verklaringjan^inkom-^
sten.
Voe-^Bskomiteit 1914-1918. Verklaring^van inkom-

steun ten gevolge van den oorlog, ( r e g x s t e r ;
Geneeskundige hulp = Ge.innen van - i l i t a i r e n ^ 1914- 1i

]^!^^^^i:^ï^:i^^^^^^^'stand óan de bevolking.
(bundel;
Voedingskomiteit. : Rekening klooster, (register)

547:5/27 --.-if-siLirniro?-dnïir^^
547.5/28

klooster.
(regxster;
voedingskomiteit 1914-1918. Aanvragen^voor^suxker.
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547.3/29

i^rv,-;+«-n- ^014-1918. Uitgaven d e r s u i k e r .
Voedxngskomxtext 19^1^ >^i°- 1 ^
(register)

^ - - / - i - s i f - i : ^ ï : ^ ? r ^ ? a e f ^ r s g g f des ob547.3/51

i e t s de Consommatxon,
^
. , ^.-, „
-^ -4- /1Q-1ZL ^q^R L i i s t d e r zxekebloem.
Voedingskomxtext 1914-1918. Lxast; ^ ^ ^ ^ - 3 ^ ^ ^ )

.^7.5/35

- - k k x n g ^ :^voedi.^^

5^7.5/54

v o e d i n g s k o m i t e i t 1914-1918.

5„.5/55

olmaalV o a d i n g s/ k o m-4-t e x•-)-'
t ^ 1•^Q^/i
9 1 4 - ;»1R
^ 8 . . VVool l^k^s_s o e|p, ,^ ^s^c^h o ^^^^^^^^

547.3/56
'^
547.3/37

V o e d i n ; s k o m i t e i t 1914-1918. Waren voor^de v e r s c h e x dene Volkswerken.
^
v o e d i n g s k o m i t e i t 1 9 1 4 - ' 1 8 . O'^derstandsblad.^^^^^^^

547.5/58

547.5/59
547.5/40
547.5/41

547.5/42

(™-frfgfs?frr* '

•

^-^^--^HHi,,^

•4-^^-h i Q - i 4 - i q i 8 . Algemene l i j s t d e r h u x s voedingskomxtext 1914 1 9 1 8 .
S^^ o o r l o g . v a n hunnen
gezxnnen, dxe t e n So^oifec „^^p^^gtand g e n i e t e n , xns t e u n beroofd 2Xon f'^%\ll^lZ;%4.
"Bijzondere
gevolge de wet van den 2 a u g u s t u s '^''T
N
i ? I a t voor de v r i j w i l l x g e r s . "
^^^
[^ ., ^ ,
v o e d i n g s k o m i t e i t 1914-1918. B u r g e r l i j k e ^ A r b e x d e r s ^ Gent.
.
,^^
v o e d i n g s k o m i t e i t 1914-1918. Sepensxoneerden.^^^^^^
v o e d i n g s k o m i t e i t 1914-1918. Gomeentehul^.^^^^
.•

, ™i<-»it 1914-1918. L i s t e des é t r a n g e r s q u i

i r S v S r r u H f--oeko^^^^^^^^^^
g e r s qui se t r o u v e n t au Camp B •-"'^^^j^^ggg s t u k k e n )

547.5/45
v o e d i n g s k o m i t e i t 1914-1918. Hulp a - ^ - f ^ f ^ S : " ^ ^ "
,,,./^

,47.5/45
547.5/47
547.5/48

Voedxngskomx.^^^^^^^^^^^^

^ ^ . ^ S l S S

^

^^^^^^^!:^iïïi:^t-^^rm^^-^
,
.1^.^
^Q14„1918. V l u c h t e l i n g e n vanaf
Voedingskomxtext 1914 ' ^ ' ° ;
,,
(register)
1914. Opeisingen door de b e z e t t e r , ^regxt.
.
.
-4-.,^- 1914
1014-1918.
Voedxngskomxtext
1 9 1 8 ^ ^Steun en (Beschermxngsfichen per
d i e n s t voor de behoeftxge wexi^xu
J-^^ggg s t u k k e n )
gezin)
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547 3/49
^^
547 3/50

547.5/51
^
.
547 ^/52
547.5/52
547 3/53
5^7.3/55

547 3/54
547.5/54

547 3/55
547.3/55

547.5/56
54/0/Po

Nationaal Krisisfonds. Gemeentelijke bijleg werklozensteun, fiches. .
(losse stukken)
National Hilfs- und Verplegungskomitee. Tewérkstellingskaarten voor het plaatselxnk komxtext.
(fichen)
(1°^^^ stukken)
Voedingskomiteit - Ministerie van nijverheid, arbeid en maatschappelijke voorzorg : Natxonaal Krx- •
sisfonds - werkloosheidskaarten.
(losse stukken;
Nationaal comiteit voor hulp en voeding, eenzelviglllll^l^^^.^^
„ 1^333 briefjes, certifxcaten boekjes zondeï naam.
(losse stukken)
Nationaal hulp en voedingskomiteit.. Eenzelvigheidsi^axi
^ ^^^./camille, Allaert Edmond, Ameye Alols,
Azou Leopold Louis, Accou J^les,AccouAloïs, Allaert Leopold, Ameye Theophile, Accou Henrx. Allaert
Edmond.
(boekoes)
Nttionaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheidslll^^l^
^^j3^ j^ 5,33,3 Edmond, Bostoen .Jules,Bekaert Maria, Buyse Jules, BeyIs.Jules, Bouten Bruno,
Bekaert Wwe., Beyls Aloïs, Bossxer Camxlle, Boute
Eduard, Brunèel Edmond,.Bouchez August, Bourgeoxs
Petrus Bouckaert Wwe., Bossuyt Axme, Bonnet Leo,
Bekaert Engl.Wed., Bonte Gustaaf, Bossuyt Mathxlde,
Buyorliméfêruneei.Alfons, Beheydt Jean, Breughe
Petrus, Boitte Eduard, Beyls Martha, Breyne Aloïs,
BretaiA Delphine, Behaegel Gustaeve, Blxek Vxctor,
Blieck Jean Baptiste, Bekaert Weduwe, Bruneel Joseph. .
(boekjes;
Voedingskomiteit 1914-1918. Hulp aan Uitgedrevenen vo
I
_ insohrijvingsboekoes t BeckaertVinckier Parilde, Gorneille Cyriel, Gouvreur-Kxndts
Pierre, Demeyere Remi, De Paepe Ernest, D'Haene
Prederic, D'Hooghe-Van de Ginste, Louage Petrus,
Naert Cyiille, Nollet Louise, Pattxn Constant Pxlle
Jules, Plets Achille, Plets-Tuyttens, ^eys Cyrxlle,
Van Assche Polydore, Vandamme-Lecoutre-, Van de Voorde
Gyrille, Van de Walle Achiel, Van de Walle Leonard,
Van Holiebeke-Clarisse Jean, Van Kersbulck Jan, Vanneste Casimir, Vercruysse Leander. (boekoes;
Nationaal hulp en voedingskomiteit. f ^ ^ ^ l j j f j f g l
. cruycke Edmond, Catteeuw Wwe., Crevxts Eugenie, Costeur Alida, Cottignxes August, Costeur
Theophiel, Coucke Emile, Crévxts Leonxe, Coudron Chr.
Louis, Coudron Camille, Callewaert Wwe., Chambaert
Sm!!'callewier Marie,'CatteeuwAlf ons Cottxgnxes
Mnrleqt Garton Joseph, Cappeau Jules, Callewaert Ju- .
ïes Calleïae?t SphoAs, Costeur Theophiel, Chambaere
Cylille, Couckuyt Constant, Cappon Au^ste, Craeyveldt
Leo, Craeynest Hubert, Cottignies R^^l^^^^' ^^^^^S"
nles August, Corne Victor (Wwe.), Chambaere Joseph,
S a s L r iSeophile, Coorman Maurice, Coucke Charles,
Corcelis Irma, Coornaert Petrus, Chambaert Alols,
cSmme^e tugust, Coucke Leonie Cottignxes Henrx
Clarissimo Désiré, Claeys Gyrille, ^appon Rene, Crevits Eugenie, CasierWed., Chambaere Frederxc, Cham
baere pfr., Chambaere Gebr., Clayes^Maunce.

112,

547.5/57
547.5/58

547.5/59

Gyrille, Deleu Guillaume, Debuyck Remi, Deprez Joseph,
Derudder Albert, D'hane Jerome, Depaepe Vxctor, Delxo
Joseph, Donckels Arthur, Donckels Henri, Demuynck
Celine, Vancompemolle Math., Dewaele Gustaaf, Desrumeaux Ernest, Depommelaere Prederxc, Declerq Albert, Decat Isidoor, Delrue Henri, Demeulemeester_
Jean, D'Haene Charles, Dewulf Marie, Delaere Henrx,
Denonckheere Aug.,
AuK.. Dejaeghere Camxlle, Defraye Alfons,
Dejonckheere
Alfons
Decraene Victor, Decoutere Maurxce, Decoene Bernhard,
Debrouwere Joseph, Debree Jean, Debonne P., Debonne
Léonard, Debaere Kinders, Debonne Camxlle, Desmet
Vxctor, Degraeve, Demeyere Augusta, Dejaeghere Gust.Degraeve Cyr., Duquesne Emile, Demazure Aloïs, Daels
Emile, Desmet Hector.
(boekjes)
Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelyigheidsboekjes : Expeel Alberic, Expeel Romanxe. (boekoes;
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547.5/60

Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheidsboekje : Poulon Remi Gerard, Feys Constant, Peys
Aloïs, Peys Henri, Pavoreel Theodore, Plorquin, Pavoreel, Pavoreel Pelix.
547.5/61
Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheidsboekje : Ghesquiere Joseph, Ghesquiere Oscar, Gryspeerdt Alidor, Ghesquiere Henri, Gouwry Petrus, Goemare Joseph, Gheysen Victor, Ghesquiere Gyrille,
Grijmonprez C , Guermonprez Wed., Godderis Jean,
Grijspeerdt L., Ghesquiere Ch« L., Geldhof Irma,
' Gheyspeerdt Chr. L«, Ghekuere Constant, Gheldhof
(Deyardin Mathilde), Gadeyne Jules, Guermonprez Leon,
Gilbert Ernest, Ghesquiere Petrus, Ghyselinck Jerome,
Gheysen Louis, Gheeraarts Louis, Gheldof Gyrille.
(boekjes)
547.5/62
Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheidsboekje : Hoornaert Henri, Haemers Wed., Holvoet Henri, Hugelier Adolphine, Haemers Camille, Herman Petrus, Haemers Theophile, Holvoet Erna, Holvoet Victor, Haghebaert Romanie, Heernaert Maurice, Haemers
Jerome, Hubrecht Wed., Holvoet Zoë, Holvoet Aloïs,
Haemers Hector, Himpe Ch. Louis, Honore Prancois,
Hollebeke Henri, Heernaert Jules, Hamers Camille,
Honoré PranQois, Hespel Camille, Huybrecht Eduard,
Holvoet Theophile, Holvoet Jules, (boekjes)
547.5/63
Nationaal hulp en voedingskomiteit, Eenzelvigheidsboekjes : Jonckheere Edmond, Jonckheere Victor, Jonckheere Wed.,
(boekjes)
547.3/64
Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheidsboekjes : Louage Sidonie, Lefever Wed., Laperre Virginie, Langedock Prederick, Loosfeld Jules, Lybeer
Jerome, Libeer Henri, Lievens Vrouw, Legein Edmond,
Langedock Constant, Leperre Weduv/e, Langedock Jean,
Lecomte Augustin, Lefebre Flavie, Langedock Prederic,
Laperre Henri, Laperre AloSs,
(boekjes)
547.3/65 '. Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheidsboekjes : Meyfroedt Edm., Monballieu Wed., Moerkerke
Maurice, Messelis Ch., Moerman J.B., Martin V/ed.,
Martin Barbara, Maes Jules, Moerkerke Henri, Masselis Jerome, Martin Gyrille, Mispelaere Ach,, Meunstr.
Karel, Malfeit Ernest, Malfait Leonie, Martin Constant, Millecille Augustin, Masselis Nabor, Madou
Henri," Muylle Edmond, Muilebroek Karel. (boekjes)
547.5/66
Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheidsboekjes : Noffels Victorine, Nymans Gyrille, Naert
Achille, Nys Gyrille, Nolhant Hippolyte, Nollet Preder iq, Neyrinck Camille, Naert Gyrille, Notebaert
Aloïs, Noppe Camille, Neyrinck Jules, Nuytten Remi,
Naert René, Noppe Gyrille, Naessens Camille.

547.5/67

(boekjes)
Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheidsboekjes : Olieux Henri.
(boekjes)
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547.5/68

Nationaal hulp en voedingskomiteit, Eenzelvigheidsboekjes : Pille Henri, Presschaert.Camille, Phalempin E m . , Parreyt Cyril, Priem Sophie, Pille Camiel,
Pille Aloïs, Pille Henri,. Parmentier Gyrille, Penet
Weduwe, Pattijn Camille, Pattijn H,, Poublon Leonie,
Phalempin Ernest, Pattijn Wed., Pollet Henri, Pyno
Theophile, Pyno Alfons, Provost Gyrille, Poublon Henri, Poublon Fideel, Patteeuw Ch., Pottie Germain,
Pisschaert Weid., Pattyn Ernest, Parmentier Modest,
Parmentier Joseph, Parmentier Henri, Pille Camille,
Poublon Wed., Parmentier Gonst., Parmentier Wed.,
Poleyn Prederic, Platteeuw Isidore, Pattyn Pierre,
Pillaert Wed., Pollis Prederic, Poublon Isidor, Pauwels kinders.
(boekjes)

547.3/69

Nationaal hulp en voedingskomiteit, Eenzelvigheidsboekjes : Qwintin Gyrille.
(boekjes)
Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheids'boekjes : Reynaert Camille, Reynaert Wwe., Roose Victor, Roose Sophie, Ryckebusch Hri,, Roose PranQois,
Rosé Weduwe, Rommelaere P,, Roose Charles, Robbescijn Constant, Rommelaere L., Reynaert Charles, Roose
Sophie.
(boekjes)
Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenèielvigheidsboekjes : Staelgraeve Leonie, Soens Henri, Sabbe Julien, Soens Henri, Serruys Gyrille, Seys Cyriel, Sabbe Jules, Soubry Philomene, Scheldeman V/ed., Staessens
Gonst,, Samyn Arthur, Slambrouck Gustave, Steenhuyse
Leonard, Staessens Aloïs, Staelgraeve Hri., Soenen
Aloïs, Snauwaert Charles, Seys Henri, Seynaeve Triphon,
Seynaeve Petrus, Salembier Adolf, Seys Gyrille, Stragier Henri, Staelgraeve Leonard, Stragier Omer,
Seys V/eduwe, Steverlinck Robert, Santele Achille,
Soubry Maurice, Scherpenborg Gertrude, Surmont Henri, Simoens Prederic.
,
(boekjes)
Nationaal hulp en voedingscomité, Eenzelvigheidsboekjes : Tijtgat Aloïs, Tanghe Aloïs, Tuyttens Léon, Toebaert Natalie, T'joens Bertha, Tytgat Henri,
Tuytens Alfons, T'Hooft Ivo, Trappeniers Victor, Terri^-n Perdinand, Tytgat Gyrille, Terrijn Constant,
Tuyttens Emile, Trachea Edmond, T'Hooft Ivo, Tuytens •
Maurice, Tanghe Alid., Tournicou Pieter, Tournicou
Wed, P.
(boekjes)
Nationaal hulp en voedingskomiteit, Eenzelvigheidsboekjes : Vandewalle Léonard, Vervaecque Camille,
Vandecandelaere Préd., Vanooteghem Karel, Vannieuwenhuyse Jules, Vandyck Celina, Verfaillie Theoph.,
Verrote Julien, Vermaut Ch. Louis, Vercruysse Edmond, Vermeeren Gyrille, Vandenabeele Nicolaes, Vansteenkiste Louis, Vanruymbeke Henri, Van Robays Camille, Vanderheyde Karel, Vandesteene V/we., Vermeersch
Jules, Vanhollebeke Jean, Vens Henri, Vansteenkiste
Ach,, Volckaert Constant, Vansteenkiste Polydore,
Vandevelde Remi, Vandamme Jean, Vandenberghe Paul,
Vandecasteele Lieven, Vanderbrugge Perdin, , Verscheure Sophie, Vandamme Cyriel, Vanneste Alidor,

547.5/70

547.5/71

547.3/72

547.5/73

e « »/ « e e .

,../..,

^
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Vantorre Jules, Vanhauwaert Henri, Vroman Constant,
Vanackere Hri,, Vermeire Remi, Vanmarcke Maur,, Vandaele Jules, Vuylsteke Maurice, Vanhollebeke Jules,
Vanwolleghem Octave, Vincke Gustaf, Vervisch Johan,
Verrote Julien, Verrote Héliod,, Verrote Emile, Vercruysse Adolf, Verbrugghe Gonst,, Vermeire Weduv/e.,
Volckaert Alph., Vanneste Rosalie, Vanhee Constant,
Vanneste Petrus, Verbrugghe Camille, Vens Henri,
Vanlerberghe Henri, Vens Henri, Vannieuwenhuyse W.,
Vanneste Rosalie, Vanneste Rmi, Wed,, Vandemoortele
Wed., Vermaut Chs, L,, Vandevelde Joseph, Vandendriessche Desiré, Vansteenkiste Aloïs, Vanbecelaere
Cyr., Verschoore Gonst., Vanhauwaert Maurice, Vanrobaeys Gérard, Vuylsteke Wed., Vanbelleghem Alb,,
Vansteenkiste Perd,, Vansteenkiste Paul, Vens Maurice, Vanwolleghem Ks., Vanhaverbeke Martin, Vuylsteke Gr., Vansteenkiste Ach,, Vanruymbeke Camille,
Vanrobays Wed,, Verfaillie Victor, Vermeiren Omer,
Vaneeckhout Nathalie, Vandewiele Ivo, Vuylsteke Henri, Vervaecque Gyrille, Vanysacker Aloïs, Verkinderen Désiré, Vansteenkiste Odilon, Vanmarcke Alf.,
Verfaille Théoph., Vanheuverbeke Alf., Vanruymbeke
Julie, Vansteenkiste Alf., Vansteenkiste Arth,, Vannieuv/enhuyse Jules, Vandecandelaere Pirm,, Vanneste
Remi Wed., Vandendriessche Petrus, Vandenbroucke Gonst.,
Vercruysse Chs, Ls., Vanrumbeke Adolf, Vercruysse
Henri, Vandaele Alph., Vansteenkiste Angelus, Vanrobayes Petrus, Vanneste Victor, Vanneste Euphanie,
Vanmarcke August, Vanlerberghe Jules, Vanlerberghe
Emile, Vankeersbilck Achille, Vanhollebeke Jean,
Vanhaverbeke Petrus, Vanhaverbeke Gonst., Vanhauwaert
Petrus, Vandevoorde I'^od,, Vandevoorde Gyrille, Vandevelde Victor, Vanderplancke Henri, Vandenberghe
Jules, Vandenberghe Gust, Vandenberjshe Gam., Vandenberghe Arthur, Vandemoortele Louis, Vandamme Petrus,
Van Ackere Victor, Vandevelde Joseph, Van Keersbulck,
Van Marcke Martinus, Vermeersch Henri, Vanmarcke Jules, Vlieghe Emile, Vanderplancke, Vanhaverbeke Jules,
Vanhauwaert Jerome, Vanlaton Louis, Vanneste Jules,
Verly Désiré, Vermaut Chs. Louis, Vermaut Weduwe,
Vandevmlle Gustaf, Vanruymbeke Adolf, Vandevoorde
Remi, Vansteenkiste Chs, Ls., Vanden Broucke Gebr.,
Vanhaverbeke Jules, Verlinde Georges, Vens Charles,
Verschaete Remi, Vervenne Jules, Vandewalle Ach,,
Vanwolleghem Prangois, Vercruysse Pr. Adolf, Vandamme Leonie, Volckaert Cam., Vanlerberghe Henri,
Vanden Abeele Nicolaas, Vanneste Jules, Vangheluwe
Guillaume, Vanhoet Aloïs, Vanelslande Aloïs, Vangheluwe Pierre,•Vandamme Bertha, Vandamme•Gaston,
Vincke Louise, Vanoost Theoph.
(boekjes)
547.5/74

Nationaal hulp en voedingskomiteit, Eenzelvigheids, boekjes : Wyffels Maurice, Weyhaeghe Théph., Watteyn
August, Wattin Alfons, Werbrouck Karel, Wattin Alfons,
V/ullepit René,
(boekjes)

116.

547,3/75
547.5/76

Nationaal hulp en voedingskomiteit. Eenzelvigheidsboekjes : I z e r b y t Camille, Yzerbyt Edgar, Yzerbyt
Wed., Yzerbiet Alfons.
(boekjes)
Voedingskomiteit 1914-1918. L i j s t der opgeè'isten.
' •

547.5/77

(losse stukken)

Voedingskomiteit 1914-1918, Onderstandsberekening.
(losse stukken)

547.5/78
547.5/79
547.3/80

547.3/81
547,5/82
547.5/83
547.3/84
547.3/85
547.3/86
547,3/87
547.5/88
547,5/89
547.5/90
547,5/91
547.3/92
547.3/93
547.3/94

Voedingskomiteit 1914-1918. P l a a t s e l i j k komiteit
van Wevelgem - L i j s t .
(los stuk)
Wevelghemsche Krijgsgevangenen 1914-1918. (los stuk)
Voedingskomiteit 1914-1918. Hulp aan deze die van
hunnen steun' beroofd zi'jn, (vergoeding voor de mob i l i s a t i e ) 15/8/1914 t o t 13/11/1914 (Liste no. I I )
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Hulp aan deze die van
hunnen steun beroofd z i j n , (Vergelding inzake m i l i t i e )
augustus 1914 ( l i v r e no. I )
(register)
Hulp aan deze die van hunnen s t e u n . , , van 15 febru- ,
a r i t o t 14 mei 1915.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. L i j s t der zelfbaltkers,
van 27 maart t o t 21 a p r i l 1915 en van 28 a p t i l t o t
9 j u n i 1915. '
(
(2 r e g i s t e r s )
Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en boekhouding
komiteitshulp en gemeentehulp van 3 t o t I7 mei 1915»
(register)
Hulp aan deze die van hunnen steun beroofd zijn, van
13 mei t o t 13 oogst 1915»
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. L i j s t der werklozen :
24/5/1915 t o t / m e t 7/6/1915»
(lias)
Voedingskomiteit 1914-1918. Werklozen van 14 t o t
28/06/1915.
(lias)
Voedingskomiteit : zelfbakkers : van 16 juni t o t
22 september 1915»
(register)
Onderstand aan werklozen : 9 j u l i t o t 16 augustus
1915.
(register)
Hulp aan deze die van hunnen steun beroofd zijn :
van 14 oogst t o t 12 november 1915» Nr. 6. ' ( r e g i s t e r )
Voedingskomiteit, Steun aan v/erklozen : van 23 augustus t o t 4 oktober 1915.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918, Registers en boekhouding :
Amerikaansch Meel : 29/9/1915 t o t 9/2/1916.
(register)
Voedselkomiteit 1914-1918. meelboek : 6/10/1915 2/O2/I9I6.
(register)
Voedingskomiteit. Hulp aan werklozen : 11 oktober
t o t 22 november 1915»
(register)
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547.5/95

Voedingskomiteit 1914-1918. Boekhouding : Kasboek,
21/10/1915 t o t . 30/08/1917»
(register)
547.5/96
Hulp aan deze die van hunnen steun beroofd z i j n ,
no. 7 : van 13 november t o t 11 f e b r u a r i 1915-'16.
(register)
547.5/97
Hulp aan deze die van hunnen steun'beroofd zijn :
van 14 november t o t 12 f e b r u a r i 1 9 1 4 - ' 1 5 . ( r e g i s t e r )
547.3/98
Voedingskomiteit 1914-1918. Haver voor de paarden,
( l i j s t e n ) periode 1916-1917.
( l o s s e stukken)
547.5/99
Voedingskomiteit : hulp aan werklozen, I7 j a n u a r i
t o t 28 februari I 9 I 6 .
(register)
547.5/100 Hulp aan dezen die van hunnen steun beroofd z i j n ,
van 12 febr. t o t 12 mei I 9 I 6 .
(register)
547.3/101 Voedingskomiteit 1914-1918, Registers en boekhou• ding Komiteitshulp : 16/2/1916 t o t 14/6/1916.
(register)
547.5/102 Voedselkomiteit, Werklozen van 6 maart t o t I7 a p r i l
I9I6.
(register)
547.3/103 Voedingskomiteit 1914-1918. Werklozen - Gemeentehulp : van 24/4/1916 t o t 14/08/1916. ( r e g i s t e r )
547.3/104 Voedselkomiteit. WerKlozen : onderstand van het nat i o n a a l hulpcomiteit vanaf 24 a p r i l t o t 5 j u n i 1916.
(register)
547.3/105 Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en boekhouding. Hulp B : 13/5 t o t 4/8/1916. (Hulp aan deze
die van hunnen steun beroofd z i j n . . . ) ( r e g i s t e r )
547.3/106 Voedselkomiteit. Werklozen : onderstand van het nat i o n a a l hulpkomiteit van 12 j u n i t o t 24 j u l i I9I6
(register)
21 juni - 18 oktober
547.3/107 (meelboek ?) Voedselkomiteit
(register)
I9I6.
547.3/108 Komiteitshulp van 31 j u l i t o t 11 september I 9 I 6 .
547.5/109
547.5/110
547.5/111
547.5/112
547.5/113

(register)
Hulp aan deze die van hunnen steun beroofd zijn
van 5 aug, tot 27 oktober I9I6.
(register)
Gemeentehulp van 21 augustus tot 20 november I9I6.

(register)
Namen der leden van het P l a a t s e l i j k Hulpkomiteit
van V/evelghem. 7 september I9I6 - 26 september I 9 I 8 .
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en Boekhouding Komiteitshulp 18/9/1916 t o t 30/10/1916.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en boekhouding Komiteitshulp : 25/10/1916 t o t 21/2/1917.
(register)
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547.5/114
547.5/115
547.5/116
547.5/117
547.5/118
547.5/119
547.5/120
547.5/121
547.5/122
547.5/125
547.5/124
547.5/125
547.5/126
547.5/127.
547.5/128
547.5/129
547.3/150
547.5/151
547.3/152
547.5/155
547.5/154
547.5/155
547.5/156

Komiteit hulp, n a a m l i j s t , vanaf 6 november t o t 18
december 1916.
'
(register)
Voedselbijstand : gemeentehulp, 27 nov. 1916 - 8
januari 1917.
(register)
Voedselkomiteit. Werklozen : van 29 november 1915
t o t en met 10 j a n u a r i 1916.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. " B ê t e l i e r s " , periode
I917-I9I8, Geleverd brood,
(losse stukken)
Bevoofradingsdienst : 1917-'18, vleesch, s l a c h t h u i s .
(losse stukken)
Voedingskomiteit 1914-1918. Geneeskundigen dienst
1917 t o t 1921.
(bundel)
Voedingskomiteit 1914-1918, Hulp aan uitgedrevenen
vanaf 1917 t o t 1920.
(losse stukken)
Kopen van voedsel. Voedselkomiteit 1917. ( r e g i s t e r )
L i j s t der ontvangsten en uitgaven gedaan voor de
gemeente-Roomerij van Wevelghem, 1917» (losse stukken)
Voedingskomiteit 1914-1918. Magazijn : wekelijks
v e r s l a g , j a n u a r i 1917 t o t december 1917. ( r e g i s t e r )
Provinciale bevoorradingscommissie voor Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, 1917.
(losse stukken)
Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en Boekhouding : Grootboek 1917»
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en Boekhouding : Grootboek 1917-1918.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918, Registers en Boekhouding : Grootboek 1917 t o t 31/1/1918, ( r e g i s t e r )
Secours B, Grand-livre 1917- (onderstand) ( r e g i s t e r )
Secours B aux families privées de leur s o u t i e n . .
Journal - Grand-Livre 1917»
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918, Secours aux réfugés,
"Mémorial" 1917-1921.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Secours aux réfugés,
"Journal" 1917-1920.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Staat van b e t a l i n g der
werklieden, ' t j a a r 1917.
'(bundel)
Voedselcomiteit 1914-'18. Register van betalingen
(kasboek.) Januari 1917.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Gemeentehulp van I5/OI
t o t 14/4/1917.
(register)
Voedselbijstand : 18 j a n u a r i 1917 - 29 maart I917.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en boekhouding : 20/1 tot 13/4/1917. Hulp B (Hulp aan deze
die van hunnen steun beroofd zijn..,) (register)
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547.5/157
, .
,
547.5/158

Komiteit : voedsel van 12 f e b r u a r i t o t 26 maart 1917.
.
,
(register),
Voedselcomiteit 1914-'18. Kasboek :• 28 febr. 1917 28 j u n i 1917.
(register)
547.3/159 Voedingskomiteit 1914-1918. Boekhouden der Roomerij
van 1 maart 1917.
(register)
547.3/140 Voedingsonderstand. Tabellen : van smout, spek en
r i j s t . . . 6 a p r i l 1917 - 14 j u n i 1917. ( r e g i s t e r )
547.3/141 .Voedselcomité : meelboek : 9 a p r i l 1917 - 14 mei
1917.
(register)
547.3/142 Voedingskomiteit 1914-1918, Registers en boekhouding. Hulp B van 14/4 t o t 6/7/1917»
(register)
547.5/145 Voedingskomiteit 1914-1918. Gemeentehulp 23/4/1917 23/7/1917.
(register)
547.3/144 Voedselkomiteit : meelboek, Komiteit hulp van 21
mei t o t 2 j u l i 1917»
(register)
547.3/145 Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit. Afdeling onder' s t a n d . Verzameling der reglementen en Algemene ond e r r i c h t i n g e n . Brussel - 1917»
(Boek)
547.5/146 Nationaal Hulp- en Voadingscomiteit. Afdeling ond e r s t a n d . Verzameling der Reglementen en Algemene
Onderrichtingen - Bijvoegsel A. Brussel - Juni 1917»
(Boek)
547,5/147 Voedingskomiteit 1914-1918. Hulp aan Belgische
Vluchtelingen - Staat der waren uitgedeeld aan de
v l u c h t e l i n g e n , ontvangen,van het gewestelijk komit e i t van 17 juni t o t 22 oktober 1917» (losse stukken)
547.5/148 Voedingskomiteit 1914/1918, Hulp aan vluchtelingen
van 18/6/1917 t o t 2/7/1917»
(register)
547.3/149 Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en boekhouding. Hulp en voedingscomiteit, 21/6/17 - 14/9/17»
(register)
547.3/150 Voedingskomiteit : meelboek, 5 j u l i 1917 - 2 aug.
1917.
(register)
547.3/151 Voedselkomiteit : komiteit hulp : vanaf 9 . j u l i t o t
. 20 aug. 1917»
(register)
547,3/152 Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en boekhouding. Hulp B van 7/7 t o t 28/9/1917» (i^egister)
547.3/155 Voedingskomiteit 1914-1918. Http aan vluchtelingen
van 9/7/17 t o t 23/7/1917.
(register)
547.5/154 Lampen u i t s l u i t e l i j k dienende voor m i l i t a i r e n : opname einde j u l i 1917»
(losse stukken)
547,5/155 Gemeentehulp : 50 j u l i r- 29 oktober 1917» Naamlijst.
(register)
547.5/156 Voedingskomiteit 1914-1918. Hulp aan vluchtelingen
van 51/7/1917 t o t 14/8/1917.
(register)
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547.3/157
547.5/158

Secours B aux families p r i v é e s de l e u r s o u t i e n .
Mémorial, 3 aug. 1917 - 28 dec, 1917- ( r e g i s t e r )
Vluchtelingen : 20 aug. 1917 - 50 dec. 1917.
(register)

547.5/159
547.3/160
547.5/161
547.5/162
547.5/163
547.5/164
547.5/165
547.5/166

n a a m l i j s t , 27 augustus - 8 oktober
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Boekhouding s e p t , 1917 sept. I9I8. 2 registers
(registers)
Voedingskomiteit 1914-1918. Boekhouding : Kasboek
1/9/1917'tot 1/7/1921.
(register)
Comiteit Rationnement van 20 september t o t 2. december 1917.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en Boekhouding, Hulp B van 29/9 t o t 31/12/1917» ( r e g i s t e r )
Secours B aux families p r i v é e s de l e u r s o u t i e n ,
grand l i v r e . 1917 : oktober - dec. 1917» ( r e g i s t r e )
Voedingskomiteit 1914-1918. Registers en boekhouding,
Komiteitshulp : 15/10/191? t o t 2/1/1918. ( r e g i s t e r )
Voedselbijstand, n a a m l i j s t 5, I7 okt. 1917 - 26 dec.
1917.
Gemeentehulp
1917.

547.5/167' Hulp aan deze die van hunnen steun beroofd zijn,
547.5/168
547.5/169
547.5/170
547.5/171
547.5/172
547.5/175
547.5/174
547.5/175
547.5/176
547.5/177
547.5/178

van 28 oktober tot 19 januari 1917- (register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Onderstand aan Belgische
uitgedrevenen, november 1917 tot september 1918.

( l o s s e stukken)
Voedingskomiteit 1914-1918. Dagelijksche rekening
der geleverde en verkochte melk, te, beginnen van
I s t e n november 191?.
(register)
Voedingsonderstand no. 1 , u i t b e t a l i n g e n van 4 november 1917 t o t 23 f e b r . I 9 I 8 .
(kasboek-register)
Voedingskomiteit 1914-1918, U i t b e t a l i n g van den acht e r s t e l van 4 november t o t 29 december 1917»
(dossier)
Voedingskomiteit 1914-1918. Gemeentehulp, 5/11/1917
t o t 4/2/1918.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Boekhouding : Afschrift
van de Kasboek, 14/11/1917 t o t 27/9/1918. ( r e g i s t e r )
Voedingskomiteit 1914-1918, Verdeling levensmiddelen,
6/12/1917 t o t 6 / 2 / I 9 I 8 ,
(register)
Komiteithulp van 25 december 1916 t o t 5 f e b r u a r i
1917.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Ontvangsten en Uitgaven
gedurende den |iout verkoop - I 9 I 8 . ( l o s s e stukken)
Secours B, journal 1918,
(register)
Année I 9 I 8 , Secours B, Grand-Livre, ( r e g i s t e r )
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R47 5/179

van nr 626 tot 906, 1918- (register)
Bagloonen van nr. <o
(register)

: -///il; P.i.-o- X ^f r9:r-;9 r.Verk ophoek 19ia-1919.

;„.5/,81

.47 5/185
547-5/lo^

voedingskomxtext 1914

,,,

ter)

^^^^^

f e S n t , 1918 » ; ^ ; ^ ; _ ^ g , 3 . g^^^^rs au. réiugés,
voedingskomitext 1914 1^18^^.
(«Si^er)
..Grand-Iiivre" , 191» ^"'^
. .,,j_„eiinK met hxnx-

.-V-ikf^rr.ii;.rxrs^êire^^^^^^^^^^^^^^
„^^ , , , 3 5 ; : : : : — - i t .14-1918. - n o p g ^ e . ^ - n f A/.i'
I9I8.
Aohterstel Januari en
,««fi ïeedingskomiteit 1914-1918. A^W^J,,,,^ stukken)
547.5/186 Voe^^i^Ji ,918.
^
^^^ boekhouding,
,47 5/187

voedingskomiteit 1914-W-gBegx^^^^.^^^^^

W-5/^"^ HulP B van V1 - * 5^^^
„eelboek.t 2 nanuarx t/m
/^"Q Voedingskomitext 1914-l':)io(regxster)
547.5/I08 Voedxng
,g_
^
nen
„ V189 L l t e i t HulP : Aliagtische naamlxjs_t^de_ ^^^^^^^^^.^
5'^7.5/1o9 - ^ toexage kregen 20 1 19 ^^
^^^^
^,,,,31,

--'^^^^° ^ ^ ^ ^ ^ r t ^ . S . oemel::!:;: W2/1918
547.3/191 » i ^ r , r e ! - ^ ; ,^ „ . e t S S t - .e.ru, „ 5 / 1 9 2 voedings onderstanden^ 2
•
^^^g^^^er)
W-5/^y
ari 1918 tot 15 3^^
^
,^
20 mrt. 1918
„ ^MQ7^ Voedselcomitext 1914-1^18 •
(register)
547.5/195 Voeds^^ ^^. ,g,3_
.
^^.___ ,^^
, . , ./IQ. Dagloonen van nr. 510 tot nr. 625,^^,.^^^^,)

tot 5/IO/I9I8.

Registers en boekhouding,

122.

547.3/201
^ ^ -^^
547 3/202
547.3/20^

v o e d i n g s k o m i t e i t 1914-1918. R e g i s t e r s ^ e n boekhouding,
18/7/1918.Cregxsxer; .,
v o e d i n g s k o m i t e i t 1914-1918. Boekhouding : Grootboek,
8/8/1918 t o t 30/^^/1921.
(register)

,47.5/205

.!oedingskomiteit;^9^^^^^^^^^^^

,47.5/204

- - o n - - * - ! - ; ; 'dSVeSilSeg^ef fxgine
onderrichtingen - nieuwe uxtgave. Brussel - oktober
1918.
(Boek;

,47.5/205
,47.5/206

,47.5/207

zs^:^s^s\^^v^^^^^^
t o t 25/01/1919.
(register)
We^kXo.enonderstand. Voedingsonderstand^^^dagXonen

,

-^^-^^i;^^-p:);^-^^S^^J^f^

547.5/209

l e z L n l n l i e t e n g e v k g e van de ° o - l ° B van hun s t e u n
beroofd z i j n en d i e o n d e r s t a n d g e n i e t e n , ingevoXge tte
« e ï v a n 2 a u g . 1914.)
(register)
y o e d i n g s k o m i t e i t 1914-1918. HuXp aan steunXo.en november 1918.
K^'^t,-^
/
v o e d i n g s k o m i t e i t 1914-1918. MeeXboek,^15^november 1 9 1 8 .

547 5/210
^ '
547 V 2 1 1
5 4 7 . 5 / 2 11

VoedseXoomiteit : namen van mensen en sommen (van
steun ? ) 28-11-'18 t o t 6 - 5 - ' 1 9 . ( r e g i s t e r )
Voedingskomiteit 1914-1918. r e g i s t e r s en boekhouding,
ï,^=2/1918 - 1 0 / 0 5 / 1 9 1 9 .
(register)

547.5/212

H a t i o n a a l o o m i t e i t voor huip en ™ ^ ^ | - 8 ; / - ' ^ ^ S ^ ^ | o n voor h e r b e r g i e r , 1 9 1 9 .
^jeg ^^^^^ ^^m-i^en)

,47.5/213

Voedingskomxteit 1914-1918. H u l p ^ a a n ^ u i t g e d r e v e n e n ,

547.5/208

5^-^-5/^- issriiiiirrk^ra^d:rrkfr!)Txrse-sSs^;^

5.7.5/215 i-if^^-ii^vzniiUe^r^^'^^^^^^^
ö vSor dlgezinnen van niet gemobiiiseerden van 1
jalSari tot 51 januari 1919.
(losse stukken)
,47.5/216 Voedseikomiteit, van 26 januari |°tJV^^ei 1919.

,47.5/217

^^ts^^^:^:^^^f^^^fBt o t 27 maart 1919.

,47.5/218

-----j-^Vl^^^^ï^t^t

• (register;
^

^

txosfeitf.S:n)
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S47 3/219
-" ''^
5^7 3/220
^'^'^^
547.5/221
^^^'^
547 3/222
^ ^
547 3/223
'^ '
547 3/224
^ ^'^
547 5/225
^ ^
547 3/226
^^^'^
5/17 3/227
^"^^^
547 3/228
547.5
547.5/1
547.5/2

Voedingskomiteit 1914-1918. Rantsoenering : 10/3/1^19a p r i l 1919. Boekhouding.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Hulp aan uitgedrevenen
van 16/8/19 t o t 1/1/1920.
(register)
Voedingskomiteit 1914-191:8. Nominatieve l i j s t van
ontvanien hulp, s e p t . 1919 t o t eug. 1922. ( r e g i s t e r )
Voedingskomiteit 1914-1918. Werklozen van 5/10/1919
t o t 21/2/1920.
(register)
Voedselcomiteit : werklozen van 18 mei t o t 4 oktober
1919.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Werklozenonderstand,
november 1919 t o t mei 1920.
(register)
Voedselcomiteit : Werklozen van 22 f e b r u a r i bot 29
mei 1920.
(register)
Voedingskomiteit 1914-1918. Hulp aan uitgedrevenen.
L i j s t van Mr. Van Hoonacker. (1920) ( r e g i s t e r )
Voedingskomiteit 1914-1918. Hulp aan uitgedrevenen.
L i j s t van Mr. Delbaere. (1920) ( r e g i s t e r )
Buitengewone onderstand aan noodlijdende gezinnen
van vluchtelingen en teruggekeercien, 1920/21.
( l o s s e stukken)
Oorlogsschade
, Avances 70 ?5, avis de c r é d i t s , A-D,^no 1 ^ y 7 5 .
Avances 70 ü, avis de . c r é d i t s , E-W,^no 1 7 4 ^ 4 5 8 7 .
Z • O.»

547.5/3
•^^(^^/^
547.5/4
547 5/5
^
5^7 5/6
^^'^•^^
547.5/7
547.5/8
547.5/9

Barème de 1'arrondissement de Coutrai.
^^^^
^ (losse stukken)
Grand livre des comptes generaux no 2. (boek) z.d.
Lidboekjes : samenwerkende maatschappij tot herstel.
van oorlogsschade te Wevelgem en in Lauv/e. z.a.
(boekjes)
Lidboekje samenwerkende maatschappij tot herstel van
oorlogsschade te Wevelgem en te Lauwe, z.d.- (boekaes)
Liste des velos réquisitionnés. z.d. (register)
Naamlijst : jugements. z.d.
(register)
Registre des dossiers, z.d.
(register)
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^47.5/10
547.5/11
1347^5/12
547.5/15
547.5/14
547.5/14bis
547.5/15

Répertoire des cooperateurs, z.d. ( register)
Voorschotsaanvragen A-C, z. d.
( losse stukken)
Vooj-schotsaanvragen D, z.d.
( losse stukken)
Voorschotsaanvragen E-U.z.d.
( losse stukken)
Voorschotsaanvragen V-W, z.d.
( losse stukken)
Réclama'tien, goedvinden We Gannaert en Vandenberghe
en consoorten jegens het Pransch Gouvernement, 1816.
( dossier)

Accuses de réception des dossiers pour contre-expertises. Oorlogsschade 1914-18.
( losse stukken)
547^5/16
I914-I8, accusés de réception - Titres(losse stukken)
547.5/17
1914-18, accusés de réception, dupliceta.(lias)
$47.5/18
ld, Algemeenheden.
( losse stukken)
547.5/19
ld, Algemeenheden. Notarisakten. ( losse stukken)
547.5/20
Oorlogsschade 1914-18. Algemeenheden, briefwisseling.
( losse stukken)
547,5/21
Oorlogsschade 1914-18. Avances 70 ?f, avis de crédits. Récapitulatifs depuis Ie commencement jusqu'
a la fin.
( losse stukken)
547.5/22
1914-18. Avis de verseraent depuis Ie commencements
jusqu'a la fin.
( losse stukken)
547.5/23
I914-I8. Avis de création de titres, nr transaction.
( losse stukken)
547.5/24
1914-18. Avis motivés de la Coop. de Wevelgem, overeenkomsten.
( losse stukken)
547.5/25
Oorlogsschade : berekening van de som welke daags
voor de mobilisatie nodig zou gev/eest zijn om de
goederen door oorlogsfeiten beschadigd in vorige
staat te brengen. 1914-16.
( register)
547.5/26
Oorlogsschade : 1914-18, Brouillons.( losse stukken)
547.5/27
Oorlogsschade : 1914-18, Divers délibérations assemblees, moniteurs, lettres d' accompagnements etc.
( losse stukken)
547.5/28 • 1914-18. Doden en gekwetsten, mensen en paarden,
( losse stukken)
547.5/29
Oorlogsschade. 1914-18,dossier Juf. Rachel Deneckere. Menenstraat 13 Wevelgem. ( losse stukken)
547.5/30
Oorlogsschade 1914-18, Dossier Vanneste Indore, Rue
de Courtrai 241, Menen.
( losse stukken)
547.5/31
Pamiliën daklozen. 1914-18.
< register)
547.5/32
Journal special. Federation no 9. ( register)
547.5/53
Oorlogsschade 1914-18. Fiches. ( losse stukken) ,
547.5/34
Inlavartiering WO l,
( losse stukken)
547.5/55
Oorlogsschade 1914-18. Jugements.( losse stukken)
547«5/55
Lijfrente voor weggevoerden 19,14-18,-( ..Van Wallegemv
Maurice, Pille Remi, Catteuw Thomasr losse stuMifeli)
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547-5/37
547.5/50
547.5/59

547.5/40
547.5/41
547.5/42
547.5/45

547.5/^
5/17.5/45
547 5/46
547 5/^7
5^7 5/4P,

547.5/49
547.5/50
47 5/51

WO l : lijst der boerenwerklieden; der peerden; wagens en karren; der bakkers.
( los stuk)
Oorlog 1914-13. Lijst der kinderen. ( register)
1914-18. Lijst der leden der Gamenwerkende maatschappij tot herstel van oorlogsschade te Wevelgem en
Lauvre gevestigd te Wevelgem.
( lias )
WO l : lijst van de personen per straat, lijst van
de mannen( met geboortedatum en beroep) ( losse
stukken)
Liste des dossiers a demander en transmission au
commisariat de Courtra1.1914-18 ( lias)
Oorlogsschade 1914-18. Liste des dossiers dus en
audience.
( losse stukken)
Militaire rekwisities 1914-18. Naamstaat der inwoners van de gemeente die de vergoeding door het mn.-'
nisterie van oorlog vastgesteld aanveerd hebben...
( losse stukken)
Oorlogsschade 1914-18. Ontvangstbewijzen. ( register)
Oorlogsschade 1914-18. Overeenkomsten. ( losse stukken)
Oorlogsschade 1914-18. Papiers divers de comptabilité.
( losse stukken) •
Oorlogsschade 1914-18. Personnes convoqués- correspondences.
( losse stukken)
Schpde 1914-18 door Wevelgem geleden bij de ontruiming en de vlucht der gemeente. Schade aan plunciering en roof van meubels, levensmiddelen en huisdieren;' schade veroorzaakt door de beschieting. ( register)

5/L7 5/55
•^ ' ' -"^ -^-^

Oorlogsschade 1914-18. Schadedossiers.(losse stukken)
Oorlogsschade 1914-18. Stamboek nr. 5•( register)
Oorlogsschade 1914-18. Stamboek nr. 5» livre matricule.
, ( register)
Oorlogsschade 1914-18. Statistiques mensuelles de
la fédération.
( losse stukken)
1914-18. Stortingsberichten op titels, (losse
stukken)

5^7.5/54
•^'i'^^'^

Oorlogsschade 1914-18. 2e voorschotsaanvragen.
^
( losse stukken) _

n/io ir/s5
^ '^•^^^

Oorlogsschade : correspondance depuis Ie commencement jusQu'au 31-12-20'. Année 1919-1920. ( losse
stukken)
Aanbesteding : praalgraf voor gesneuvelde soldaten.'
( losse stukken)
1920
Oorlogsschade : Ie reglement des dettes et creances
entre ressortissents belges et ressortissants exennemis. 1920.
( bundel)

547.5/52

547.5/55
547 5/57
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547.5/5S

Stamboek : samenwerkende meatschappij tot herstel
van oorlogsschade te Wevelgem en Lauwe.20/02/1920.
( register)

547.5/59
547.5/60
547.5/51

JournalC boekhouding) 16 maart 1920.( register)
Le présent registre... " samenwerkende maatschappij
tot herstel van oorlogsschade te Wevelgem en te
Lauwe. 29 sept. 1920.
( register)
Oorlogsschade : co.rrespondsnces année 1920-21.

547,5/62

( losse s tukke n)
Oorlogsschade : l i v r e de c a i s s e . 1920-1922.

547.5/63
547.5/64
547.5/65
547.5/66

547.5/67
547.5/6^^'
547.5/6^'
^
547.5/70
547.5/71
547.s/72
'^
547.5/73
547.5/74,
"^47.5/75
-,47.5/76
547.5/77

( register)
Rechtbank van oorlogsschade Kortrijk, jugements
tribunal 1920-22.
( losse .stukken)
'Register : bewijsstukken van oorlogsschade 19201923.
( register)
Oorlogsschade 1914-1918. Circulairen 1920-25.
( lias)
Opeising door de geallieerde legers. Naamlijst van
de inwoners der gemeente Wevelgem die deel namen
aan het leveren van verstrekkingen, opp;eëist door
de geallieerde legers. 1920-1925.( register)
• Herstel van oorlogsschade 1914-18: gedateerd van
1920 tot 1925.
( l o s s e stukken)
Oorlogsschade : aanvragen tot uitbet8ling( voorschotten) 1921-23.
( los stuk)
Oorlogsschade stamboel-^ nr. 4, Wevelgem 13-03-1921.
( register)
Oorlogsschade 1914-18, gedateerd ts. 1921-23.
Briefwisseling met " bond der samenwerkende vennootschappen voor"" oorlogsschade.
,( losse stukken)
Oorlogsschade 1914-13. Bericht van uitbetaling
1921 tot 1924.
( losse stukken)
Oorlogsschade 1914-18. Correspondance 1922.
.
( losse stukken)
Transactions Pevrier 1922- avril 1923 A-G.
( losse stukken)
Transactions Pevrier 1922- avril 1925 G-W.
( losse'stukken)
Oorlogsschade 1914-18. Transactions Avis de Crédit. Récapitulatifs.du 27/02/22 tot 20/05/25.
( losse stukken)
Oorlogsschade : demandes d' avance sur titres et
copies des jugementsi 1922-23. ( losse stukken)
Rapports et relevés de la société co'dperative.
1c>'22 •
( l o s s e stukken)
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547.5/78
^^<'^' ^

Ontvangstbewijzen van dossiers als transactie afgeef door heer staatscommissaris, 1922-25-C losse

b^7.^/l^
^^^'^^^'

Oorlogsschade ; liste des dossiers a demander en
transmission au commissariat de Courtrai.(losse
stukken)

547.5/80

Accuses de répeption des ^-tures^de^remploi.^^^^^^^^

547 5/81
^^

Pensioenen, renten en toelagen uit de oorlog ontstaan. Lijst der beneficiarissen woonachtig te
Wevelgem. 1925^ 1°^^® stukken)-

547 .•5/82

Bronzen standbeeld voor de ^^^^^^^^f ^^^°f ^^Ji:^!?,)^'

547.5/83
-" '^ ^^ -^

Geschiedlmndig overzicht van het verbond der samenwerkende vennootschappen voor oorlogsschade door
Maurice Willaert. Brussel,nationale drukkerIQ, 1950. .
( boek)

547.7

Prestaties door de bezetter opgelegd.

547.7/1

ilzettins WO I, aaatreselen door de^se-enteraad.

547.74

Aanplakbrieven

547.74/1

I F ï I ^ Ï ^ ^ T ^ ^ d e W O I , f-ae«^^-^^-(^^^,^ïSS?e;en)

547 74/2
^^'^

Affiches WO l :verordening : verlengde termijn voor
protestopmaken, terugtrekken van banktegoed. ..2^
december 1915.
^ aanplaKferief )
547.74/5
Verordening betreffende het organieke reglement tot
^ '^^ ^^
verdeling van de beurzen. 21 september 1916.
( aanplakbriex;
547.74/4
Bekendmaking, poging tot grensoverschrijding. 31
december 1916.
( ^^d.)
547 74/5
Verblijf en verkeer, besluit tot regeling van ver-^^'.^^-^
blijf en verkeer van personen in het door het
Britse leger heroverde Belgische gebied. 15 Quli
1917.
( ld.)
547.74/6
Verordening betreffende de inbeslagname van Bordeaux_,
-^ ^ ^
Bourgogne en Zuiderwijnen. 21 aug. 1917.( id;
547.74/7 ' Verordening : verlengd termijn ^oor protest opmaken,
^^^'^^^^
terugtrekken van banktegoed. 15 september 1917.(id)
547.74/8
•" ^ ' '
5^7.74/9
^'^'^"^/^

Waarschuwing( wegens krijgsverraad tot de dood veroordeelden) 15 september 1917( id)
Verordening betreffende de aangifte van het vermo^oor onderdanen van het vijandelijk buitenland
in het belgisch gedeelte van het gebied van het
4e leger. 22 september 1917( id.;

128.

547.74/10
547.74/11
547.74/12
547.74/15

547^74/14
547.74/15
547.74/16

547.74/17

547.7 4/18
547.74/19
547.74/20

547.74/21

547.74/22
547.74/25
547.74/24

Abaenderung... verordnung zur Verordnung Uber die
Beshlagnahme der oelfruchternte im gebiet der 4e
armee vom 4 juli 1917« 16 oktober 1917* ( affiche)
Bekendmaking : betreffende het vlas, betreffende
den wijnbestand. 4/11/17.
( id)
Bekendmaking, tabaksnijmachines- verwijdering vlashekkens-aangifte gevogelte-vlasbereiding. 09/11/1917
( id)
Verordening voor de tot het gebied van het vierde
leger behorende gedeelten der Belgische provincies
Oost- en Westvlaanderen, wordt bestemd als volgt :
verlengde termijn voor protestopmaking en andere
tot vrijwaring van verhaal... 8 december I9I7.

( id)
Verordening betreffende de vervaldagen

van de door
de Beïgische provincies uitgegeven kasbons, 11 december 1917.
^ ^^^
Verordening betreffende het heffen van de belastingen gedurende het jaar 1918, 28 december 1917-( id)
Bijvoegsel tot de verordening van 7 juli 1917 voor
het in beslagnamen en afhalen van inrichtingsvoorwerpen uit spaarmetalen' in 't gebied van het vierde
leger. 4 januari I9I8.
( id)
Verordening voor het belgisch gedeelte van 't gebied
van het vierde leger tot aanvulling der verordening
betreffende de pers- censuur vai^i 25 mei 1915..*
4 januari I9I8.
( id)
Verordening voor Vlaanderen betreffende de hervorming van het middelbaar onderwijs van de lagere
graad. 4 januari 1918.
( id)
Verordening betreffende het verbod van hanengevechten. 8 januari I9IS.
( id)
Bekendmaking : eieraflevering, mesten der weiden,
aansrelden van wissen, aanmelden van zaaigraan en
lijnzaad, reinigen der straten, afblinden der Iwartieren, in stand houden hunner huizen. 19/1/1918.
( id)
Verordening voor het operatiegebied voor het vierde
leger, verwerven, vervreemden en onbevoegd bezit
van militaire kledings - en uitrustingsstukken...
27 januari I9I8.
( id)
Bekendmaking, ongeoorloofd uitoefenen van de geneeskunde ...7 februari 1918.
( id)
Bekendmaking : alle mannelijke personen van 16 tot
50 jaar... moeten zich... melden., Verbod op het
gebruik van 't voetpad. 07/02/1918. ( id)
Nachtrag zur verordnung van 15 oktober 1915 Petsetzung van Höchstpreisen... 22/02/1918 ( id)
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547.74/25
547.74/26

Verordening ter wijziging der armee-verordening van
15 juli 1917, betreffende het gebruiken der nieuwen
suikeroogst. 7 maart I9I8.
( aanplakbrief)
Bekendmaking, instelling avondklok, 8 maart I9I8.
• ( id)

547.74/27
547.74/28

547.74/29
547.74/50

547.74/31
547.74/52
547.74/33

547.74/54
547.74/55
547.74/56

547.74/57
547.74/58
547.74/59
547.74/40
547.74/41

Verordening betreffende in beslagname en aflevering
van huiden en vellen in't gebied van het vierde
leger. 12 maart I9I8.
( id)
Verordening voor het tot het gebied van het vierde ^
leger behorende gedeelte van de Belgische provincies Oost- en VJestvlaanderen, v/ordt er bestemd als
volgt : ( verlengde termijn voor protestopmaking)
( terugtrekken van banktegoed) 18 maart 1918.(id)
Waarschuwing...( mededeling ter dood veroordeling)
25/O5/I9I8.
.
( id)
Verordening betreffende het gemeentebestuur van Gent
Afzetting van burgemeester Braun en schepen De Weert
ter vervanging. 29 maart I9I8., ( id)
Verordening over de inbeslagname van bijenwas en
bijenvolkeren. 5 april I9I8.
( id)
Verordening tot bevordering der teelt _ en van het
mesten van zv/ijnen. 25 april I9I8, ( id)
verordening over de inbeslagname en de stapelopneming van en den handel in zeildoeken, zeilen enz.
in het Belgisch gedeelte van 't gebied van het 4de
divisieleg^r. 9 mei 1918.
( id)
Verordening betreffende een buitengewone zittijd
van de provincieradeh. 12 mei I9I8.
( id)
Bekendmaking - onderrichtingen aan de bevolking over
politieuur,• inlwartiering troepen, pachten, krijgsgevangenen, zeildoekstoffen... 22 mei 1918, ( id)
Verordening voor het gebied der groep Wijtschaete,
betreft : drijfriemen en transmissiekabels. 24 mei
I9I8.
( id)
Verordening betreffende de vervaldagen van de door
de Belgische provincies uitgegeven kasbons. 2/6/1918
( id)
Verordening betreffende de uitvoering van het bevel
van 21 mei I917,, waarbij een krijgsbelasting werd
opgelegd. 2 juni I9I8.
( id)
Verordening houdende v/ijziging der vjet van 15 juni
1914 tot regeling van het lager onderwijs. 4 juni
I9I8.
( id)
Verordening over de inbeslagname en het gebruik
van de oogst van dit jaar. 1 juli 1918. ( id)
Bekendmaking voor het gebied der groep Wijtschaete^
betreft : inbeslagname van vaten. 2 juli I9I8. ( id)
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547.74/42

547.74/43
547.74/44
547.74/45
547.74/46
547.74/47
547.74/48
547.74/49
54-7.74/50
547.74/51
547.74/52

547.74/53
547-74/54

547-74/55
547.74/56

547.74/57

547.74/58
547.74/59

Verordening betreffende de vervaldagen van de door
de Belgische provincies uitgegeven kasbons, 2 juni
.)918,
( aanplakbrief)
Verordening betreffende de uitvoering van het bevel
van 21 mei 1917, waarbij een krijgsbelasting werd
opgelegd. 2 juni 1918.
( id)
Verordening betreffende beroving van gesneuvelden,
13 juli 1918.
( id)
Verordening houdende instelling van Duitsche rechtbanken voor strafzaken. 18 juli 1918. ( id)
Verordening betreffende de inbeslagname des oogst
van olievruchten. 27 juli 1918., ( id)
Bijvoegsel tot de verordening van 't A.0.K.'4 betreffende strooivlas, bewerkt vlas en heede( klodden) van 16-3-18.
( id)
Bekendmaking( boete aan gemeenten opgelegd wegens
sabotagedaden) 29 juli 1918.
( id)
Bekendmaking ; vrijlating voor gijzelaars uit de
( id)
Kruisstraat. 29 juli 1918.
Verordening betreffende het vervaardigen van dienststempels enz. 8 augustus 1918. ( id)
Waarschuwing( ter dood veroordeling) 8 augustus 1918.
( id)
Verordening betreffende velddiefstallen, beschadiging van bomen, struiken, planten en veldvruchten.
50 augustus 1918.
• ( id)
Bekendmaking betreft.:lijnzaad, kaminezaad en andere olievruchten- aardappeloogst, infoA/artiering
soldaten. 1/09/1918.
( id)
Bekendmaking : betreft : verordening betreffende
de inbeslagname en aflevering van de wol en wolmengelingen voorhanden in matrassen en kussens ...
12 september 1918.
( id)
Bekendmaking : de inwoners zijn verplicht ... oorspronkelijk voor Lauwe, gewijzigd voor Wevelgem)
24 oktober 1918)
( id)
Bekendmaking : regeling in verband met paspoorten
door de vijandelijke bezettende macht afgeleverd)
29 oktober 1918.
( id)
Bericht : het verkeer te paard, met rijtuig, automobiel, motorwiel, rijwiel, per ijzerenweg en per
buurttram, alsook met schepen... 2 november 1918.
( id)
Besluit betreffende de oorlogswapenen en. munitiën
15 november 1918.
( id)
Besluit betreffende de drankslijterijen. 28 november 1918.
( id)
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547.74/60
547^,74/61
547.74/62

547.74/63
547^74/64
547,74/65
5^1.7,74/66
547.74/67

547.74/68

Ministerie van. Financiën - besluitwet van 24 oktober 1918 K. B.van 9 november 1918 betreffende de
muntomlöop. 7 december 1918.
( aanplakbrief)
Krijgsgouvernement van West-Vlaanderen besluit
betrekkelijk de fotografie en het op zich dragen
van fotografische toestellen. 2 januari 1919.(id)
Verordening betreffende het in beslagnemen en gebruiken des tabaksoogst 1918 in 't legergebied van
het vierde leger. ( zonder datum)( id)
fragment.
Aan de ontslagen gerepatrieerde militairen, z.d.
( id)
Verordening betreffende de regeling van de dienst
en van de wedden.voor het personeel van de rijksmiddelbare m'eisjesnormaalschool te Gent. z.d. (id)
Verordening betreffende strooivlas, bewerkt vlas
en heede( klodden). z.d.
( id)
Verordnung über die Verwertung des neuen Zichorienernte 1918/19 im gebiet der 4 armee. ( id)
Verordening betreffende de in beslagneming en stapelopneming van en den handel in textielgrondstoffen, in half en geheel afgewerkte fabrikaten en in
afvallen ervan. z.d.
( id)
Affichen W.O. I, 1e reeks, ingebonden.( id)
- Tweede omzendbrief aan de bevolking van Wevelgem
vaststelling van de prijs der eetwaren. I7 oogst
1914.
- Belangrijk bericht,: alle uitvoer van eetwaren
uit de gemeente Wevelgem is .verboden, z.d.
- Zeer belangrijk bericht : prijzen der eetwaren.
11 augustus 1914.
(
- Avis tres important ...les prix de vente maxima
des denrées alimentaires'... 11 aÖut 1914.
- Bericht t inlevering vuurwapens, houding aan te
• nomen door de bevolking in geval van bezetting)
21 oogst 1914.
- Openbare orde; op achterzijde : Bericht, maatregelen omtrent de staat van beleg. 25 aug. 1914.
- Politiemaatregelen samenscholingsverbod, 11 september 1914.
- Bericht : inbeslagname van het vlas. z.d.
- Bericht : meldingsplicht leden van het Belgisch
leger, v/apens, 25 november 1914.
- Bekantraachung, o_^. (Duits exemplaar) 25 november
1914. •
- Avis'o_^. ( franstalig exemplaar) 25 november 1914.
- Bericht ... misbruiken aangetoond bij het wegbrengen van vlas... 24 februari 1915.
- Bericht ...misbruiken aangetoond bij het wegbrengen van vlas , 18 maart 1915»
- Bericht ... een valsch geldbriefje van de gemeente Wevelgem in omloop ... 24 maart 1915.
e e «/
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reispassen , bericht. 19 april 1915»
Kennisgeving... dat reisduiven gebruikt worden
om communicatiedienst tusschen Ostende en Nieuwpoort te doen... 5/05/1915.
Bescherming der nuttige vogelen. 21 mei 1915»
Bericht ... personen gestraft omdat zij niet
gehoorzaam.d hebben aan de bevelen der Duitsche
overheid,,, 31 mei 1915.
Aan de bevolking van Wevelgem... aankopen of bev/erken _van vlas... 10 juni 1915.
Bevel voor de gemeente Wevelgem en de daartoebehorende hoeven wegens het hooi en andere voedermiddels, bieten, klaver en gruis. 12 juni 1915.
Bekendmaking ... verboden brieven, postkaarten
of andere schriftelijke of gedrukte mededelingen
notaboeken of niet toelaatbare gazetten over de
Belgische grens te brengen... 6 juli 1915»
Gemeente Wevelgem, Gery, 15 juli 1915Bevel aardappelen, 22 juli 1915*
Paspoorten 27 juli 1915»
Bekendmaking ,: omdat de razernij van eenen hond
vastgesteld is in Kortrijk. 29 juli 1915'
Bevel J rantsoenering landbouwgewassen. 4 aug,
1915.
Verordening- degene die zich zonder bepaalde toelating der Duitsche militaire overheid buiten het
gebied van het 4e leger begeeft... 8 augustus 1915.
Hoogste prijzen , 9 oogst 1915.
Bericht ... zijn wantoestanden in de vlashandel
vastgesteld geweest... 15 augustus 1915«
Bekendmaking- de peerdebonen der groeite van 1915»
Bekendmaking - Hoogste prijzen. 15 augustus 1915»
Bekendmaking - de peerdebonen dèr groeite van
1915... 16 augustus 1915.
Bekendmaking ,., verboden brieven, postkaarten
of andere schriftelijke mededelingen, gedrukte
mededelingen... 18 oogst 1915.
Bekendmaking het uitkappen der late aardappelen
blijft ten strengste verboden... 25 aug. 1915Bekendmaking : ... opgelegd de Duitsche taal te
gebruiken..,28 aug. 1915»
Bericht afgifte paspoorten... 2 september 1915»
Bericht : afvoer van gestorven dieren. 6 september 1915.
Bericht ... koopwaren door het ameri^caanse voedingskomiteit geleverd, 6 september 1915Politie- maatregelen, samenscholingen, 11 september 1914.
Bericht inlevering telefoontoestellen, 11 september 1915.
Bericht ... dat het v/ater uit de steenputten besmet is,13 september 1915«
Prijzen der vleesch. 15 september 1914.
Bericht , lijnzaad. 14 september 1915.
e e e /
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_ Bekendmaking.: aangifte voorraad wijn. 15 september 1915.
- Bekendmaking - het oogsten van aardappelen door
de bevolking is toegestaan,., 15 september 1915.
- Paspoorten, 21 september 1915»
- Bericht : voorschriften nopens paarden die door
de militaire overheid werden genummerd en getekend. 2 oktober 1915»
- Bericht : bestraffing van het aanzetten tot v/erkweigering. 4 oktober 1915»
-Straatv/apen,-4 oktober 1915.
- Bericht... de cichoreien.. 9 oktober 1915»
- Bericht - alle peerden, poneys , en muilezels die
zich in de gemeente bevinden moeten, ten einde
opnieuv; gebrandmerkt te worden, verzameld worden..
9 oktober 1915»
- Verordening- alle tegenhandelingen tegen de reizebestemmihgen... 11 oktober 1915«
- Bekendmaking ( vervoer van levensmiddelen) 11 oktober 1915»
„. ^
- Bekendmaking : ter dood veroordeling van Pieter
Joseph Claes, 8 oktober 1915.
- Bekendmaking veroordeling wegens krijgsverraad,
12 oktober 1915»
- Bekendmaking - lijnzaad, oktober 1915«
- Verordening voor het private fotographeeren..,
23 september 1915»
- BekehdmBting( reglement der herbergen) 15 oktober
1915»
, ,
-• Bekendmaking 5 reglementering betreffende de spoorwegen en de spoorv/egdienst. I5 oktober 1915»
- Bevel : rijtuigen moeten voorzien zijn van een
opschrift... 16 oktober 1915- bekendmaking : lijnzaad ., 25 oktober 1915«
- Bericht : rijtuigen, herinnering opschrift der
rijtuigen. 23 oktober 1915.
- Bekendmaking ; veroordeling wegens verspieding.
26 oktober 1915. '
- Bekendmaking : ter dood veroprdeling van wapenmaker Jozef Jappard uit Etterbeek wegens verspieding, 28 oktober 1915»
- Bekendmaking, veroordeling wegens verberging van
reisduiven en overtreding der voorschriften over
het brievenverkeer. 5 november 1915»
- Bekendmaking : veroordeling wegens verspieding,
5 november 1915.
- Bekendmaking, verzamelen van eiken, wilde kastanjes en beukenoten. 6 november 1915»
- Verordening ... betreffende de verlenging der
termijnen voor protestopmaken...alsook betreffende het terugtrekken van banktegoed. 8 november
1915.
- Bekendmakingen- veroordelingen, 9 november 1915»
- ber
Requisitiebons,
15 novemberoogst
1915»1915? 27 novemVerordening
1915»
: aardappelen
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- Bekendmaking- veroordelingen wegens krijgsverraad
en om verzuimd te hebben tijdig voormelde misdaden aan te geven, 27 november 1915»
- Mededeling van het Duitsche Generale Gouvernement,
verweer tegen het bestaan van een Duitsch schrikbewind in België, 2 december 1915»
- Verordening, verplichtingen en borgstellingen die
tegenover de " Société Générale de Belgique" aangegaan worden, 7 december 1915»
- Bevel aan de landbouwers, veevoedering, 12 december 1915» '
- Bekendmaking- veroordelingen, 14 december 1915»
- Bevel, vernieuwing der identiteitsbewijzen. I5
december 1915»
- Bekendmaking, ter dood veroordeling wegens krijgsverraad. 15 december 1915»
- Bekendmaking s veroordeling wegens achterhouden
van reisduiven. 18 december 1915»
- Verordening betreft suikerijpeën. 25 december
1915» •
- Bericht veroordelingen, 28 december 1915*
- Bekendmaking : veroordelingen, 17 december 1915»
Affichen Wereldoorlog I, 2e reeks, ( ingebonden)
( aanplakbrieven)
- Bekendmaking i vonnis van 29 december 1915? van
een veldkrijgsraad, 3 januari 1915.
- Bekendmaking5 veroordeling, 4 januari 1915.
- Bericht veroordeling, 9 januari 1915.
- Bekendmaking, bij vonnis van 4 januari I9I6 van
een veldkrijgsraad zijn wegens krijgsverraad veroordeeld, 10 januari 1915.
- Bekendmaking j bij'vonnis van 28 december 1915,
uitgesproken door een veldkrijgsraad zijn volgende
personen wegens krijgsverraad veroordeeld...
10 januari I9I6.
- Bek'endmaking : veroordeling wegens achterhouden
van duiven. 10 januari 1915.
- Bekendmaking : veroordeling wegens overtreding
der verordening betreffende de duiven... 12 januari 1915.
- Bekendmaking : veroordeling wegens niet afleveren
van wapens. 12 januari 1915,
- Bekendmaking veroordeling wegens geheimhouding
van briefduiven en weerstand en aanval op een
militaire persoon , 15 januari 1915,
- Bekendmaking - verbod om werkloos op straat te
staan, 14 januari 1915.
- Bekendmaking - veroordeling wegens verboden bezit
van wapens en munitie, 14 januari 1915,
- Bekendmaking aanvragen nieuwe paspoorten, 15 januari I9I6.
- Bekendmaking - veroordeling wegens houden van
duiven. 18 januari I9I6.
- Bijvoegsel tot de verordening betreffende de
duiven, 25 januari 1916.
,
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_ Bekendmaking- i ter dood veroordeling wegens verspieding. 28 januari 1915.
- Bekendmaking - veroordeling wegens gepleegd krijgsverraad wegens bezitten van wapens en v;egens stropen, 29 januari 191^.
- Bekendmaking : veroordeling wegens verboden wapenbezit en wegens geheimhouding van duiven'. 2 februari 1915.
- Bekendmaking-.veroordeling wegens verduiking van
duiven, 5 februari 1915.
- Bericht veroordeling wegens niet-aflevering van
v;apens, 7 februari 1915,
- Bekendmaking, hoogste prijs voor eieren, 13 februari 1915.
- Bekendmaking ; veroordeling v/egens sluipmoord, 13
februari 1915.
- Bekendmaking : aanschaffen van een meldingskaart
25' februari - 9 maart.
- Bekendmaking veroordeling wegens geheimhouding ,
van duiven, 14 februari 1916.
- Verordening, bijvoegsel op verordening , aangifteplicht geldt niet voor kinderen en huisvrouv;en,
14 februari 1915.
,- Bekendmaking, verplichting wekelijks 1250 eieren
te leveren voor het Duits leger. 15 februari 1,916*
- Bekendmaking : opmaken van nieuwe personalausweise
15 februari 1916.
- Bericht : verbod van samensch.olingen, 20.februari 1915.
- Bekendmaking : veroordeling wegens geheimhouding
van duiven en verzuim van verplichte aanklacht.
21 februari 1916. •
- Bekendmaking,veroordeling wegens, het in het bezit
hebben van duiven, 22 februari 1916.
- Bericht, misbruiken bij het wegbrengen van vlas.
24 februari 1915»
- Bekendmaking, veroordeling wegens poging van overschrijding van de Hollands-Belgische grens en
wegens reispasverval. 20 februari 1915.
- Bekendmaking .: verbod van verkoop van alcoholische
dranken aan leden van het Duitse leger. .26 februari 1916.
- Bekendmaking- veroordeling wegens het verboden
bezit van wapens, verboden bezit van duiven. 28
februari.
'- Bericht, verzameling van alle gebrandmerkte peerden, poneys en muilezels. 29 februari 1916.
- Bekendmaking- opsporingsbericht jachtopzichter
Camille Dierix... 1 maart 1915.
- Bekendmaking, veroordeling wegens onthouding
van diliven, 5 maart 1916.
- Bekendmaking, veroordeling wegens krijgsverraad.
5 maart 1916.
- Bekendmaking vonnis van 16 februari 1915... 9
maart 1915.
.
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- Verordening : betreft de verkiezingswetten, gemeenteraden en handelsrechtbanken. 14 maart 1916.
- Verordening, opschorsing van bepaalde verjarings' termijnen, 23 maart 1915.
- Bekendmaking, scherp schieten tusschen Wevelgem
en Bissegem plaats,.24 maart 1916,
- Bekendmaking, het kweken van jong vee. 24 maart
1916,
- Verordening betrekkelijk het verkopen van versche
melk,,, boter.,'. 29 maart 1916.
- Bekendmaking, bij vonnis van een velSkrijgsraad,
uitgesproken en bekrachtigd op 14 maart 1916 zijn
volgende personen veroordeeld... 20 maart 1916.
- Bekendmaking, bij vonnis van 2 maart 1916, van een
krijgsraad, 4 april 1916.
- Bijvoegsel tot de verordening betreffende het af- .
leveren van wapens en het betreden van spoorwegen.
8 april 1915.
- Bericht - Hoogste prijzen, 19 april 19161
- Kontrol-verzameling, 20 april 1916,
- Bekendmaking, veroordeling v/egens niet-aflevering
- van v/apens en ammunitie, 20 april 1916.
- Bekendmaking, veroordeling bij vonnis van 6 april
1916. 20 april 1916.
- Verordening, invoering van zomertijd, 26 april
1916.
- Verordening, betreffende drukwerken, geschriften>
of afbeeldingen v;ier inhoud van beledigende aard is.
25 april 1916.
- Vlas, aangifte bereid vlas, vlasklodden en ruw
vlas, 29 april 1916.
- Bijvoegsel tot de verordening betreffende begunstiging van vijandelijke militaire personen, van
5/10/1915.
- Peerden - controle, 5 mei 1915.
- Verordening betreffende de wijziging der taxe op
andere openbare vermakelijkheden, 6 mei I9I6.
- Verordening betreffende de wijziging der taxe op
de kinemavertoningen en de toepassing dier taxe
öp andere openbare- vermakelijkheden. 5 mei 1916,
- Bekendmaking - door vonnis van het krijgsrecht van
het marinekorps van 10 april I9I6 zijn,., veroordeeld, 11 mei I9I6.
- Bekendmaking : veroordeling ter dood wegens verspieding. 16 mei I9I6.
- Bekendmaking, veroordeling wegens houden van duiven, 25 mei I9I6.
- Bekendmaking - bij. vonnis van 11/12 mei 1915 van
een veldkrijgsraad werden veroordeeld... 25 mei
I9I6.
- Bericht - veroordeling v/egens achterhouding van
duiven. 26 mei 1916.
- Verordening - voorschriften in verband met de
oogst, 29 mei 1915.
1
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- Bekendmaking - veroordeling wegens houden van
duiven.
3 juni I9I6.
- Id. 15 juni I9I6. •
- Mededeling van het Duitsche-Generaai-gouvernement
toespraak van de keizer, 7 juni I9I6.
- Verordening - betreft : verkiezingen van de provincieraden, 10 juni 1916.
- Bekendmaking, voorschriften bij gevangenistran- sport, 10 juni I9I6
- Nachtelijke politiedienst, 30 juni 1916.
- Bevel, het oogsten van het hooi. ,22 juni 1915.
~ Bevel, voorschriften, aan de bevolking. 24 juni
I9I6,

547*74/70

Affichen, wereldoorlog I, 3e reeks, ingebonden :
( aanplakbrieven)
- Bekendmaking,veroordeling wegens aa,nval en moordpoging. 1 juli 1916.
- Bevel, belemmering verkeer.en schuilen bij luchtaanvallen. 5 juli 1916.
- Bevel, huisarrest bevolking. 5 juli I9I6,
- Bekendmaking, ter dood veroordeling, 5 juli 1916.
- Bericht : veroordeling van Hendrik Rollé uit Gul legem, 6 juli 1916.
- Bevel, in beslagname van de aardappelen. 12 juli
1915.
- Kontrolle verzamelingen. 12 juli I9I6,
- Verordening, betreffende indiening der aangiften
tot het patentrecht. 13 juli 1916.
- Bekendmaking, nieuv/e rechtsreekse belastingen,
13 juli I9I6.
- Bevel, vroege aardappelen, 1.9 juli 1916.
- Verlies van een milifcair pistool. 19 Ó^ü 1916,
- Bekendmaking, veroordeling wegens verboden bezit
van duiven. 19 juli I9I6.
- Bevel, kv/artierplicht, 21 juli I9I6.
- Bericht s verborgen houden van vroegere belgische
soldaten, 22 juli 1915.
- Verordening betreffende het inbeslagnemen en afha^
len van huishoudings- en gebruiksvoorwerpen van
koper, nikkel en tin. 23 juli I9I6.
- Bekendmaking, posttarieven , 1 augustus 1915.
- Verordening- onderrichtingen betreffende de oogst
van olievruchten, 3 augustus 1916*
- Bevel, regelementering betreffende de passen,
5 augustus 1916.
- Bevel reiniging van de straten, 5 augustus 1915.
- Bericht : vonnis van het veldgerecht van 8 juli
I9I6. 8 augustus I9I6.
- Bekendmaking, brandbommen, besmettelijke ziekte
bij dieren., in beslagname koren. 8 augustus I9I6.
- Verordening betreffende vlas en heede( klodden)
9 augustus I9I6.
- Verordening betreffende fotografiën, 11 augustus
I9I6.
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- Dorpbevel,personalsweis voor inwoners boven de
tien jaar... 21 augustus 1916.
- Dorpbevel, groeten van de officieren. 21 augustus
1916?
- Bekendmaking, vervoer van groen en ruw vlas. 24
augustus 1915.
- Kennisgeving, meldingsplicht van vroegere Belgische
soldaten, 24 augustus 1916.
- Bekendmaking, aangifteplicht van vroegere Belgische
soldaten. 24 augustus I9I6.
- Toelichting tot de verordening over de stapelopneming van weefsels, gemaakte en gebreide goederen
en van lintwaren, 14 augustus 1916.
- Bekendmaking, handel en vervoer van groen en ruw
vlas, 24 augustus 1916..
- Verordening betreffende het in beslagnemen en stapelopnemen der rijwielen en rijwielbanden, 26
augustus 1916.
- Bekendmaking- veroordeling v/egens achterhouden
van reisduiven en niet afleveren van wapens.
•25 september 1916.
- Bekendmaking, verzamelen en laden van eikels, wilde kastanjes, beukenoten, kamille., brandnetels.
26 augustus 1916.
- Bekendmaking, verboden bezit van reisduiven. 26
augustus 1916.
- Bekendmaking, sabotage telefoonleidingen, 27 aug,
1915.
- Kommandantur - bevel zonder verkoopbewijs.,« is
de verkoop van sterke dranken verboden. 29 aug.
I9I6.
- Verordening over de handel in v/eefsels, gemaakte
en gebreide goederen, en lintwaren. 3 september
I9I6.
- Kontrol-verzamelingen.
4 september I9I6.
- Verordening betreffende het verbod van,betaling
tegenover Roemenië, 5 september I9I6.
- Verordening betreffende de in - en uitvoer van
goederen. 9 september I9I6.
- Bekendmaking, aflevering van de lijnzaadoogst. 12
september I9I6.
- Bekendmaking nopens het. brievenverkeer met Duitsland. 13 september 1916.
- Bekendmaking : ter dood veroordeling wegens 1.
verspieding, 2. overbrenging weerbare Belgen over
de grens, 14 september I9I6.
- Bekendmaking, malen van graan. I5 september I9I6,
- Verordening- verlenging van verordening omtrent
termijn van protestopmaken en terugtrekken van
banktegoed. 18 september 1915.
- Verordening- overgang zomeruur op winteruur. 19
september I9I6.
- Bekendmaking, bewijzen van vrijverklaring van
voorv/erpen uit metaal, die geschiedkundige of
kunstweerde hebben... 20 september 1915.
- Verordening betreffende de verlening van faculteitsprijzen aan de hogescholen. 14 oktober 1915.
t> & tl /
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- Verordening betreffende het gebruiken van de
suikeroogst. 24 september 1916,
- Bekendmaking, v/egens het achterhouden van reisduiven- v/egens niet afleveren van wapens. 25
september 1916,
- V/ie -England die belgischer Plüchtlinge laiechtet.
z.d.
- Bekendmaking : Hoogeschool van Gent, opening van
de lessen, 28 september 1916,
- Verordening betrekkelijk de stapelopneming van
.electrieke machienen, transformatoren en toestellen, 29 september 1916.
- Verordening omtrent de vernederlandsing van de
Hoogeschool te Gent. 30 september 1916.
- Dorpsbevel, verbod om voor elk reisverkeer tussen
6 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. 30 sept, 1916,
- Bericht : ledige vlashekkens moeten voor 20 oktober uit de Leie. 1 oktober 1916.
- Bekendmaking, .gentse Hoogeschool - het afnemen
der examens , 1 oktober 1916,
- Bekendmaking, veranderingen van electrieke leidingen. 2 oktober 1915. V
^
- Bekendmaking., veroordeling wegens niet inleveren
van vrapens en ammunitie. 2 oktober 1916.
- Bekendmaking, verplichting zijn eenzelvigheidsbe^ ',
v;ijs bij zich te hebben. 3 oktober 1916,
- Bericht verbod personen op te hitsen tot werkweigering, 4 oktober 1915»
- Verordening betreffende de stapelopneming van en
de handel in textielgrondstoffen, 7 oktober 1916.
- Bevel, verplichting duitse officieren te groeten,
verbod tot roken aan alle personen onder de 18 jaar.
8 oktober 1916.
- Bericht : brandmerken van alle peerden, poneys en
muilezels,,. 9 oktober 1915»
- Bekendmaking, onbetamelijk gedrag bij kontrolverzameling , sancties. 9 oktober 1916.
- Bericht : veroordeling wegens het verboden bezit
van reisduiven, 10 oktober 1916,
- In geval van brand,,,10 oktober 1916.
- Verordening, bevestiging en buiten werking stellen
van verordeningen, 11 oktober 1916.
- Verordening betreffende'de bepaling der hoogste
prijzen. 15 oktober 1916.
- Verordening betreffende het organieke reglement
tot verdeling der beurzen. 14 oktober 1916.
- Bekendmaking aflevering van de zelfgedorsten oogst.
14 oktober 1916.
- Bekendmaking, vetten van zwijnen, 14 oktober 1916
- Verordening voor het private fotograferen. 15
oktober 1915«
- Bekendmaking, voorschriften bij verschijnen van
vijandelijke vliegers, verduistering van vensters
en deuren,' kontroleverzamelingen of peerdenschouv;ingen.
0 e e/ « e 0
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- Verordening óver de stapelopneming van weefsels,
gemaakte en'gebreid goederen, eh lintwaren...
25 en 27 oktober I9I6:.
-• Bekendmaking, aanbod van jong vee, 28 oktober 1916,
- De weg langs de Leie is verboden, z.d,
- Bevel, beperking van het gebruik van electro-motoren. 30 oktober I9I6.
- Kommandantur bevel, aflevéringsplicht van de ganse melkopbrengst, 50 oktober 1915.
- Bekendmaking, ter dood veroordeling wegens verspieding, 31 oktober 1915,
- Verordening betreffende de in beslagneming van
oudleder,lederafvallen en lijnleder, 3I oktober 1916.
- Verordening, vaststellen van de voorhandene aardappelen, voorraden. 31 oktober 1916.
- Verordening betreffende de hoogste prijs voor -:
suiker. 11 november ,1916.
- ^kendmaking, verzuchten J verbod de weg langs de
Leie te betreden, meldingsplicht door werkgevers ;
11 november 1916.
- Bekendmaking, verbod bepaalde straten te betreden
voor zekere uren, 14 november 1916.
- Bekendmaking, onttrekking aan verplichte arbeid,
16 november I9I6,
- Bekendmaking, veroordeling v;egens niet-aflevering
van wapens. 16 november I9I6.
- Verordening betreffend vorming van .leerkrachten
voor de lagere scholén'.'en bewaarscholen( kandidaturen), zoomede de onderwijsdiploma's, I7 november 1916,
- Bevel, houdende oplegging van een krijgsbelasting,
verordening betreffende de buitengewone zittijd
der provincieraden. 20 november 1916.
- Bekendmaking, lijn- slaapbol- en zonnebloemzaad.
24 november I9I6,
- Bekendmaking : aankoop van den tabak, 30 november I9I6.
- Bekendmaking , meldingsplicht van hen die door
een hond gebeten' zijn( vermoedelijk hondsdolheid)
,4 december I9I6.
- Bekendmaking, hondenverkeér verspert daar op 412- 1916 eenen groeten bruinen jachthond van razernij verdacht... 5 december 1916,
- Bekendmaking 1 vermoeden van razernij, 5 december I9I6,
- Bekendmaking, opzenden van poststukken, 6 december I9I6.
- Bekendmaking- voorschriften in verband met brieven en postkaarten. 8 december 1915.
- Verordening betreffende de in beslagneming en aangifte van drijfriemen en drijfkabels.•z.d.
-. Bekendmaking - aangifte bestand der koolrapen en
rapen, aangifte verandering in den veebestand hoender- optelling,
Ë e e/ e e e
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- redevoering van den Duitschen Rijkskanselier in
de zitting van den Rijksdag op 12 december 1916.
- Bekendmaking - meldingsplicht van de boeren van
het land in hun bezit. 14 december 1916.
- Verordening - wijziging betreffende de bepaling
van hoogste prijzen. Verordening, verlenging
termijn voor protestopmaken en terugtrekken van
banktegoed, 15 december 1915.
- Vifijziging der verordening betreffende lijnzaad,
vlas, 16 december 1916.
- Verordening betreffende de buitengewonen zittijd
• van de provincieraad der provincie V/estvlaanderen.
21 december 1916.
- Bekendmaking - melding van alle mannelijke inv/oners, die in 't jaar 1902 geboren zijn. 17 december 1916.
- Bekendmaking- reglementering verkoop van vlees.
18 december I9I6.
•- Verordening- verbeurdverklaring van voertuig bij
ongeoorloofd vervoer. 21 december I9I6.
- Bekendmaking, melding van het nodige zaad voor
bebouv/de gronden, 25 december I9I6. .
•.- Bekendmaking - alle bezitters van runderen,schapen en zwijnen. 28 december 19I6.
- Bekendmaking, verkeersvoorschriften. 30 december I9I6.
- Bekendmaking, veroordeling wegens poging om in
groep de grens over te schrijden. 3I december
I9I6,
- Verordening v/aarbij de wetgeving in zake recht streeksé belastingen wordt gewijzigd. 21 december I9I6.
Affiches Wereldoorlog I, 4e reeks, (. ingebonden )
65 stuks :
( aanplakbrieven)
- Bekendmaking : voer iedere aanmelding van zaken,
( niet slenteren over voetpaden, niet,' betreden
van gevrochte akkers) 26/03/1917»
- Voorschrift :.De Belgische wetten betreffende de
riviervisserij van 19 januari ... = verordeningen over het vissen : 25 maart 1917 ( BederlandsDuits-Prans).
- Bekendmaking : in geval van alarm behoren volgende paarden.., 29/03/1917.
- Alle aardappelen zijn in beslag genomen. 30/03/17,
- Bekendmaking. . In het kommandanturgebied V/.evelgem gelden voor de aardappelen de volgende hoogste
prijzen... 02/04/1917.
- Bekendmaking : de bestand aan schapen en zv;ijnen
moet aangemeld worden en namentlijk op 10 april
17 ... 05/04/1917»
- Bekendmaking : punt 4 der bekendmaking van 25/03
17 v/ordt door de volgende verordening uitgebreid...
Wevelgem 09/04/1917.
- Bekendmaking, alle draad in het kommandanturgebied
V/evelgera moet in draagbare rollen afgeleverd worden, 10/04/17.
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- Bekendmaking : de bewoners moeten ieder door een
vliegtuig afgeworpen voorwerp dat zij 'vinden ...
(...) aanstonds op de kommandantur afgeven.; over
mest; verbod,Menenstraat; koolzuurbuizen; 31/05/
1917.
• - Bekendmaking : alle geiten moeten op de kommandantur aangemeld worden als volgt...23/03/1917»
- Bekendmaking \ alle stekeldraad in het gebied der
Ortskommandantur... '21/03/1917»
- Verordening : verlenging verordening termijn voor
•protestopmaken en betreffende het terugtrekken
van banktegoed. 20 maart 1917»
- Verordening betreffende het overdragen van. bevoegdheden der Belgische provinciale raden op ,de voorzitters van het burgerlijk bestuur, Brussel 17
maart 1917»
- Bekendmaking : alle zwijnen van 110 kg levend gewicht en meer moeten tegen den 19/03/1917 op de
kommandantur aangemeld worden-. 16/03/1917»
- Bekendmaking : het overbrengen van nieuwstijdingen
tusschen landsbewoners aan de gemeentegrenzen is
streng 'verboden. Personen die vastgenomen worden
worden hard gestraft. Wevelgem, 14/03/1917- Bekendmaking Ï het is op straf van grote boete verboden, aangeduide aanleggingen in het land weg te
maken of uit te wissen. .. 10/03/1917»
- Bekendmaking s maandag 12/05/1917 's namiddags om
twee uur moeten al de peerden uitgenomen de hengsten en de merriën boven de 4 jaar... 07/03/1917»
- Verordening : betreffende het in beslagnemen en
stapelopnemen en afhalen van spaarmetalen in nijverheids- en handelsbedrijven en in openbare instituten in 't gebied van 't vierde leger. 5 maart
1917.
- Bekendmaking : het scheren der hagen wordt streng
gestraft. 2/03/17»
- Bekendmaking : door vonnis van het veldgerecht ...
zijn veroordeeld geworden v/egens niet afleveren
van wapens '1 René Buyck, Theophil Golle, Louis
Buyk, Robert Pache, Petrus Dejoncker, Henri Catteeuw, 28 februari 1917»
- Bekendmaking % alle in het dorp aanwezige arbeidsbekwame mannelijke inwoners in den ouderdom van
16 tot 60 jaar zijn verplicht... 27/02/1917»
- Bekendmaking : vanaf 1 maart 17 moet al de koemelk
dagelijks van 7 tot 9 ure voormiddag afgeleverd
worden... 24/02/17.
- Bekendmaking : de handeldrijvers en de landbouwers
moeten opnieuw tegen den 22 februari I917...18/02/
1917»
- Bekendmaking : alle bronnen van licht buiten de
gebouwen moeten boven en langs de zijden geheel
afgeblind zijn, en zover naar onder toe. 16/02/
1917.
- Bekendmaking : tot na-proeving der opgemaakte eenzelvigheidsbewijzen moeten alle mannelijke en
vrouwelijke inwoners van boven de 10 jaar...14/2/17.
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- Bekendmaking : bij vonnis van het veldgerecht
der mobiele etappen Kommandantur Gent van 25 nov.
1916 is de sigarettenhandelaar Jean Beek wegens
verspieding ter dood veroordeeld. 14 febr. 1917*
- Kundmachung : opvorderen van mannelijke Oostenrijkers, Hongaren en BosnschHerzegowinischen
geboren tussen 1892 en '99. 7 februari 1917»
- Verordening : betreffende inbeslagneming en aflevering van huiden en vellen in 't gebied van
het vierde leger. 4 februari, 1917»
- Verordening t over de behandeling en het gebruiken
' van •wissen-^en'. wissenschorsen(pellen) . 5 delen,
4 februari 1917.
- Verordening betreffende de inbesla^gneming en stapelopneming van asbest en asbestwaren in 't ge-'
bied van het vierde leger. 4 februari- 1917»
- Verordening : betreffende het gebruiken van melk
en melkproducten in 't gebied van het vierde leger, 4 februari 1917»
- ledere bezitter van een boom geveld voor de militaire overheid blijft... 05/02/1917»
- Bekendmaking : verbod om belgische gasthoven te
bezoeken door soldaten. Verbod om merries te
dekken zonder toelating . Verduisteren van vensters en deuren. 02/02/1917.
- Verordening : innen van rechtstreekse en onrecht'steekse belastingen 25 januari I917. Verordening
tot aanvulling van de verordeningen over het
dv/angbeheer, 50 dec, 1916.
- Bekendmaking : opeisen van notelaars, verplicht'
verbouv/en van groenten( indien minder dan 2 ha) , •
opeisen van voertuigen. 29/01/1917»
- Verordening betreffende de:'handel met klompen
( kloefen) in 't gebied van 't vierde leger..
21 januari I917.
- Bekendmaking duur van de geldigheid van de melkbewijzen. 16/61/1917»
- Bekendmaking : het verplicht melden van de v>rijnvoorraad van de burgers en verbod op de verkoop
ervan. 15/01/1917»
- Verordening : betreffende het verbod van betaling
tegenover Italië en betreffende het vermogen van
Italiaanse onderdanen. 11 januari 1917»
- Bekendmaking : ^lle peerden der landbewoners van
het kommandanturgebied..,, alle bomen van meer
dan 60 cm omvang... 10/02/1917»
- Bekendmaking t de eigenaars van koeien worden
nochmaals ...de voortgebrachte melk moet gezamelijk gekarnd worden en de boter op de kommandantur
afgeleverd worden... 10/02/1917»
- Bekendmaking : bij vonnis van het veldgerecht der
... Medard Adriaanssens, Joseph de Cerf, Edmond
Adriaanssens : veroordeeld tot de dood', drie
jaar cel. Lokeren, 9 januari 1917»
- Bekendmaking : kontrolelijst der mannelijke inv;oners is van 40 jaar tot 45 jaar verlengd'.
08/01/1917.
..../...
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„ Bekendmaking-: bij vonnis van liet veldgerecht
c^er mobilen etappenkommandantur Gent... ter dood
veroordeeld Jan Baptiste De Belva, Theodoor De
Muer, 10 april 1917»
'
- Verordening : alle voertuigen en wagens, karren,
,,. welke door verbod op smokkelen, 11 april 1917
- Verordening betreffende de weigering te werken,
met ten hoogste 3 jaar ...
11 april 1917»
- Verordening betreffende de weigering te werken,
met ten hoogste 3 jaar... 11 april, 1917»
-Bekendmaking'. :; tot" voorkomen van muil en klauwzeer. 14/04/1917»
- Bekendmaking : om het Iweken en wetten,van zwijnen
door de burgerbevolking te bevorderen wordt onder
de volgende voorwaarden het slachten der zwijnen.
Wevelgem, 20/04/1917»
- Verordening :,door deze wordt er aan alle inwoners
van 't gebied van het vierde leger verboden.
( gaat over verbod om bij landende vliegtuigen of
ballonnen te vertoeven.) 25 april 1917.
- Bekendmaking : alle schapen moeten tegen 15 mei
1917 geschoren worden,.. + over eieren, melk, veebestand, landspeerden, 30/04/1917»
- Verordening : in geval van overtreding der verordening betreffende de in- en uitvoer, 1 mei 1917»
- Verordening : betreffende het uitoefenen door de
voorzitters van het burgerlijk bestuur der provincies. ..26 april 1917»
- Bekendmaking : op 3/05/1917 moeten de geitenbezitters hunne geiten van meer dan .}é jaar... op de
wagen zelf moeten in dikke letters de naam' van
de eigenaar geplaatst worden. OI/O5/I9I7
- Bekendmaking : op de kommandantur afdeeling der
pasp'oorten moeten zich melden : alle mannelijke
bewoners van boven de 60 jaar, alle militairarbeiders moeten op hun werk zijn. OI/O5/I7.
- Bekendmaking : alle graan dat kan gemalen worden
moet tegen den 20/05/1917»»» 10/05/1917»
- Bekendmaking : alle verzameling ,van nieuwsgierigen
op de straten en plaatsen bij,het verschijnen van
vijandelijke vliegers.... 15/05/1917.
- Bekendmaking : op 22 en 23 mei 1917 heeft een nakeuring van alle runderen plaats. 17/05/1917»
- Bekendmaking : op 26/05/1917 moet alle schaapswolle in de melkerij. Menenstraat 55 zijn... 21/
05/1917»
- Verordening : in de laatsten tijd werden meermalen
Duitsche militairen alsook inwoners van 't land
bedreigd, overvallen en zelfs vermoord. 21 mei
1917»
- Verordening : betreffende den buitengewonen zittijd der provincie raden. Brussel, 21 mei 1917»
- Bevel : houdende oplegging van een krijgsgelasting
onder opheffing van het bevel van 20 nov. 1916.
Brussel, 21 mei 1917»
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- Bekendmaking : melden van b e z i t van n o t e l a a r s .
08/01/1917»
- Bekendmaking : de personen die paspoorten voor
een naburig dorp verkrijgen.,., personen die
geen land bewerken...
05/01/1917»
- Wijziging der verordening van 15 december 1916
( verordeningsblad voor het etappengebied van
het vierde leger) 4 januari 1917»
- Bekendmaking : alle inv/oners van het gebied
Wevelgem, die het 10e levensjaar bereikt heb- '
ben. 02/01/1917»
Ministerie van staathuishoudlcundige zaken, bericht
Deutsche Requisitiebons, 30 december I9I8.
( aanplakbrief)

550

Onderwijs ; algemeenheden, wetgeving,

550/1

Conseil communal de Wevelgem, séance de 13 septembre 1854. Instruction primaire, ( los stuk)
Onderwijs : algemeenheden, briefwisseling, 1855;
1867; 1868I 1869.
( losse stukken)
Onderwijs : algemeenheden 1880. ( losse.stukken)
Algemeenheden 1881; o.a, lijsten van leerlingen,
behoeftige kinderen...
,( losse stukken)
Onderwijs, algemeenheden 1882.
( losse stukken)
Algemeenheden 1883, brieven + lijsten van aanwezige kinderen.
( losse stukken)
Algemeenheden : lijsten van de regelmatig aanwezige kinderen, 1884,
( losse stukken)
Onderwijs : algemeenheden, brieven, 1885»
( losse s'fcukken)
( losse stukken)
Algemeenheden
1887.
( losse stukken)
Algemeenheden
1888-89.
( losse stukken)
1890.
Algemeenheden
( losse stukken)
Algemeenheden
1891»
( losse stukken)
Algemeenheden
1892.
( losse stukken)
Algemeenheden .1895.
( losse s-tdkken)
Algemeenheden
1894.

550/2
550/5
550/4
550/5
550/6
550/7
550/8
550/9
550/10
550/11
550/12
550/15
550/14
550/15

146,

550/1,9
550/20
550/21.
550/22
550/23

Onderv/ijs, algemeenheden. 1895»
Algemeenheden 1896.
Algemeenheden 1897.
Algemeenheden 1898.
A.lgemeenheden 1899.
Algemeenheden I90O.
Algemeenheden 1904.
Algemeenheden en briefwisseling.

( losse
( losse
( losse
( losse
( losse
( losse
( losse
1909« (

550/24
550/25
550/26
550/27
550/28
550/29

Algemeenheden
Algemeenheden
Algemeenheden
Algemeenheden
Algemeenheden
Algemeenheden

(
(
(
(
(
(

550.04

Toelagen voor schoolconstructies

550.04/1

Toestemming door de Bestendige Deputatie tot het
bouv/en van een huis voor de onderwijzer. 1855( los stuk)
Subsidie tot verbetering van het schoolgebouw.
I867.
( los stuk)

550/16
550/17
550/18

550.04/2

I9IO..
I9II.
1912.
1913.
1914.
1915»

stukken)
stukken)
stukken)
stukken)
stukken)
stukken)
stukken)
losse
stukken)
losse stukken)
losse stukken)
losse stukken)
losse stukken)
losse stukken)
losse stukken)

550.1

Leerplicht en school'bezoek

550.1/1

Ecole•communale de Wevelgem. 2de trimestre 1867,
noms des enfants pauvres qui ont frequente 1' école
pendant le trimestre precedent. ( los stuk)

550.2

Schoolinrichting

550.2/1

Onderwijzers A-Z. Gemeentelijke school tot en met
1929. Byttebier Michiel; Bouckaert Achille; Goussens Constant; Desmet Ange; D' Heygere Pirmin; Didier Jerome; Duflou Plorent; Duthoo Georges; Duthoo
Gilbert; Goderis Alberic; Guyffens Th.; Houtekiet,
Valerius; Hollevoet Victor; Loontjens Arthur; Messiaan Germain; Neyrinck Leon; Nijst Edmond; Nollet
sylveer; Poleyn Em.; Ponseele Alice; Pouleyn Achiel;
Provoost Gerard; Ryckeman Eduard; Schuurs Maurits;
Surmont Raoul; Thevenin Caroline; Van de bon Hugo;
Vandendriesche George; Vandeputte Jules( 2 fardes);
Vanherpe Gerard; Versteele Maurits; Vervenne Maria;
( 55 dossiers)
Voet E.; Wouters Désiré.
( losse stukken)
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550.27
550.27/1
550.34
550,34/1

Medisch schooltoezicht en gezondheidstoezicht van
het centrum voor medisch schooltoezicht.
Aanbesteding .: lokaal voor medisch schooltoezicht,
''923.
( losse stukken)
Peesten en schoolceremoniën.

550.55

Programma plechtige prijsuitreiking, van het lager
onderwijs, 4 augustus 1929.
( los stuk)
Studiebeurzen( gemeentelijke en andere)

550.56/1
550.56/2
550.56/3
550.56/4
56.

Fonds der meestbegaafden, 1922-1927. ( losse stukken)
•'
"
"
"
", 1923-26. ( losse stukken)
"
"
"
."
, 1924.
( losse stukken)
"
"
"
" " , 1924-1927. ( losse stukken)
Culturele activiteiten.

56/1

Pamflet : katholieke bond van Wevelgem, Reglement,
z,d, ( vermoedelijk I905-O6)
( losse stukken)
Openbaar domein en auteursrechten,

560,102
560.102/1

Verbod der werken van het repertorium der maatschappij
m het openbaar uit te voeren. Briefwisseling maatschappij der schrijvers, toonzetters en muziekuitgevers, 11 september I909.
( los stuk)

557

Erediensten,

567/1

Parochiale kerk Wevelgem- wijding van het orgel, 25
mei 1924. Programma van de uitgevoerde stukken.
( losse stukken)

581,4

Ongevallen en ra.mpen,

581.4/1

Overstroming van mei 1925, 12 september I925,
( aanplakbrief)
Huisnummers en straatnaamborden,

582.71
582,71/1

Handboek aanwijzende de numerotage der huizen, namen
der bewoners, onverzonden boekdeel met aanwijs der
veranderingen sedert I877.
( register)

585,3

Bedelarij en landloperij,

585.5/1

Staat van verblijfskosten aan het bedelaarswerkhuis,
verschuldigd door de gemeente Wevelgem voor aanhouding van bedelaars sedert 14 tot 50/06/1855,
( los stuk)

148.

589.2

Gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeurwaardersexploot,

589.2/1

Deurwaardersexploten :
- 09/09/1911 : weldadigheidsbureel der gemeente
Wevelgem tegen Engelbert Bekaert.
- 06/08/1915 ! Charles Louis Poulon, landbouwer,
schade aan gev/assen door bezetter.
Gustaaf Busschaert D'Hondt, idem.
14/07/1915
Achiel
Pavoreel, landbouwer, idem.
06/08/1915
11
It
II
Henri Dai/;id, landbouwer, idem,
Gustaaf Busschaert D'Hondt, idem.
Henri Dumortier, landbouwer, idem,
:Ernest.
Vanneste, 'Gyrille 'Vermaut,
- 50/11/1914
Jules Bevernage, Camille Loncke als experts aangeduid.
-• ' ' '
( losse stukken)
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SOCIALE ACTIVITEITEN EN ONTSPAIW^ING.

51.

Openbare onderstand.

51/1

Eedaflegging door Jean Bapt. Veys als lid van het
" Bureau de Bienfaisance", (18/07/1815)
( los stuk)
Rogge renten voor de armen, Wevelgem, periode 1811
tot 1828.
( losse stukken)

61/2
524

Sociale werken en diensten.

624.1

Cnd'ërhoudsdag ouderlingen en zieken. 1920.

652

Inentingen.

552/1

Staat der koepokinentingen gedaan door den voor.'deze
gemeente aangestelden koepokinenter gedeurende 1824
en 25. gevraagd bij omschrijving van den wel edel
gestringe Heer. District Kommissaris dd, 18 maart
1825. ( Bourgeois Karel)
( los stuk)

535 »7

Keuring van vlees.

655.7/1

Keuring van het slachtvlees. 1919» ( losse stukken)

635.8

Keurder.

555.8/1

Benoeming van een keurder van slachtvlees, aanstelling eh goedkeuring van provinciaal bestuur van .,.
15 dec. 1910, 31 jan. 1911»
( brieven)
.Benoeming van keurder voor slachtvlees,' goedkeuring
van provinciaal bestuur van Westvlaaaderen , 10
juni 1919, De heer Van Raes.
( brief)

635.8/2

Lokale en folkloristische feesten. Stoeten.
643/1
643/2
545/3

643/4
643/5

645/6
645.7

Kermis I885.

20,21,22,25,24 en 27 september 1885.
( losse stukken)
Kermis :' september I887.
( losse stukken)
Pestivals van harmoniën en fanfares buiten Wevelgem maar met deelname van een Wevelgemse groep,
1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1901.
( losse st-ukken) .
Programma van het muziekfeest van 20 september
1896. Tiï? a la cible chinoise.
( losse stukken)
Festival en chineesche schijfschieting op zondag
15 juli 1899 voor muziek en zangmaatschappijen
alsook de pompiers-korpsen van het land en den
vreemde( met affiche).
( losse stukken)
Feestelijkheden : I90O- 1909.
Koninklijke harmonie 1' union." jaarlijks groot
avondfeest op zondag 11 december 1910, programma
en affiche.
( losse stukken)
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643/8
643/9
643/10
643/11
543/12
643/13
645/14
543/15
543/15
543/17
643/18

643/19
543/20
643/21

643/22
643/25
643/24
543/25

643/26
643/27
643/28
643/29

Feestelijkheden 1915»
( dossier)
Feestelijkheden 1920. Kermis 19/22 en 25 september, 3 oktober 1920. affiche.
( los stuk)
11-juliviering : 1921.
( losse stukken)
21-juliviering : 1921.( met affiche)( losse stukken)
Kermissen en feestelijkheden. Kermis september
( losse stukken)
1921.( 3 affichen)
( losse stukken)
11-novemberviering : 1922,
Feestelijkheden Wevelgem, Kermis 17-18-19-20-24
september 1922, 1 oktober 1922. ( 2 affichen)
.( losse stukken)
Kermis september 1925, jubelfeest muziekmaatschappij^" De Eendracht" ( affiche) ( los stuk)
11-juliviering 1923.
( losse stukken)
11-juliviering 1924.
( losse stukken)
Muzikaal avondfeest door den Koninklijke Harmonie
" De Eendracht " op zondag 11 mei 1924, op zondag 28 december 1924. Rekeningen, programma's en
briefwisseling.
( losse stukken)
Gelegenheidsstoet en concerten op 21 september
1924( programma)
( losse stukken)
21-juliviering 1924, programma. ( losse stukken)
Rechtsvervolging tegen den heer Vankeirsbulck
( secretaris van de Jaurès-club) wegens overtreding van het gemeentereglement op de vermakelijkheden, ..1924.
•
( dossier)
1926, société de musique 1^union, briefwisseling,
( losse stukken)
11-juliviering, 1927. Algemeen programma.(los
stuk)
Kermis 1928. Programma der, muziekconcerten' van .
zondag 16 septembéi» 1928.
( los stuk)
Contract tussen gemeentebestuur Wevelgem en Devos,
eigenaar van een caroussel-salon te Ardoye voor
verhuring van standplaats op de twee kermissen
van mei en september, 1/05/1928, (. los stuk)
Gemeente Cuerne, Kermis oktober 1928, affiche,
( los stuk)
Kermis Wevelgem, september 1929, ( los stuk,affiche)
Muziekconcerten zondag 12 mei 1929. programma,
( los stuk)
21-juliviering 1929. Affiche.
( los stuk)
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ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

703.1

Organisatie der beroepen : Beroepsverenigingen.

705.1/1

Liste des membres de 1' association pour la defense
de 1' industrie Linière. 1894. ( losse stukken)
Vlasnijveraars-vereniging van Kortrijk, verbod van
roken en vuurmaken langs de Leie en in vlasroterijen. 1874.
( losse stukken)
Liste des membres de 1' association pour la defense
de 1' industrie Linière, Wevelgem 1892. ( los stnik)

705.1/2

703.1/3
705.2

Organisatie der beroepen : Vakbondsverenigingen.

703.2/1

De strijd in de Leiestreek. uit het blad ...Volk"
van zondag 2 juli 1911» ondervjerp: de staking van
het arbeiderssjnadipaat. • '•)
( los stuk)

711.42

Verdelging van onschadelijke dieren. .

711.42/1

Ontrupsing- 25 maart 1915.

720 ^

Dierenteelt : algemeenheden,

720/1

Provincie West-Vlaanderen, Verbetering van het
paarderas- Keuring der zware trekhengsten van inlands ras. 51 december 1918.
( aanplakbrief)

724

Dierenteelt ; beschermingsmaatregelen.

724/1
724/2

( a.anplakbrief)
Muilplaag : 4 januari 1919»
Pamflet over besmettelijke rundertyphus of runderpest, 1920.
( los stuk)

751

Nijverheid en ambachten : aanmoediging, wedstrijden,
tentoonstellingen.

751/1

Uitnodiging voor tentoonstelling van bouv/kunst en
stedenbouw. 1920.
'
( los stuk)

752

Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen :
vergunningen.

752/1

Opslaan van een voorlopig depot voor explosieven.
Toestemming, 1921.
( los stuk)

( aanplakbrief)

152.

8

O.PENBARE WERKEN EN OPENBARE DIENSTEN,

803

Technische dienst.

803/1

Vervanging van een'gebroken katrol, 1923»
(Ilosse stukken)

810

Electriciteit : algemeenheden.

810/1

Levering van electriciteit. Nietigverklaring van
een beraadslaging der gemeenteraden van Lauv/e en
Wevelgem. 1910,
( losse stukken)

812

Electriciteit : cabines.

812/1

2 electricitei tscabines. Aanbesteding aankondiging
in " Ohronique des travaux publics "» ( los stuk)

851

Rioleringsdienst.

851/1

Vernieuwing der riolering (^ de Wezelhoek ( baan
Menen-Kortrijk.) 1919-1920,
( losse stukken)
Aanbesteding : voor het maken van een riool in de
Kortrijkstraat. 1924-1925»
( los stuk)

851/2 '
857

Dienst van de brandweer.

857/1

Ontbinden en opnieuw samenstellen van brandweerkorps, z.d.
( losse stukken)
Brandweer " pompiers" 1917» Rekening en lijst van
namen.
( losse stukken)
Aankoop en levering van brandweermateriaal 1914/
1916/1921/1922,
( losse stukken)

857/2
857/5
861.1
851.1/1
861.1/2
851.1/3

Administratieve gebouwen en bijgebouwen.
, Schilderv/erken 1925» Postgebouw, pastorij en
gemeenteschool, electriciteitscentrale. ( losse
stukken)
Begrotingsstaat voor het schilderen... van het
gemeentehuis. 1925»
( losse stukken)
Begrotingsstaat voor het schilderen,,. van het
gemeentehuis. 1925»
( bundel)

851.2

Gebouwen en bijgebouv/en bestemd voor het onderwijs.

861.2/1

Bestek en lastencohier voor^ herstellings- en verbeteringswerken aan huis van Mr. den bestuurder en
gemeenteschool. 1922.
( bundel)

155.

861,3
861.3/1
861,3/2
861.5/3

861.5/4

861.3/5

851.5/5

851.3/7
851.3/8
861,5/9
861.5/10

Gebouwen bestemd voor de eredienst,
2 brieven gaande over het plaatsen van een grafgedenksteen voor de familie Van Ackere, in de kerk,
1888.
( losse stukken)
Devis estimatif relatif a 1' achèvement de la tour
existante, 1894.
( lias)
Beraadslaging van den Kerkeraad van Wevelgem.
St. Hilarius. 5 januari 1895» onderwerp : goedkeuring bestek kerktoren,
( los stuk)
Beraadslaging van de gemeenteraad van V/evelgem.
10 januari 1895, onderwerp t goedkeuren beslissing
kerkeraad.
,
( los stuk)
tastenteóhier 1 oktober 1895, voorv/erp der onderne:™
ming ; 1)'afbreking der tegenwoordige naaide; 2)
opmaken van den toren; 3) opmaken van de definitieve
naaide. 2ex,
( lias)
, Eglise paroissiele de Wevelgem, 1 november 1898,
cahier de Charge relatif a 1' agrandissement de la
sacristie et a la construction d' un magasin, objet
de 1' entreprise.
( lias)
Aanbesteding ; vergroten van de sacristie der kerk
van Wevelgem en bouwen eener
aanhoudende berg plaats, 8 december 1898.
( affiche)
Maken van eenen nieuwen klokkenstoel in den kerktoren. 1903. Plan, lastenboek en bestek. Uitvoering, dossier.
( losse stukken)
Naald kerktoren, 1907. Dossier. ( losse stukken)
Briefwisseling over werken aan de pastorij( uitbreiden) o.a. ook plannen. I9IO.
( losse stukken)
Schildering der uurwijzerplaten van de toren. 1925.
dossier.
( losse stukken)

862.1

Begraafplaatsen en bijgebouv;en,

862.1/1

Begrotingsstaat : schilderen der grillage rondom de
kerk en kerkhof, 1923.
( losse stukken)

865

Dienst der wegen.

855/1

Straatschouwing gedaan door de schepen dezer gemeente, den 4 en 5 juni 1872.
( losse stukken)
Onderhoud wegen, 1889-1892. Rekeningen van 1889 :
steenweg van Moorsele naar Rollegem( door Wevelgem,,
Lauwe, Aalbeke en Marcke. Moorselestraat.
( losse stukken)
Travaux de pavage exécutés a la route de Wevelgem
a Lauv/e. 1906.
( losse stukken)
Acte de cession de terrain nécessaire a 1' élargissement de la grande route de Courtrai a Menin.(brief)
2/05/1907.

865/2

865/3
865/4

154.

865/5
865/6
865/7
855/8
865/9.
865/10
865/11

865/12
865/13
865/14
865/15

865/16
865/17
865/18

865/19
865/20
865/21
855/22
865/25

865/24

Sluiting der barrieren, 1909.
( affiche)
Onderhoud van de wegen, 1910 e.v, ( losse stukken)
Steenweg van Moorsele naar Rollegem onderhoud.
1910, ( Moorsele, V/evelgem, Lauwe, Marke, Aalbeke.^
Rollegem)
( los stuk)
Aanbesteding v/egenwerkeh, 1915» ( losse stukken)
Zaakbundel Hoterijstraat, ..1914, ( losse stukken)
Oorlogsschade aan de graviers, 1919»(losse stukken)
Herstelling oorlogsschade aan bestaande wegen,
1919-1920, 1921, + daglonen herstellingen 1919»
Dossier.
( losse stukken)
Wegenwerken, aanbesteding. 1920,
( losse stukken)
Brug op de Leie, 1920-21, .
(losse stukken)
V/eg naar de roterijen, tabel der onteigeningen,
1921.
( los stuk)
Opname in de atlas der buurtv/egen van de weg leidende van de Stafitsbaan Menen-Kortrijk naar de roterij
Dermaux;. 1921. Dossier,
( losse stukken;
2 plannen)
Weg naar de roterij Dermaux , verbreding, 1921,
( losse stukken)
Aanbestedingen, aanleggen van graspaden, publij^atie
in " kroniek van de bouwnijverheid" 24/09/1921.
p. 8.
( los stuk)
Aanleg van voetpaden( grondgebied V/evelgem) baan
Kortrijk~Ieper-Poperinge-Duinkerke-1921. Publicatie
in " chronique des travaux publics " p. 5771.
'
( plan + publicatie)
Aanbesteding nieuwe weg naast de v;eg van Moorsele
naar V/evelgem. 1922.
( los stuk)
Houten brug op de Leie. Openbare verkoping en
afbreken. 1922.
( losse stukken)
Kalsyde werken. Lauwe en Gullegemstraat aannemer
Mr De Baest I923.
( bundel)
aanbesteding van openbare werken,
Bouwkroniek
p. 18. 1925.
( lias)
" De Bouwkroniek" 3/10/1925,, p; 25. Publicatie
aanbesteding 11/10/1925; droogleggen kelder kazernement militaire luchtvaart te Wevelgem, p, 21 a
35 J publicatie aanbesteding, 18/10/1926 , onderhoudswerkên aan steenwegen.
( losse stukken)
verbredingswerken, 1927»
Handboogstraat
( losse stukken)

155.

874

Vergunningen.

874/1

Bouwaanvraag Prederik Gheysen, 1895, (plan)

879

Huisvestingspolitiek,. oprichten van nieuwe v/ijken,

879/1

GEMEENTE

1

1 bis
2

3 .

4

5

Ontv/erp tot het bouwen van werkmanswoningen , langs
.' de toekomststraat voor rekening der naamloze
Bouv/maatschap-pij "Volksbelang" Wevelgem.
14 november 1929.
(2 plannen)

WEVELGEM : ARCHI.EPSTÜKKEN
(vèèr 1795)

UIT

HET 'ANCIEN

REGIME.

Terriër van V/evelgem voor den jaere 1677»
"Landtböuck dei? prochie van V/evelghem..."
Alfabetische index bij landtböuck der prochie van
Wevelghem, 16/7.
(register)
Cheins verleend aan phtes Carolus Bermijn van 50
roen erfen comp. den disch van Wevelgem, 07/03/1771»
(los stuk)
19/05/1792. Contract St. Gaspard Gharapon betaalt
aan Jo. Jean Baptiste Hypolite marie D'haffrengues
3000 gulden die zich verbindt daarvoor een erfelijke rente van I50 gulden s'jaers te betalen.
(los stuk)
Declaratie van zijne majesteit den Keizer ende
koning, medebrengende de erstellinge van de Universiteyt van Loven ende van de Faculteyt der Arten in hunne rechten van nominatie, 31/10/1793»
(los atuk)
Declaratie van den Keyzer ende PConing, medebrengende de wederroeping van de gene van den 13 december
1787, die verbood aan de pensionarissen, secretarissen ofte griffiers van de staeten der provinciën, van de steden ende casselrijen de particu- •
liere ofte andere administratien te dienen in qualiteyt van advocaet ofte van Agent, 29/08/1793»
(los stuk)
Declaratie van zijne majesteyt den Keyzer en Koning
raekende de wederroepinge der declaratie van den
19 maerte 1791, medebrengende opschorsinge van de
ordonnantien, de v/elke vereysschen, dat de graden
van 't recht, van de medecijnen ende van de philosophie genomen worden in de universiteyt van Loven,
, 14/10/1795»
(los stuk)

156.
6

7

Aansporing tot het bestraffen van "lasterende,
oproerige ofte insurieuze schriften", onderrichtingen van de keizer van Oostenrijk aan de gouverneur van de Belgische provinciën. Weenen,
28 februari 1794.
(los stuk)
1795» Staet ende specificatie van verschotten en
devoiren gedaan ende gemeriteert bij Baillu Bre
schepenen, griffier ende mombers der municipaliteyt deser prochie, alles ten dienste ende behouwe.
deser prochie van Wevelgem, in ponden schelen paris
zoo volgt.
(lias)
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Persoonsnamenregister
Accou AloEs
Accou Jules
Acke Camille
Adriaanssens Edmond
Adriaanssens Medard
Allaert Ms.
Allaert Edmond
Allaert Georges Joseph
Allaert Leopold
Ameye Aloïs
Ameye Theophile
Autbaert Auguste
Azou Leopold Louis
Baeckeland Louis Jules
Baekeland Jean Prangois
Baes Fréderic
Baes-De Ryckere Edmond
Beckaert-Vinckier Parilde
Beek Jean
Beernaert Louis Joseph
Beheydt Jean
Behaeghel Gyrille
Behaeghel Gustaeve
Bekaert Engelbert
Bekaert Engl. Wed.
Bekaert Maria
Bekaert Pierre Jean
Bekaert Wv;e,
Belpeir Balthasar
Bermijn Carolus
Berteele

Berteele
Berteele
Berteele
Berteele
Berteele

Gyrille Camille
Henri
Leon FranQois
Leopold
Leopold Eduard

547.5/53
547.5/55
547.5/55
547.74/71
547.74/71
541.91/27
547 .5/53
541.2/910
547.5/53
547.5/55
547.5/55
541.2/449
547.3/55
^41.2/505
541,2/565
541,2/270
547»3/54
547.3/55
547.74/71
541.2/327
547.3/54
541.2/885
547.5/54
589.2/1
547»5/54
547.5/54
541.2/582
547.5/5^
541,2/48
1 bis
541.2/88
541.2/424
541.2/587
541.2/527
541.2/556
541.2/296

158.

Berteele Louis
Bevernage Jules
Beyls Aloïs
Beyls Jules
Beyls Martha
Biesbrouck Jules
Bie.sbrouck Pierre
Blieck FranQois
Blieck Jean Baptiste
Bliek Victor
Bonne Pierre Jean
Bonnet Leo
Bonnez André Charles
Bonte Augustin Beernard
Bonte Gustaaf
Bossier Camille
Bossuyt Aimé
Bossuyt Henri
Bossuyt Mathilde
Bostoen Fréderic Henri
Bostoen Jules
Bouchez August
Bouckaert Achille
Bouckaert Wwe,
Bourgeois Emile
Bourgeois Karel
Bourgeois Petrus
Bourry Leonard Henri
Boury Pierre Joseph
Boury Robert
Boussier Emile Henri
Bouten Bruno
Boutte Eduard
Braun
Bretain Delphine
Breughe Petrus
Breyne Aloïs
Brouck Oscar

541.2/145
589.2/1
547.5/54
547.3/54
547.5/54
541.2/370
541,2/557
541.2/165
547»3/54
547.5/54
541.2/327
547»5/54
541.2/259
541.2/93
547.5/54
547»5/54
547.5/54
541.2/297
547.5/54
541.2/407
547.5/54
547.5/54
550". 2/1
547.5/54
541,2/827
552/1
547»5/54
541.2/424
541.2/354
541.2/885
541.2/547
547.5/5^4
547.5/54
547.74/50
547.5/54
547.5/54
5^7.5/54
541.2/885

159.

Bruneel Alfons
Bruneel Edmond
Bruneel Joseph
Bulcaen Prancois
Bulckaert Leonard
Busschaert-D'Hondt Gustaaf
Busschaert Felicien Pierre
Buyck Aimé
Buyck Edouard
Buyck René
Buyk Louis
Buyse Henri Désiré
Buyse Jules
Byttebier Michiel
, ,
Gallens Charles
Gallens Charles Louis
Callev/aert
Callewaert Alphons
Callewaert Jules

Callewaert V/we.
Callewier Marie
Gannaert We,.
Gapon Charles Louis
Cappeau Jules
Cappon Auguste
Cappon René
Carton Joseph
Casaert
Casier Auguste Henri
Casier Louis
Casier Theophile
Casier Wed,

Catry Frangois Louis
Catry Henri Prederic
Catry Petrus
Catry P i e r r e
Catry P i e t e r
Catteeuw Adolphe Gyrille

547»5/54
547»5/54
547.5/54
541.2/95
541,2/551
589.2/1
541.2/885
547.5/54
541.2/407
5^7.74/71
547.74/71
541.2/555
547.5/54
•550.2/1
541.2/551
541.2/524
541.2/88
547.5/55
547.5/56
547.5/56
5^7.3/56
547.5/14 bis
541".2/585
547.5/56
547.3/56
547»-5/56
547.5/55
541.91/5
541.2/579
541.2/197
547.5/56
547.5/56
541.2/270
541.2/540
541.2/494
541.2/440 - 541.2/477
541.2/527
541.2/554

160.
Catteeuv/ Alfons
Catteeuw Constant
Catteeuw F r a n g o i s Xavier
Catteeuw H e n r i
Catteeuw Henri Louis
Catteeuw P i e r r e Jean
Catteeuw V i t a l L i e v i n
Gatteeuw Wwe,
Catteuv/ Thomas
Chambaere Constant Adolphe
Gliambaere Gyrille
Chambaere Fér.
Chambaere F r é d e r i c '
Chambaere Gebr.
Chambaere Joseph
Cliambaert A l o ï s
Chambaert Cam, Chambaert Jean-Baptiste
Chambart Henri Fréderic
Champon St. Gaspard
Christiaans Prancois
Claerhout Anne
Claerhout Gyrille Achille
Claes Pieter Joseph
Claeys Cyriel '
Claeys Gyrille
Clarissimo Désiré
Clarissimo Remi-Jules
Clayes Maurice
Golle Theophil
Colpaert Valentin Constant
Oommeyne August
Coorman Maurice
Coornaert Petrus
Corcelis Irma
Corne Pierre Prangois
Corne Victor (Wwe.)
Gorneille Cyriel

547.5/56
541.2/570
541,2/424
547.74/71
541.2/540
541.2/570
541.2/298
547.5/56
547.5/56
541.2/564
547.5/56
547.3/56
547.3/55
547.5/56
547.5/56
547.3/56
547.5/56
541.2/449
541.2/462
2
541.2/532
547.5/57
541.2/733
547.74/68
541.2/886
547.3/56
547.3/56
541.2/615
547.5/56
547.7V7I
541.2/564
547.5/56
547.5/56
547.5/56
547.5/56
541.2/426
547.5/55
547.3/55

161.

Cornelis Jean
Corselis Charles
Corselis Constant
Costeur Alida
Costeur Theophiel
Gotteau Charles Louis
Cottignies August
Cottignies Auguste
Cottignies Charles Louis
Cottignies Constant Henri
Cottignies Henri
Cottignies Modest
Cottignies Odiel-Alfons
Cottignies Raymond
Gottyn Constant
Cottyn Constant Fréderic
Coucke. Charles
Coucke Emile
Coucke teonie
Couckuyt Constant
Coudron Camille
Coudron Chr. Louis
Coulon Jules Camille
Courselle Charles-Pierre
Courselle Henri Adolphe
Goürtens Edmond
Goussement Charles Louis .
Goussement Fréderic
Goussement Jean Leonard
Coussens Constant
Couvreur-Kindts Pierre
Craeynest Hubert
Graeyveldt Leo
Graeyveldt Léonard Bernard
Crevits Eugenie
Crévits Eugenie
Grévits Leonie
Creupelandt Pierre Jean

541.2/188
541.2/411 - 541.2/452
541.2/361
547.3/56
547.5/56
541.2/553
547.5/56
541.2/488
541.2/559
541.2/411
547.5/56
547.5/56
541.2/809
547.5/55
541.2/424
541.2/449
547.3/56
547.3/56
547.5/55
547.5/55
547.5/56
547.5/56
541'.2/67 9
541.2/554
541.2/462
541.2/449
541.2/566 - 541.2/426
541.2/564
541.2/357 - 541.2/597
550.2/1
547.5/55
547.5/56
547.5/56
541.2/585
547.5/56
547.5/56
547.5/56
541.2/95

162.

Croubele Pierre Framjois
Cruycke Edmond
Cruycke Pierre Jean
Cruycke Pierre .Joseph
Daels Alexis Constant
Daels Auguste
Daels Edmond Gyrille .
Daels Emile
Daels Fréderic Gonstantin
Daels Leopold
Daels Maurice
Daels Richard Louis
Daneel Henri
David Henri '
David Isidire Victor
De Backer-Brumon Amand
Debackere Amelie
Debaere kinders
Debaere Odiel
Debaes Edmond Florimond
Debaes Hector Julien
Debaes Theophile
Debels Henri
Debels Pierre Augustin
De Belva Jan Baptiste
Debeuf Henri
Deblaere Camille
Deboeuf Henri
Debonne Camille
Debonne Léonard
Debonne P.
Debonne Pierre
Debonne Remi
Debree Jean
Debrouwere Joseph
Debruille Felix
De Bruille Prederic
Debusschere Henri

541.2/313
547.5/56
541,2/364
541.2/561
541.2/292
547.5/58 '
541.2/452
547.5/58
541.2/322
547.5/58
547.5/58 541.2/540
547.5/58
589.2/1
541.2/426
541.2/564
547»5/58
547.5/58
541.2/886
541.2/597
541.2/554
547.3/58
541 ".2/424
541.2/552
547.74/71 .
547.5/58
547.3/58
547.5/58
541.2/597 - 5^1-7.5/58
5^7-5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
475/28 e . v .
475/56 e . v ,
547.5/58

165,

Debuyck Camille
Debuyck Remi
Decat Isidoor
Decat Isidore
de Cerf Joseph
Deckmijn Philippus Jacobus
-Declerck Achille
Declerq Adolf
Declerq Albert
Decock H.A,
Decock Henri
Decock Henri Antoine
Decoene Bernhard
Deconinck Medard
Decour Maurice
Decoutere Maurice
Decraene Victor
Decroix Louise
Decruyenaere Isidore Victor
De Cruyenaere Isidore Victor
Decuypere V/ed,
Dedobbelaere Aug,
Dedonckele René
Defrancq Charles Louis
Defrancq Fr. B.
Defrancq Fréderic Charles
Defrancq
Defrancq
Defrancq
Defrancq

Prederic Louis
Gilbert
Henri Fidele
Leon Léonard

Defrahq Charles Louis
Defranq Pierre Joseph
Defraye Alfons
Degraeve
Degraeve
Degraeve
Degraeve
Degraeve

Constant
Cyr,
Gyrille
Edmond

547.5/58
547»5/58
547»5/58
547.:5/58
547.74/71
541.2/114
547.5/58 •
547.5/58
547.5/58
541.2/382
541,2/382
541.2/551
547.3/58
541.2/886
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
541.2/514
541.2/524
547.5/58
547.5/58
'541", 45 8/1
541,2/296
541.2/48
541.2/292
541.2/339
541.2/886
541,2/426
541.2/535
541.2/552
541.2/267
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.3/58
541.2/514

154.

Degraeve Paul
Degrijse Karel
Dejaegher Gust
Dejaeghere Aloïs.
Dejaeghere Camille
Dejaeghere Gust.
Dejoncker Petrus
Dejonckheere Aug.
Dejonckheere August
De Jonckheere Henri Fréderic
Dejonckheere Karel
De Jonghe Constant Louis
Dejonghe Jules
Dejonghe Louis Prangois
De Josse Victor
Dekeyser Bertha
Dekeyzer'Henri
Dekimpe August
Dekimpe Zulma
Delackere Leonie
Delaere Henri
Delbaere Mr,
Delchambre Constant
Delecroix Charles Prancois
Deleu Alphonse
Deleu Camille
Deleu Camille Sylvain
Deleu Gyrille
Deleu Guillaume
Delij Joseph
Delrue Gustave
Delrue Henri
Deman Albert
Deman Charles Louis
Deman Eduard
Deman Edouard
Deman Emile
Deman F,

547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.7V7I
547.5/58
547.5/58
541.2/452
547.5/58
541.2/554
547.5/58
541.2/361
541.2/471
547.3/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/227
541,2/565
541.2/107
547.5/58
547»5/58
541.2/297
547»5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547»5/58
541.2/312
541.2/597
541.2/599
541.2/597
541.2/382

155.

Deman Perdinand
Deman Fidele
Deman Prangois
Deman Prangois Aloise
Deman Jerome
Deman Joh, Fr.
Deman Jules Joseph
Deman LeonardDemasure Petrus
Demazure Aloïs
Demeester Armand
Demeulemeester Jean
Demeyere Augusta
Demeyere Noel
Demeyere Remi
Demeyere Theophile
Demoen August
de Muer Theodoor
Demuynck Celine
Denecker Henri
Deneckere Edouardus Louis
Deneckere Rachel
Dennijs Henri
Depaepe Adolf
Depaepe Alfons
Depaepe Camille
Depaepe Edmond-Edouard
De Paepe Ernest
Depaepe^ Pierre Jean
Depaepe Victor
Depaepe Weduv;e
Depan Henri Joseph
Depommelaere Fréderic
Depoorter Ivan
Depoortere Charles
Depoortere Charles Louis
Depraeter Henri
Depraetere Alois

541.2/579
541.2/298
541.2/582
541,2/515
547.3/58
541.2/48
541,2/488
541.2/267
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547»5/58
547.5/58
547.5/58
547»5/55
541.2/495
547.5/58
547.74/71
547.5/58
541.2/885
541,2/257
547.5/29
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.5/58
541.2/449
547.5/55
541.2/554
547.5/58
5^7.5/58
541.2/411
547.5/58
541.2/579
541.2/522
541.2/552
547.5/58
541.2/527

156.

541.2/564
Depraetere Henri Adolphe
541.2/554
Depraetere Henri Joseph
547.5/58
Deprez Achille
547.5/58
Deprez Ch.
541.2/557
Deprez Constant
547.5/58
Deprez Henri .
547.5/58
Deprez Joseph
547.5/58
Derieuw Camille
547.5/58
Derieuw Jean
547.5/58
Derijckere Camille
547.5/58
Derij.ckere Constant
547.5/58
Derijckere Marie .
547.5/58
Derijckere Theophile
541.2/4
Dermaut Jean-Baptiste
Dermaux
865/15 - 865/16
Deronmielaere Ch, Ls.
547.5/58
Derudder Albert
547.5/58
Derumeaux Charles Louis
541.2/411
541,2/597
De'rumeaux Constant Henri
•541.2/597
Deruyter Isidore Victor
541.2/407
Deruytere Gyrille Emile
547.5/58
Deruytere Nestor
541.2/313
Derycke Polidor Amand
541.2/471
Deryckere Alois Ignace
541.2/250
Descamps Charles• Louis
Desimpelaere Camille Gyrille 541.2/608
547.5/58
Desloovere Victor
541.91/27
Desmet Ms.
550.2/1
Desmet Ange
Desmet Constant Amand
541.2/397
Desmet Perdinand Frangois
541.2/347
Desmet Hector
-547.3/58
Besmet Pieter
547.5/58
Desmet Victor
547.5/58
De Smet W.
547.5/58
Desplancke Gyrille
547.5/58
547.5/58
Desrumeaux Ernest
547»3/58
Desrumeaux Louis

167.

Dessein Georgette
Devoddere Charles
Devos
Devos Achille
Devos Louis Eugenius
Devos Petrus
Devos Pieter Pranciscus
Devroe Désiré Eloi
Dewachter Alf.
De Wachter Alfons
Dewaele Gustaaf
De Weert

Dev>?ilde Andre
Devdldeman Maurice
De Wildeman Victor
Devnilf Marie
D'Haene Charles
D'Haene Gyrille Theophile
D'Haene' Prederic
D'Haene Wed.
D'hane Jerome
D'haffrengues
D'Helluin Camille .
D'Halluin Désiré
D'Helft Weduwe
D'Heygere 'Pirmin
D'Hond V/we.
Dhondt Henri Alois
D'Hooge Arthur
D'Hooge-Van de Ginste
Didier Jerome
Dieux Camille
Dinoo Pierre Jaques
Dobbelaere Adolf
Donckels Arthur
Donckels Gyrille
Donckels Henri•
.Dooge Prancis

547.5/58
547.5/58
645/25
547.5/58
541,2/114
541.2/126
541.2/14^1541.2/471
547.5/58
547.5/58
547»5/58
547.74/50
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547.3/58
547.5/58
541.2/507
547.5/55 - 547.5/58
547.5/58
547.5/58
2
547'»5/58
541.2/361
547.5/58
550.2/1
547.5/58
541,2/425
547.5/58
547.5/55
550.2/1
547.7 V 6 9
541.2/4
547.5/58
547.5/58
547.5/58
547»5/58
541.2/188

168,

Dorme Gyrille
Dorme Jules
Doornaert Alfons
Dooi'naert Gyrille
Doornaert Leopold
Doornaert Lieven
Doomaert Louis
Doomaert Pieter Jan
Douchy Marcel Guillaume
Duayon Arthur Joseph
Duflou Plorent
Duhamel Charles
Dujardin Jean
Dumortier Henri
Duquesne Achille
Duquesne Emile
Duquesne Joseph
Duquesne Wed.
Durnez Emile Gyrille
Duthoo Georges
Duthoo Gilbert
Dutry V/ed,
Eggermont Julien Joseph
Expeel Alberic
Expeel Romanie
Fache Robert
Pavoreel
Pavoreel Achiel
Pavoreel Felix
Pavoreel Prederic
'Pavoreel Theodore
Peys Aloïs
Feys Constant
Peys Henri
Plorquin
Folkaert Pieri^e Jean
.Foulon Charles Louis
Poulon Remi Gerard

547.5/58
547.3/58
547.5/58
547.3/58
547.5/58
547.5/58
547.3/58
541.2/188
541.2/886
541.2/514
550.2/1
547.3/58
547.3/58
589.2/1
547.5/58
547.3/58
547.5/58
547.3/58
541.2/471
550.2/1
550.2/1
547.5/58
541.2/827
547.5/59
547.3/59
547.74/71
547.5/60
589.2/1
547.5/60
541.2/582
547.5/60

547.5/50
547.5/60
547.5/60
547.3/60

541.2/551
589.2/1
547.5/60
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170.

547.5/62
Haemers Jerome
541.2/886
Haemers Medard Joseph
547.5/62
Haemers Theophile
Haeme.rs V/ed.
547.3/62
Haghebaert Romanie
547.5/62
Hamers Camille
547.3/62
Hamers S.M. Heliodore Polydore 541.2/665
Harinck Petrus
541.2/153
Heernaert Jules
547.5/52
Heernaert Maurice
547.5/62
Herman Petrus
547.3/62
Herpels Georges
541.2/910
Hespel Camille
547.3/52
Himpe Ch, Louis
547.3/62
Hollebeke Henri
547.3/52
Hollevoet Victor
550.2/1
Holvoet Aloïs
547.5/62
Holvoet Camille Gyrille
541.2/471
547.5/62
Holvoet Erna
547.3/62
Holvoet Henri
547.5/62
Holvoet Jules
541.2/188
Holvoet Petrus Bernard
547.5/62
Holvoet Theophile
547.3/62
Holvoet Victor
547.3/62
Holvoet Zoë*
547.5/62
Honore Prancois
547.5/62
Honoré Frangois
547.5/62
Hoornaert Henri
550.2/1
Houtekiet Valerius
547.3/62
Hubrecht V/ed.
547.3/62
Hugelier Adolphine
547.5/62
Huybrecht Eduard
541.2/601 - 541.2/615
Huybrecht Leonard Amand
Huysentruyt Pierre Pr.
541.2/551
2
H^^olite Jo. Jean Baptiste
Ingelbart-Verfaillie Jacobus 541.2/126
Iv/eins F.E,
475/5
475/6
Iweins L.

171

Iweins P.
Iweins Petrus
Iweins P.L.
Iweins Pre,
Jappard Jozef
Jo. Jean Baptiste Hypolite
Jonckheere Edmond
Jonckheere Victor
Jonckheere Wed.
Lambrecht Honoré Hubert
Langedock Constant
Langedock Prederic
Langedock Prederick
Langedock Jean
Laperre Aloïs
Laperre Camille Joseph
Laperre Fréderic Perdinand
Laperre Fréderic Prancois
Laperre Henri
Laperre Virginie
Laurier Charle Louis
Lecointre Alidor
Lecomte Augustin
Lefebre Flavie
Lefever Wed.
Legein Edmond
Leperre H,
Leperre Henri
Leperre Pierre Aloise
Leperre Weduwe
Lesage Ernest Joseph
Lesage Frelix Amand
Libeer Henri
Lievens Vrouw
Lignie Pierre
Loncke Camille
Loontjens Arthur
Loosfeld Jules

475/14 e.v.
475/18 e.v.
475/2 e.v.
472/4 e.v.
547.74/68
2
547.5/55
547.5/55
547.5/65
541«2/601
547.5/6^+ ^
547.3/64
547.3/64
547.3/64
547.5/64
541.2/514
541.2/251
541.2/552
547»5/64
547.5/64
541.2/591
541.. 2/886
547.5/64
547.5/64
547.5/54
547.5/54
541.2/382
541.2/582
541.2/528
547.5/64
541.2/608
541.2/552
547.5/64
547.5/64
541.2/886
589.2/1
550.2/1
547.3/64

172.

Loosvelt Charles Louis
Louage Petrus
Louage Sidonie
Lybeer Jerome
Madou Henri
Maes Charles Louis. Maes Fréderic Henri
Maes Jules
Maelfait Henri
Maertens Edmond Alois
Maertens Jules
Malfait Ivan Felix
Malfait Leonie
Malfait Victor Gyrille
Malfeit Ernest
Malfeit Jean Frangois
Martin Barbara
Martin Constant
Martin Gyrille
Martin Wed.
Masculin Victor Gyrille
Masselis Louis Edward
Masselis Jerome
Masselis Nabor
Masselis Theodoor
Messelier Leon Leopold
Messelis Ch.
Messiaan Germain
Meunstr. Karel
Meyfroedt Edm.
Millecille Augustin
Minne Emile
Mispelaere Ach.
Mispelaere Augustin
Mispelaere Augustin Eduard
Mispelaere Charles Louis
Mispelaere Edmond Amand
Mispelaere Georges

541.2/552
547.5/55
547.5/54
547.5/54
547.5/55
541.2/365
541.2/548
547.3/65
541.2/579
541.2/596
541.2/471
541.2/379
547.5/65
541.2/411
547.5/65
541.2/554
547.5/65
547.5/65
' 547.5/65
547.5/65
541.2/597
541.2/297
547»5/65
547.3/55
541.2/188
541.2/297
547.3/55
550.2/1
547.5/65
547.5/65
547»5/65
541.2/396
547.3/65
541.2/551
541.2/582
541.2/297
541.2/495
541.2/886

175.
Mispelaere Maurice
541.2/769
Mispelare Charles Henri
541.2/426
Mispelare Charles Louis.
541.2/296
Mispelare Charles Louis
541.2/297
Mispelare Charles Louis Gerard 541.2/296
Misschaert Théodule Arthur
541.2/495
Morichal Henri Frédericq
541.2/579
Moens Adolphe
541.2/407
Moerkerke Charles Louis
541.2/297
541.2/522
Moerkerke Charles Louis
Moerkerke Henri
547.5/65
Moerkerke Maurice
547.5/65
Moerman J.B.
547.5/55
Monballieu Wed-,
547.5/55
Mourice Joseph Ignace
541.2/557
Mullebroek
541,2/885
Mullebroek Karel
547.5/55
Muylle Edmond
547.5/65
Naert Achille
547.5/66
Naessens Camille
547.5/66
Naert Gyrille
547.5/55 - 547.5/55
Naert René
547.5/65
Neyrinck Camille
547.5/66
Neyrinck Jules
547.3/65
Neyrinck Leon
550.2/1
Neyrinck Charles Louis
541.2/197
Nijst Edmond
550.2/1
Noffels Victorine
547.5/55
Nolhant Hippolyte
547.5/65
Nollet Frederiq
547.5/66
Nollet Louis
541.2/188
Nollet Louise
547.5/55
Nollet Sylveer
550.2/1
Noppe Camille
547.5/65
Noppe Gyrille
547.5/55
Notebaert Aloïs
547.5/65
Nuttin A,
475/80 e.v.
Nuttin Germain Joseph
541.2/679

174.

Nuytten Remi
Nyffels Pierre Jean
Nymans Gyrille
Nys Gyrille'
Olieux Charles-Louis
Olieux Henri
Onraedt Achille Theodore
Onraedt Henri .
Parmentier Camille Henri
Parmentier Gonst.
Parmentier Gyrille
Parmentier Frédericq Louis
Parmentier Henri
Parmentier Jean Frangois
Parmentier Joseph
Parmentier Modest
Parmentier Wed.
Parreyt Cyril
Patteeuw Ch.,
-Pattijn Camille
Pattijn H,
Pattijn Wed.
Pattin
Pattyn
Pattyn
Pattyn

Constant
Ernest
Eugène
Joh. Amd.

Pattyn P i e r r e
Pattyn P . Joh.
Pauwels Arthur Henri
Pauwels kinders
Peltijn Charles Louis
Penet Remy Joseph
Penet Weduwe
Petrus Pierre Frangois
Phalempin Ern.

Phalempin Ernest
P i l l a e r t Wed.
P i l l e Aloïs

547.5/66
541.2/364
547.3/55
547.5/66
541.2/462
547.5/57
541.2/488
541.2/551
541.2/425
547.3/58
547.3/68
541.2/579
547.3/68
541.2/397
547.5/68 •,
54-7.5/68
547.5/68
547.5/68
547.3/68
547.5/58
547.5/68
547. .5/68
547.5/55
547.5/68
541.2/268
541.2/48
547»5/68
541.2/48
541.2/540
547.5/68
541.2/557
541.2/886
547.5/68
541.2/266
547.5/68
547.3/68
547.5/68
547.3/68

175.

Pille Camiel
Pille Camille
Pille Henri
Pille Henri Constant
Pille Jules
Pille Remi
Pisschaert Wed.
Platteeuw Isidore
Plets Achille
Plets Adolphe Emile
Plets Charles Louis
Plets-Tuyttens
Polderman Henri
Poleyn Em.
Poleyn Prederic
Pollet Henri
Pollis Prederic
Ponseele Alice
Pottie Germain
Poublon Camille Gyrille
Poublon Fideel
Poublon Henri
Poublon Isidor
Poublon Leonie
Poublon Wed,
Pouleyn Achiel
Presschaert Camille
Priem Sophie
Provoost Gerard
Provost Gyrille
Pyferoet Gonstantin
Pyno Alfons
Pyno Theophile
Pynoo Henri Fréderic
Quartier Charles Joseph
Qwintin Gyrille
Rassauw Adolf
Renaert Jean Frangois

547.5/68
547.5/68
547.5/68
541.2/426
547.5/55
547.5/56
547.5/68
547.5/68
547.5/55
541.2/426
541.2/597 '
547.5/55
541.2/407
550.2/1
547.5/68
547.3/68
547.3/68
550.2/1
547.3/58
541.2/426
547.3/68
' 547.3/68
• 547.5/68
547.3/68
547.5/58
550.2/1
547.5/68
547.5/68
550.2/1
547.5/58.
541.2/296
547.5/68
547.5/68
541.2/515
541.2/296 - 541.2/561
547.5/69
475/69 e.v.
541.2/269

176.
Reynaert Camille
547.5/70
Reynaert Charles
547.5/70
Reynaert Wv-ze,
547.3/70
541.2/188
Rigol Charles
Robbe Oscar Adolphe
541.2/597
Robbescijn Constant
547.3/70
Robensijn Theophile Camille
541.2/488
Robesyn Leon
541.2/886
Robesyn Theophile
541.2/885
Roelandt Pierre Joseph Marie 541.2/292
Rollé Hendrik
547.74/70
Rommelaere F,
547.3/70
Rommelaere Joseph Henri
541.2/570
Rommelaere L.
547.3/70
Roose Charles
547.5/70
Roose Charles Louis
541.2/462
Roose Frangois
541,2/407 - 547.5/70
Roose Sophie
547.5/70
Roose Victor
547.3/70
Rooze Arthur Achille
541.2/608
Rosé Hector
541.2/886
Rosé V/eduv;e
547.5/70
Ryckebusch Hri,
547.5/70
Ryckeman Eduard
550.2/1
Sabbe Jules
547.5/71
'Sabbe Julien
547.5/71
Salembier Adolf
547.5/71
Salembier Jean Baptiste
541.2/561
Salembier Maurice Joseph
541.2/733
Salembier Maurits Joseph
541.438/1
Samyn Arthur
547.5/71
Santele Achille
547.5/71
Scheldeman V/ed,
547.5/71
Scherpenborg Gertrude
547.5/71
Schuurs Maurits
550.2/1 ,
Serlet Emile
541.2/886
Serruys Gyrille
547.5/71
Seynaeve Alois
541.2/579

177»
BejnaeYe Frangois Xavier
Seynaeve Prederic Constant
Seynaeve Fréderic Constant
Seynaeve Omer Valere
Seynaeve Petrus
Seynaeve Triphon
Seynhaeve' Charles Louis
Seynhaeve Pierre Jean
Seynhaeve Tryphon Joseph
Seynnaeve Gyrille
Seynnaeve Cyrille Prosper
Seys Cyriel
Seys Cyrille
Seys Henri
Seys Joseph
Seys V/eduv/e
Simoens Fréderic
Slambrouck .Gustave
Smeets Henri
Snauwaert Charles
Snauwaert Henri
Soenen Aloïs
Soens Henri
Sonneville Leopold
Soubry Camille Cyrille
Soubry Maurice
Soubry Philomene
Staelgraeve Hri.
Staelgraeve Leonard
Staelgraeve Leonie
Staessens Aloïs
Staessens Gonst,
Steenhuyse Adolphe Leonard
Steenhuyse Leonard
Steenhuysse Gonstantin
Steverlinck Robert
Stragier Auguste-Victor
Stragier ïlenri

541.2/512 - 541.2/357
541.2/332
541.2/552
^41.2/524
547.5/71
547.5/71
541.2/383
541.2/383
541.2/554
541.2/885
541.2/886
547.5/71
547.5/55 " 547.5/71
547.5/71
541.2/579
547.5/71
547.5/71
547.5/71
541.2/886
547.5/71,
541.2/505
547.5/71
547.5/71
541.2/559
541.2/514
547.5/71
547.5/71
547.5/71
547.3/71
547.5/71
547.5/71
547.5/71
541.2/552
547.5/71
541.2/527
547.5/71
541,2/885
547.5/71

178,

stragier Omer
Surmont Benedictus-Josephus
Surmont Henri
Surmont Raoul
Tanghe Alid.
Tanghe Aloïs
Tanghe Polidor Constant
Terrijn Constant
Terrijn PerdinandTheverin Caroline
Thienpondt Hector
T'hillieu Leon Perdinand
Thooft Ivo
T'Hooft Ivo
Tijtgat Aloïs
Tijtgat Henri Gonstantin
T'joens Bertha
Toebaert Natalie
Tournicou Pieter
Tournicou Wed. P.
' Trachez Edmond
Trappeniers Victor
Troost Charles Louis
Tuytens Alfons
Tuytens Emile Cyrille
Tuytens Maurice
Tuyttens Emile
Tuyttens Léon
Tytgat Cyrille
Tytgat Fréderic Perdinand
Tytgat Henri
Van Ackere
Vanackere M.
Vanackere Hri.
Van Ackere Victor
Van Alst Pierre
Van Assche Emile Hilaire
Van Assche Polydore

547.5/71
541.2/820
547.5/71
550.2/1
547.5/72
547.5/72
541.2/556
547.5/72
547.5/72
550.2/1
541.2/540
541.2/411
541.2/411
547.5/72
547.5/72
541.2/554
547.5/72
547.5/72
547.5/72
547.5/72
547.5/72
547.5/72
541.2/383
547.3/72
541.2/591
547.5/72
547.5/72
547.3/72
547.5/72
541.2/471
547.5/72
861.5/1
541.91/5
547.5/75
547.5/75
541.2/165
541.2/449
547.5/55
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Vanbecelaere Cyr.
Vanbelleghem Alb.
Vancompemolle Math.
Vandaele Achille Camille
Vandaele Alph,
Vandaele Jules
Vandamme Bertha
Vandaimne Camille-Achille
- Vandamme Cyriel
Vandamme Gaston
Vandamme Jean
Vandamme-Lecoutre
Vandamme Leonie
Vandamme Petrus
Van de bon Hugo
Vandecandelaere
Vandecandelaere Charles
Vandecandelaere Pirm.
Vandecandelaere Préd,
Vandecasteele
Vande Ghinste Jean Bte»
Vandeginste Albert
Vandelannoote P.B,
Vandelanoote Perdinand
Vandemoortele Louis
Vandemoortele Wed,
Vanden Abeele Nicolaas
Vandenabeele Nicolaes.
Vandenberghe.
Vandenberghe Arthur
Vandenberghe Cam.
Vandenberghe Cyriel
Vancienberghe Gust
Vandenberghe Jules
Vandenberghe Paul
Vandenbroucke Camille
Vandenbroucke Gonst.
Vanden Broucke Gebr.

547.5/75
547.5/75
547.5/58
541.2/507
547.5/75
541.2/551 - 547.5/75
547.5/75
541.2/886
547»5/75
547.5/75
547.5/75
547.5/55
547.3/75
547.5/75
550.2/1
541.2/197 - 541.2/440 - 541.2/476
541.2/494
547.5/75
547.3/73
547.5/75
541.2/259
541.2/886
541.2/551
541.2/582
547.5/75
547»5/75
547.5/75
547.5/75
547.5/14 bis
547.5/75
.
547.5/75
541.2/551
547.5/75
547»5/75
547.3/73
541.2/540
547.5/75
547.5/75
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Vandenbroucke Gustave Joseph 541.2/495
Vandenbulcke Camille Cyrille -541.2/528
Vandendriesche George
550.2/1
Vandendriesche Georges
541.2/886
Vandendriessche Pierre Antoine 541.2/507
Vandendriessche Desiré
547.5/75
Vandendriessche Petrus
547.5/75
550.2/1
Vandeputte Jules
Vanderbrugge Ferdin.
547.5/75
Vanderheyde Karel
547.5/75
Vandermeiren Romain
541.2/197
Vanderplancke
547.5/75
Vanderplancke Henri
547.3/73
Vanderplancke Hubert
541.2/265
Vandesteene V/we.
547.3/75
Vandevelde Felix
541.2/188
Vandevelde Gustave
541.2/452
Vandevelde Joseph
547.5/75
Vandevelde Remi
547.3/73
Vandevelde Victor
547.5/75
Van de Voorde Gyrille
547.5/55
Vandevoorde Cyrille
547.5/75
Vandevoorde Guill. Joh.
541.2/59
Vandevoorde Mod.
547.5/75
Vandevoorde Pierre Jacques
541.2/259
Vandevoorde Remi
547.5/75
'Vandewalle Ach.
547»5/75
Vande Walle Achiel
547.5/55
Vandewalle Achille Déloïse
541.2/540
Vandewalle Gustaf
547.5/75
Van de V/alle Leonard
547.5/55
Vandewalle Léonard
547.5/75
Vandewalle Theophile
541.2/420
Vandewiele Ivo
547.5/75
Vandoorne Cyrille Cassimir
541.2/471
Vandoome Gustave Henri
541.2/540
Vandyck Celina
547.5/73
Vanelslande Aloïs
547.5/75

181

Vaneeckhout Nathalie
547»5/75
Vangheluwe Guillaume
^Al
^'^/l'i'
Vangheluwe Pierre
547»5/75
Vanhauwaert Henri
547»5/75
Vanhauv/aert Jerome
A7'3/1^
Vanhauwaert Maurice
547.5/75
Vanhauwaert Petrus
547»5/75
'Vanhaverbeke Gonst.
547.3/75
Vanhaverbeke Jules •
547»5/75
Vanhaverbeke Martin
547»5/73
Vanhaverbeke Petrus
547»5/75
Vanhee Constant
547»5/75
Vanherpe Gerard
550,2/1
Vanheuverbeke Alf.
547»5/75
Vanhoet Aloïs
547»5/75
Van Holiebeke-Clarisse Jean
547»5/55
Vanhollebeke Jean
547.5/73
Vanhollebeke Jules
547»5/75
Van Hollebeke Richard Perdinand 541.2/471
Vanhoo Maurice Camille
5.41.2/885
Van Hoonacker
547.5/225
Vanhoutte Adolphe
541.2/554
Vanhout te Jules Auguste
541". 2/554
Vankeersbilck Achille
547»5/75
Van Keersbulck
547»5/73
Vankeirsbulck
543/21
Van Keirsbulck Jan
547.5/55
Vanlaton Louis
547»5/75
Vanlerberghe Emile
547»5/75
Vanlerberghe Henri
547«5/75
Vanlerbe.rghe Jules
547»5/75
Vanmarcke Alf.
547»5/75
Vanmarcke August
547»5/75
Van Marcke Hubert
541.2/886
Vanmarcke Jules
547»5/73
Van.Marcke Martinus.
• 547»5/73
Vanmarcke Maur.
547.5/75
Vanneste Alidor
547.5/75
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Vanneste' Casimir
Vanneste Emile
Vanneste Ernest
Vanneste Euphanie
Vanneste Florimond Joseph
Vanneste Indore
Vanneste Jules
Vanneste Petrus
Vanneste Remi Wed.
Vanneste Rmi. V/ed.
Vanneste Rosalie
Vanneste Victor
Vannieuv/enhuyse Jules
Vannieuwenhuyse W.
Vanoost Theoph,
Vanooteghem Karel
Van Raes

547.5/55
541.2/910
589.2/1
547.5/75
541,2/450
547.5/50
547.5/75
547.5/75
547.5/75
547.5/75
547.5/75
547.5/75
547.5/75
547.5/73
547.5/75
547.5/75
535»8/2
547.5/75
Vanrobaeys Gérard
547»5/75
Vanrobayes Petrus
547.5/75
Van Robays Camille
547.5/75
Vanrobays Wed.
Vanrumbeke Adolf
547«5/75
Vanruymbeke Adolf
547.5/75
Vanruymbeke Camille
547.3/73
Vanruymbeke Henri
547.5/73
Vanruymbeke Julie
547.5/75
Vansteenkiste Ach,
547.5/75
Vansteenkiste Alf.
547»5/75
Vansteenkiste Aloïs
547.5/75
. Vansteenkiste Angelus
547.5/73
Vansteenkiste. Arth.
547»5/75
Vansteenkiste Clis. Ls,
547.5/75
Vansteenkiste Perd.
547.5/75
Vansteenkiste Francis Louis
541.2/297
Vansteenkiste Joseph Jacobus 541.2/297
Vansteenkiste Joseph Jacques 541 ..2/295
Vansteenkiste Jules
541.2/885
Vansteenkiste Louis
547.5/75

183,.

Vansteenkiste Odilon
Vansteenkiste Paul
Vansteenkiste Pierre Henri
Vansteenkiste Polydore
Vanthournout Auguste Hilaire
Vantorre Jules
Vanwolleghem Frangois
Vanwolleghem Joseph
Vanwolleghem Ks.
Van Wolleghem Maurice
Vanwolleghem Octave
Vanysacker Alois
Vens Charles
Vens Henri
Vens Maurice
Verbrugghe Camille
Verbrugghe Gonst.
Verburgh-Decool
Vercruysse Adolf
Vercruysse
Vercruysse
Vercruysse
Vercruysse

Ciis. Ls.
Edmond
Joseph Eduard
Eduard

Vercruysse Fr, Adolf
Vercruysse Henri
Vercruysse Jules Joseph
Vercruysse Leander
Verfaille Jerome Omer
Verfaille Théoph,
Verfaillie Theoph..
Verfaillie Victor
Verhulst Isidoor
Verhulst Valentin
Verkinderen Désiré
Verlinde Georges

547.5/75
547.5/75
541.2/528
547.3/73
541.2/495
547.5/75
547.5/75
541.2/885
547.5/75
547.5/56
547.5/75
547.5/75
547.5/75
547.5/75
547.5/73
547.3/73
547.5/75
475/75
547.3/73
547.5/75
547.5/75
541.2/297
541.2/382
547.5/75
547.3/73
541.2/554
547.3/55
541.2/554
547.5/75 ,
547»5/75
547.5/75
541.2/188
541.2/561
547»5/75
547.5/73

Vermaut Chs. L,

547»5/75
547.5/75

Vermaut Ch. Louis

547.5/75

Verly Désiré

184.
Vermaut Chs. Louis
A7-^/73
Vermaut Cyriel
541.2/527
Vermaut Cyrille
589»2/1
Vermaut Pierre Frangois
541.2/322
Vermaut Weduwe
547.5/75
Vermeeren Cyrille
.547»5/75
Vermeersch Henri
547«5/75
Vermeersch Jules
547»5/75
Vermeire Remi
547»5/75
Vermeire V/eduwe
547*5/75
Vermeiren Omer
547.5/75
Verotte Jerome
.
541.2/886
,
Verpoucke Antoine Joseph
541.2/297
Verrote Emile
547»5/75
Verrote Prederic Henri
541.2/266
Verrote Héliod.
547.5/75
Verrote Julien
547»3/73
Verschaete Prederic Constant 541.2/297
Verschaete Remi
547»5/75
Verscheure Sophie
547»5/75
Verschoore Gonst.
547.5/75
•Versteele Maurits
550.2/1
Verstraete Joseph
541.2/886
Vervaecque Camille
547»5/75
Vervaecque Cyrille
547.5/75
Vervenne Jules
541.2/886 - 541.2/910 - 547.5/75
Vervenne Maria
550.2/1
Vervisch Johan
547»5/75
Veys Jean Bapt.
61/1
Vincke Gustaf
547.5/75
Vincke Louise
547»5/75
Vlaeminck Victor
541.2/886
Vlieghe Emile
' 541.2/886 - 547.5/75
Vlieghe Jerome Emile
541.2/886
Voet E.
550.2/1
Volckaert Alph.
547.5/75
Volckaert Cam,
547.5/75
Volckaert Constant
547.5/75

LTN

CO

CM
4M3
c 0 ^ A ^ f ^ ^ A K ^ ^ A ^ U c 3 - ^ c 0 4 - ^ ^ A

>D
^ C J - C O L A L A L P N L A

K^[N[>-!^-[^-l^~l.A[^-c^-o^ o-!>-oov- !>-!>-co o - o - o - o
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
CU r A f A r A r A f A C M
fAfACU
r A r A i A C U
rAtACU
V - t > - ! > - l > - l > - I > - V - t > - ! > - v - [ N I > - I > - 0 [ > - C N V -

K \ r A r A r r \
CN D - D - [>-

^ ^ 4 - ^ ^ ^ ^ 4 - ^ - = t - 4 - ^ ^ i A ^ ^ ^ 4 - 4 - ^ ^

L r \ L A L r \ L r \ L A L r \ L A L r \ i A L r - v L r \ u ' \ i A L A L r \ i A L A L A L r N t A L f v

in

e
CÖ

0
-P
0
•H

©
©

u
iH
©
•H

ft
-P
U
©

43

•H

©
0
•H

d

iH

iH

d
©

d

CQ

d

0
0

d

o

3
0

H

O

iH
CÖ
©

X

©

CÖ

M

B

CÖ

-p

0
IH

i=> >

CÖ

e
Xi
©

ft

S

3:

©
•i4
©

©

©

ft

ft

©
-P

©

-P

-P

ft

ft

ft

ft

d

d

d
>

d
>

CQ

CQ

1>1 >3

tS >

CQ

1>5

+3

CQ
l>3

d
©

-p

CQ

ft

d
bO

rH

d

!-:>
©

«

0
•H

>

d
<
^

X!

U H

©
CQ X!
d M
0 <^

ft

r-i

<

d

hD ©
© .4^
d -P

-H
-p
-p

CÖ

CÖ

:s

2S

!3

CÖ

ft

©
0
iH ^©
CÖ X!

ft

ft

ft

ft

©

d

d

0

0

!H

ft
U

©
:3

0

0
f^

ft

iH
©
IS

©

0
•H
iH

^©

d

•H

S

^©

CÖ

X5 -P
M 5H
©
CÖ

X!

©
CÖ

P

CQ
f-i
©

ft

-P

!^

^

f>5 H
©
ft

^

U ^©
d

CQ

d
0

CQ

©

©

ft
-p
•H

ft

©

ft

H

d

d
0

o

•H
iH

d

CÖ

g:
CQ

H
©

ft

':H

>>
• »

0

ft
ft
<

ft

ft

0

O

d
0

ft

-p

!>i

^

©
•H

ft

iH
©

©
rH

ft

•H

a
CÖ
0

iH
CÖ

a

bD xi

-d
ft

©

!S

- p -P -P
!>:. k, !>5

ft

u
ffl

ft
in
©

« iS] N
M » - - ft

ft

iH
©
t5

tH

186.

Plaatsnamenregister
Ardooie
Belgische provinciën
Bissegem

Bissegem plaats
Brugge
Bruges
Brugge

Brugstraat
Brussel

Busschaert's hof
Casteelens Molen
Duitsland
Etterbeek
Gent
Gent (Hogeschool)
Gullegem
Gullegemstraat
Handboogstraat
Heule
Italië
Kapelhoek
Kloosterstraete

'Kortrijk

543/25
P.I55 n r , 5
541.2/408
541.2/431
541.2/454
541.2/567
541.2/556
541.91/57
547.74/59
541.2/45
541.2/58
541.2/54
541.2/85
541.2/118
541.2/455
,541.91/3
547.5/145
547.5/146
547.5/204
547.5/85
547.74/71 e . v ,
547.5/42
541.91/5
547.74/70
547.74/68
547.5/5
547.74/71
547.74/70 e . v .
547.74/70
865/21
865/24
484.04/1
547.74/71
541.91/2
541.91/2
541.2/50

187.

Courtrai
Kortrijk

Courtrai
Kortrijk

Courtrai
Kortrijk
Courtrai
Kortrijk
Courtrai
Kortrijk
baan Kortrijk-Ieper-PoperingeDuinkerke
Kortrijkstraat
Kortrijkstraat (rue de Courtrai)
Kortrijkstraat/Menenstraat (grande
route de Courtrai a Menin)
Kruishoek
Kuurne
Lauwe

541.2/62
541,2/68
541.2/89
541.2/125
541,2/130
541.2/172
541.2/175
541.2/19^+
541.2/227
541.2/239
541.2/244
541.2/255
541.2/257
541.2/255
541.2/285
541.2/549
541.2/355
541.91/12 e.v;
547.5/5
547.5/63
547.5/79
547.74/68
703.1/2
865/18
851/2
547.5/50
865/4
541.91/2
543/26
484.04/86
484.04/98
ij-84,04/142
484.04/164
541.2/408
541.2/451
541,2/454

188.

Lauwe

541.2/567
541.2/656
547.5/5
547.5/59
547.5/58
547.5/60

Lauv;estraat ( r o u t e de Wevelgem
a Lauv/e)
Leie
Leiebrug
Leuven
Lokeren
Marke

Menen

Menin
Menen
Menen-Kortrijk (staatsbaan)
Menenstraat
Menenstraat/Kortrijkstraat
Molenhoek
Moorsele
w^eg van Moorsele naar Wevelgem
Moorsele straat (steenweg ven
Moorsele naar Rollegem, door
V/evelgera Lauwe, Aalbeke en
Marcke,)
Moorsele straat (steenweg van
Moorsele naar Rollegem ; Moorsele, V/e velgem, Lauwe, Marke,
Aalbeke, Rollegem.)

547.74/55
810/1
865/21
855/5
855/20
855/15
P.155 nr.3
547.74/71
541.2/408
541.2/431
541.2/454
541,2/656
541.2/567
484.04/85
484.04/97
541.91/9
541.91/25
541.91/27
547.5/50
865/15
547.74/71
855/4
547.5/42
541.2/59
^•88:55/12
855/19
865/2

865/7

5

189.

Nederlands-Indiè'
Nieuwpoort
Oostende,
Oostenrijk
Oost-Vlaanderen

Plaatse

Posthoornhoek
Rekkem

Roemenië
Rote
Roterijstraat
Rousselaere
Rousselarestraat
Schaarbeek
S t , Hilarius
Vollander
Wenen
West-Vlaanderen

V/ezelhoek
'Wezelhoek (baan Menen-Kortrijk)
Wijnberghoek
V/ijtschaete
Zoetenaaie

541.2/34^1547.74/68
547.74/68
P.I55 n r . 6
547.3/124
547.74/13
547.74/28
541.91/2
541.91/3
541.91/2
541.2/408
541.2/431
541.2/454
541.2/567
541.2/656
547.74/70
541.91/2
865/9
475/75
541.91/5
547.5/57
851.5/5
541.91/2 ,
P,155 n r , 6
541,2/67
547.5/124
547.74/15
547»74/28
547^74/61
635»8/2
720/1
542/2
851/1
541.91/2
547.74/56
547.74/41
484,04/205

190.

Zakenregister
Aankopen (voedsel)
Aanplakbrieven
Abonnementslijst
Abonnementsrol
Administratieve gebouwen
"
Affiches
Afschrijvingen
Ambstkledij
Amerikaans meel
Ancien Regime
Asbest
Auteursrechten
Avis de crédits (oorlogsschade)
Avondklok
Bakkers ^
Barrieren
Bateliers
Bedelarij
Bedelaarswerkhuis
Begraafplaatsen
Begrotingen
Begrotingsstaat (schilderen)
Begrotingswijzigingen
Behoeftige huisgezinnen
Behoeftige kinderen
Belastingen
Beraadslagingen van de gemeenteraad
Beroepsmilitairen
Beroepsstatistiek (militie)
Bevolkingsbeweging
Bieten
'
Bijenvolkeren
Bijenwas
Bijgebouwen
Bijgebouv7en (kerkhof)
Bijstand (voor bevolking 1914-18)

•

547.3.
547-74 e.v.
484.04/1 e.v
484.04/2
851.1
547.74/1 e.v.
521
284.4
.547*5/92
P.155
547.74/71
560.102
547.5
547.74/26
547.5/57
865/5
. 547.3/117
585.3
585.3/1
862.1
472
861.1/2
472
547.3/58
550/4
547.74/70
504.6
541.2/520
541.2
521
.547.74/68
547-74/51
547-74/51
861.1
862,1/1
547.5

191

Biljarden (belasting)
Binnenkomende briefwisseling
Binnenlandse zaken (ministerie)
Boekhouding (voedingskomiteit)
Boerepatenten
Boerewerklieden
Bordeaux (wijnen)
Bourgogne
Bouwaanvraag
Bouwkroniek
Bouwkunst
Brandweer
Briefduiven
Briefwisseling
Briefwisseling
Briefv/isseling
Briefwisseling
Briefwisseling

(burgerwacht)
(militie)
(onderv/ijs)
(voedingskomiteit)

Britse leger
Brievenverkeer
Broederdienst
Bronzen standbeeld
Budget
Burgerlijke arbeiders
Burgerwacht
Caroussel-salon
Chinesche schijfschieting
Cijnsgerechtigden
Concerten
Conscrits (militie)
Correspondance administrative
Correspondentie
Culturele activiteiten
Daklozen
Demografie

484.04/226
205.1/95
15/1
547.5/1 t . e . m .
547.5/20
484.04/204
547.5/57
547 .74/6
547.74/5
874/1
855/21 e . v .
751/1
857
547.74/59
205.1/1 t . e . m .
205.1/115
541.91/57
541.2/8
550/2
547.5/11
547.5/182
547.74/5
547.74/68
541.2
547.5/82
472
547.5/59
541,91
645/25
645/5
551.1
645/19
541.2
205.1/112
205.1/105
56
547.5/57
520,9
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Gemeentelijke school
Gemeenteontvanger
Gemeenteraad (kiezerslijsten)
Gemeenteraadsverkiezing
Gemeenterekeningen
Gemeentesecretaris (jaarwedde)
Gemeenteschool
Geneeskunde (ongeoorloofd uitoefenen)
Geneeskundige dienst (voedselkomiteit)

Geneeskundigen dienst
Gepensioneerden
Gerechtsdeurwaarders
Geschiedenis
Geschiedkundig overzicht... verbond der samenwerkende vennootschappen voor oorlogsschade.
Gesneuvelden
Gestolen waren
•
Gestorvenen (soldaten)
Gevogelte
Gezondheidstoezicht
Grafgedenksteen
Grensoverschrijding
Gulden Sporen (militie)
Handelsrechtbank (kiezerslijsten)
Hanengeve chten
Haver (1914-18)
Herstel (oorlogsschade)
Hinderlijke inrichtingen .
Hispano - Comité néerlandais
Historiek
Hoender-optelling
Hofsteden (belasting)
Honden (belasting)
Hondsdolheid
Hoogeschool (Gent)

550.2/1
475
475/1 e . v ,
557.1
555.5
475
521/1
861,1/1
547.74/22
547.5/22
25
24
547.5/119
547.5/40
589.2
501.4
547.5/85
541.458
547.5
541.2
547.74/12
550.27
861.5/1
547.74/4
541.2/555
551
547.74/19
547.3/98
547.5/5
752
547.5/182
501.4
547.74/70
484.04/204
484.04/85
547.74/70
547.74/70

194

Hout
Huisarrest (bevolking)
Huisnummers
Huisvestingspolitiek
Huiswaarde (belasting)
Hulpverlening
Identiteitsboekjes
Inentingen
Inkwartiering WO I
Inschrijvingen
Inschrijvingsregister (militie)
Instruction primaire
Italiaanse onderdanen
Inventaris (gestolen v/aren 1914-18)
Invordering
Journal (boekhouding)
Justitie (ministerie van..,)
Kadaster
Kalsijdetaks'
Karren (1914-18)
Kasbons
Katholieke bond
Katrol
Keizer (toespraak)
Keizer (van Oostenrijk)
Kerkeraad
Kerkhof
Kerktoren
Kermis
Keurder
i '
Keuring
Kiezerslijsten
Kinemavertoningen
Klokkestoel
Klooster (voedingskomiteit)
Koemelk
Koepokinentingen

547.5/176
547.74/70
582,71
879
484.04/156
547.3
547.5/52
632
547.5/54
521
541.2
488:55
550/1
547.74/71
547.5/5
484
547.5/59
1'5/1
145.6
484.04/235
547.5/57
547.74/14
56/1
8O5/I
547.74/69
P,155 n r . 5
861.5/5
852.1/1
861.5/8
543/1 e . v .
. 635.8
655.7
551.1
547.74/69
851.5/7
547.5/25
547.74/70
652/1

195.

Kontrolverzamelingen
Konvooien en licenties
Koolzuurbuizen
Kosteloos onderwijs
Krijgsbelasting
Krijgsgevangenen
Krijgsverraad
Krisisfonds (nationaal)
K.U.L.
Kunstv/aarde (van voorv/erpen en metaal)
Lager onderwijs
Laiterie
Landbouwers
Landloperij
Leerkrachten
Leerlingen
Leerplicht
Levensmiddelen
Lichtingen (militie)
Lijfrente (v\reggevoerden)
Lijkschennis
Lijnzaad
Linnenindustrie
Logement
Lokalen (uitrusting en onderhoud)
Lonen
Lotelingen
Luchtaanvallen
Matrice cadastrale
Medisch schooltoezicht
Medische statistiek (militie)
Meelboek

Meestbegaafden
Melk
Melkbewijzen

547.74/70
541.2/49
547.74/70
488:55/2
547.74/58
547.5/79
547.74/8
547.5/49
P.155 n r . 5
547.74/70
547.74/59
547.3/30
547.74/68
585.5
547.74/70
550/6
550.1
547.3/174
541.2
547.5/55
547.74/45
547.74/20
703.1/1
542/2
281
521
541.2
547»74/70
145.5/1
504.5:172.2/1
550.27
541.2
547.5/95
547.5/107
547.5/150
550.54/1
547.5/169
547.74/71

196.

Melkerij (gemeente-)
Middelbaar onderwijs (hervorming)
Militie
Militieraad / Conseil de milice
Minderjarige kinderen (1883)
Ministère des finances
Ministerie van Justitie
Ministerie van nijverheid en bevoorrading
Muilezels (belastingen)
Muilplaag
Muntomlöop
Muziekfeest
Nachtpatrouille'
Nationaal hulp en voedingscomiteit
Nationaal krisisfonds
Nationale militie
Nieuwstijdingen
Nijverheid
Notelaars
Noten (voedsel)
Notulenboek
Numerotage
Olievruchten
. Onderhoud der lokalen
Onderhoudsdag
Onderstandsblad
Onderwijs
Onderwijs (gebouwen)
Onderwijs (uitgaven)
Oncierwij sdiploma' s
Onderwijzend personeel
Onderwijzershuis
Ongevallen
Ontruiming (der gemeente)
Ontrupsing
Ontslagenen (militie)
Ontspanning

547.5/6
547.74/18
541.2
541.2
520.9
143.6/1
15/1
15/1
484.04/100
724/1
547.74/60
645/4
541.91
547.3/24
547.3/49
541.2
547»74/7O
751
547.74/71
547.74/68
504.6
582.71/1
547.74/45
281
624.1
547.5/57
541.2
550
861.2
488:55
547.74/70
521/5
550,04/1
581.4
547.5/48
711,42/1
541.2
5

197»

Ontvangstbewijzen (oorlogsschade)
Ontvangsten
Oorlogskosten 1917
Oorlogsschade
Oorlogswezen
Openbaar domein
Openbare financiën
Openbare onderstand
Openbare werken
Opgeëiste werklieden
Opgeëisten
Opvorderingen (militaire)
Organiek reglement
Ouderlingen
Oudheidkunde
Overledenen (militairen)
Overstroming
Paarden
Paarden (belastingen)
Parochiale kerk
Pastorij
Patentables
Patentrecht
Pensioenen (belasting)
Pers-censuur
Personeel / jaarwedde
Personele belasting
Petities (1914-18)
Pistool
Plantaardappelen
Politie uur
Pompiers-korpsen
Postgebouw
Praalgraf
Prijsuitreiking
Propriétaires (lijst)

.547.5/44
472
47 5/108
547.5
547.5/21
550.102
4
51
8
542/5
541.2
547.5/75
542
547.74/5
624.1
501.4
541,458
581.4/1
547.74/59
484.04/100
567/1
861.3/9
861.1/1
484.04/1 e . v .
484.04/144 e . v .
484.04/240
547.74/17
321
484.04/138 e.v,
547.5/25
547.74/70
547.5/214
547.74/55
643/5
851.1/1
547.5/56
550.54/1
145.5/1

198.

Provinciale bevoorradingscommissie
Provinciale raad (kiezerslijsten)
Pruissische troepen
Rampen
Rantsoenering
Rechtbanken
Regenjassen
Registratie (en domeinen)
Reglement (burgerv/acht)
Reglementen : voedingskomiteit
Rekeningen
Rekeningen (onderwijs)
Repatriëring
Requisitiën (1914)
Reservisten
Revisieraad
Rijwielen (belasting)
Riolen (belasting)
Rioleringsdienst
Rogge renten
RÖle d'abonnement
Roomerij
Roterijen
Runderpest
Rundertyphus
Rundveestapel
Rustende schutterij
Sabotagedaden
Sacristie
Samenscholingen
Samenv/erkende maatschappij tot herstel van
oorlogsschade
Schapen
Schilderen

547.5/124
551.1
541.2/29
581.4
547.5/219
547.74/45
284.4/1
551.1/10
541.91/50
541.91/40
547.5/145
547.5/145
475
488:55
547.5
547.5/15
541.2/548
541.2/609
484.04/225
484.04/192
851
61/2
484.04/60 e . v .
547.5/122
547.5/159
865/14
724/2
724/2
547.5/54
541.91
547.74/48
861.5/6
547.74/68
547.74/59
547.5/59
547.74/71
851.1/5

199.

Schilderv;erken
Schoolbegroting
Schoolbezoek
Schoolceremoniën •
Schoolconstructies
Schoolgebouw
Schoolinrichting
Schoolmaaltijden (voedingskomiteit)
Schooltoezicht
Senaat
Sluipmoord
Snelwielen
Spaarmetalen
Spoorwegdienst
Staatshuishoudkundige zaken
Staking
Stedebouw
Steenbakkerijen (belasting)
Steenputten
Stekeldraad
Stoeten
Straatnaamborden
Straatwapen
Studiebeurzen
Suiker (voedingskomiteit)
Suikerijpeën
Suikeroogst
Syndicaat
Tabak
Tabaksnijmachines
Taksen
Technische dienst
Telefoonleidingen
Telefoontoestellen
Tewerkstellingskaarten
Transmissiekabels

851,1/1
488:55/21 e.v,
550.1
550.54
550,04
550.04/2
550.2
547.5/55
550.27/1
551.1
547.74/69
484.04/85
547.74/70
547.74
547.74/68
547.74/72
705.2/1
751/1
484.04/185
547.74/68
547.74/71
643

582.71
547.74/68
550.56
547.5/28
29
547.74/58
547.74/25
705.2/1
547.74/70
547.74/12
484.04/1 e . v ,
805
547.74/70
547.74/68
547.5/51
547.74/56

200.
Transporttrein (militie)
Trekhengsten
Uitgaande briefwisseling
Uitgaven
Uitgedrevenen (1914-18)
Uitgestelden (militie)
Uitrustingsstukken
.1'Union
Uurwijzerplaten
Vakbondsverenigingen
Varkensteelt
Velddiefstallen
Veldgerecht
V.élos réquisitionnés.
Verbeurdverklaring
Verblij fsveranderingen
Verdelging
Verduistering.
Vergunningen
Verkeer
Verkiezingen
Verkiezingswetten
Verlof (militairen)
Verlofgangers (militie)
Verplegingskomitee
Vlas
Vlasbestand
Vlashekkens
Vlasnijveraars
Vleeskeuring
Vleesprijzen
Vluchtelingen (1914-18)

Vluchtelingen (voedingskomiteit)
Voedingskomiteit
Volkssoep

541.2/176
720/1
205.1
472
547.5/44
541.2
547.74/21
545/7
861.3/10
703.2
547.74/32
547.74/52
547.74/71
547.5/7
547.74/70
521/1 t . e . m .
521/75
711.42
547.74/70
874
547.74/57
551.5
547.74/69
541.2
541.2
547.5/50
547.74/47
547.74/11
547.74/12
703.1/2
635.7/1
15/1
547.5/27
547.5/156
547.5/228
547.-47
547.5
547.5/55

201,

Volkswerken
Voorgevels (belastingen)
Voorschotsaanvragen (oorlogsschade)
Vreemde troepen
Vreemdelingen
Vrijgestelden (burgerwacht)
Vrijstelling (lotelingen)
Vrouv/elijke kiesgerechtigden (gemeenteraad)
Wagens (1914-18)

V/apen (der gemeente)
Wedden
V/ederspannigen
Vfe gen onderhoud
V/eldadigheidsbureel
V/ereldoorlog I

V/erkmanswoningen
Wijn
V/ijnbestand
V/ijnvoo.rraad
groep "Wijtschaete"
V/issenschorsen
Werklieden (opgeëisten)
V/erklozen
V/ervingsreserve ( m i l i t i e )
Wetgevende kamers (verkiezingen)
Wol
Zaaigraan
Zangmaatschappij
Zeildoeken
Zelfbakkers
Ziekebloem
Zieken (voedingskomiteit)
Zuiderv/ijnen
ZuiveIprodukten
Zwakke kinderen (1914-18)

547.5/56
484.04/247 e.v,
547.5/11 e . v ,
541.2/5
547.5/41
541.91
541.2
551.1
547.5/57
501,4/1
521
541.2/456
855
589.2/1
541
542
547
879/1
547.74/68
547.74/11
547.74/71
547.74/55
547.74/71
542/5
547.5/45 e.v.
541.2
551.1
547.74/54
547.74/20
645/5
547.74/55
547.5/85
88
547.5/51
547.5/24
547.74/6
547.74/69
547.5/55
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Inhoudstafel
GEMEENTEARCHIEF : FONDS
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1. Structuur der openbare diensten
143.6
15

Kadaster,
Departementen met economisch of sociaal oogmerk.'

2. Organisatie
205.1
281
284.4

2
2
2
3

Betrekkingen per briefwisseling.
5
Uitrusting en onderhoud der lokalen : materieel. 6
Ambtskledij.
6

3. Personeel
321

7

V/edden en lonen.

7

4. Openbare financiën

8

472
Begrotingen en begrotingswijzigingen.
•475
Rekeningen.
484
Invordering (belastingsrdllen.)
488.55 Uitgaven, onderwijs.

8
15
18
50

5, Overheidshandelingen
501.4

Gemeentelijke historiek, oudheidkunde en privileges,
504.5
Processenverbaal en notulenboek,
520.9
Deniografie.
521
Bevolking van het rijk : verblijfsveranderingen, in- en afschrijvingen.
551.1
Kiezerslijsten.
555.5
Verkiezingen : gemeenteraad.
541.2
Militie.
541.458 Militairen overleden in bevolen dienst.
541.91 Burgerwacht.
.
542
Militaire opvorderingen.

54
54
54
54
57
58
59
IO5
105
108

203,

547.5
547.5
547.7

Hulpverlening en repatriëring : voedingskomiteit.
Oorlogsschade.
Prestaties door de bezetter opgelegd.

125
127

547.74
550
550.04

Aanplakbrieven,
Onderwijs : algemeenheden, wetgeving.
Toelagen voor schoolconstructies.

127
145
146

550.1 ' Leerplicht en,schoolbezoek.
550.2
Schoolinrichting.
550.27 Medisch schooltoezicht en gezondheidstoezicht
van het centrum voor medisch schooltoezicht.
550.34 Feesten en schoolceremoniën,
550.55 Studiebeurzen (gemeentelijke en andere.)
55
Culturele activiteiten.
560.102 Openbaar domein en auteursrechten.
557
Erediensten.

145
145
147

581.4
582.71

Ongevallen en rampen.
Huisnummers en straatnaamborden.

14-7
147

585.5
589.2

Bedelarij en landloperij.
Gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeurwaardersexploot.

147
148

6. Sociale activiteiten en ontspanning

108

147
147
147
147
147

149

61 •
624
652

Openbare onderstand,
Sociale werkenden diensten.
Inentingen.
'

149
149
149

655.7

Keuring van vlees.

149

555.8
543

Keurder.
Lokale en folkloristische feesten. Stoeten.

149
149

7. Economische activiteiten

151

703.1

Organisatie der beroepen : beroepsverenigingen.

I5I

705.2

Organisatie der beroepen : vakbondsverenigingen. I5I

711.42

Verdelging van onschadelijke dieren.

151

720
724

Dierenteelt : algemeenheden.
Dierenteelt : beschermingsmaatregelen.

151
I5I

731

Nijverheid en ambachten : aanmoediging, wed- . . I5I
strijden, tentoonstellingen.

752

Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen : vergunningen.

I5I

204.

8. Openbare werken en openbare diensten
803
810
812
851
857
861
851.2
861,5
852,1
865
874
879

Technische dienst.
Electriciteit : algemeenheden.
Electriciteit : cabines.
Rioleringsdienst,
Dienst van de brandweer.
.
Administratieve gebouv/en en bijgebouv/en.
Gebouv;en en bijgebouwen bestemd voor het onderwijs.
Gebouwen bestemd voor de eredienst.
Begraafplaatsen en bijgebouwen..
Dienst der wegen.
Vergunningen,
Huisvestingspolitiek, oprichten van nieuwe wijken.

152
152
152
152
152
152
152

GEMEENTE WEVELGEM : ARCHIEFSTUKKEN
ANCIEN REGIME (v6èr 1795»)

155

UIT

HET

155
155
155
155
155

Persoonsnamenregister

157

Plaatsnamenregister

186

Zakenregister

190

