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De Paardentelling van 1795. 
 
 
Wettelijke overdrags binnen Winxele gedaen door de hier naer te specifieren innegesetenen over 
peerden die sij actuelijk in ‘t besit hebben om te voldoen aen den circulairen van den Luitenant Meyer 
HUYGENS van den 12 germinal welck is als volgt: 
Voor eerst is hier gecompareed Livinus KEYNS den welcken heeft verklaert  te hebben drij peerden    
       waervan één buiten staet is dinst te doen ..................................................................................................... 2 
Item Petrus VAN SALM die verklaert te hebben 2 peerden .............................................................................. 2 
Item Hyronimus BULENS die verklaert te hebben 2 peerden 

 dewelke geheel buyten staet om dienst de doen ......................................................... 0 
Item Guilielmus VAN AERSCHOT verklaert te hebben een peerd .................................................................. 1 
Item de wedw. WAERSEGGERS verklaert te hebben een peert ....................................................................... 1 
Item Guilielmus VAN VELTHEM verklaert te hebben twee peerden, waer van hij verklaert  

een buyten staet te zijn den minsten diens te doen ...................................................... 1 
Item Peeter VANDE VELDE verklaert te hebben een peerd ............................................................................. 1 
Item Jan VERVOORT verklaert te hebben twee peerden .................................................................................. 2 
Item Cornelis SMOUT verklaert te hebben twee peerden ................................................................................. 2 
 -------- 
 12 
Item Jan VANDEN SCHRIECK sone Arnold verklaert te hebben twee peerden ............................................. 2 
Item Anthoon VANDEN SCHRIECK verklaert te hebben twee peerden ......................................................... 2 
Item Jan VANDEN SCHRIECK verklaert te hebben drij peerden .................................................................... 3 
Item Peeter VANDEN HOECK verklaert te hebben een peerd ......................................................................... 1 
Item Anthoon DE WINTER verklaert te hebben een peerd ............................................................................... 1 
Item Petrus VANDER BEKEN verklaert te hebben drij peerden, waevan een buyten staet is voor 
       op  de cassey  te gaan volgens schriftelijke declaratie van Joris FEUSELIER smit tot Herent 2 
Item Anthoon GOFFART smit tot Winxele alhier gedient ................................................................................ 0 
Item Andries GOETVRIENDT verklaert te hebben een peerd weck buyten staet is dienst te doen .................. 0 
Item de wedw. Hendrik COSTERMANS verklaert te hebben twee peerden ..................................................... 2 
Item Henricus ECTORS verklaert te hebben vier peerden................................................................................. 4 
Item de Wedw. Arnoldus GOVAERTS verklaert te hebben een peerd ............................................................. 1 
Item Arnoldus MAES verklaert te hebben een peerd ......................................................................................... 1 
Item Petrus KEMPS verklaert te hebben een peerd ........................................................................................... 1 
Item Henri Carol VANDER VEKEN verklaert te hebben een peerd ................................................................. 1 
Item Henrik CLOOTS verclaert te hebben een peerd ........................................................................................ 1 
Deze gemijnte heeft 8 peerden uit Park van Loven ende een tot Brussel ------- 
Aldus goederen ende overgbracht desen 9 april 1795. 34 
 
 
Onderteckent Anthoon GAUTHIER meyer,Johannes VANDER SCHRIECK, Jan SMOUT, G. 
VANDEN HOECK, Johannes VANDER SCHRIECK. 

 
Signatum G. BOSMANS secretaris. 
 




