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Overzicht van cohortenleden die een ouder verliezen 
 
1830 
 
BOSSUYT Rosalia    + ma : 14/01/1844 14 jaar  vader en kinderen 

        verhuizen 
 
CORNEILLE Angela Sophia  + ma : 15/05/1846 16 jaar   
   + pa : 08/04/1850 19 jaar  kinderen weg uit Zwev 
 
DEBLAUWE Melanie    + ma : 24/12/1836 6 jaar  vader en kinderen  
        verhuizen 
 
DECUYPERE Ida   + pa : 21/04/1847 16 jaar  (vermoedelijk tijdelijk 
        verhuisd) 
 
HOLVOET Apolina   + pa : onbekend  max 16 jaar sterft zelf op 8 
 
RAEPSAET Julie    + pa : 18/01/1844 13 jaar  op 16de landbouwster 
        pas op 30ste gehuwd 
 
SABBE Marie Apolina   + pa : 03/09/1841 11 jaar  sterft zelf op 28 
 
STAELENS Apolina   + ma : 13/11/1840 10 jaar  sterft zelf op 20 
   + pa : 11/10/1846 15 jaar   
 
VANDECASTEELE Ida   + ma : onbekend  max 16 jaar sterft zelf op 16 jaar 
 
VEREECKE Adelaida   + pa : 01/10/1839 8 jaar  op 20ste reeds gehuwd 
 
(WINDELS Francisca   + pa : onbekend  max 16 jaar GGG) 
 
WINDELS Rosalia    + ma : 08/03/1830 5 dagen   
   + pa : 04/04/1848 17 jaar  kinderen uit Zwev weg 
 
 
1831 
 
BRUNEL Justina   + ma : 20/09/1843 12 jaar   
   + pa : 20/01/1848 16 jaar  kinderen uit Zwev weg 
 
COUCKE Rosalia    + ma : onbekend  max 16 jaar op 14de al spinster 
 
DEBAERE Cordula    + ma : 15/09/1842 11 jaar  pa hertrouwde 
        op 16de spellewerkster, 
        vroeg getrouwd : 21  
 
DECUYPERE Corolia Rosalia   + pa : onbekend  max 16 jaar op 15de spinster 
        alleen verhuisd na 16de 
 
DUMORTIER Octavia    + pa : 26/06/1833 1 jaar  sterft zelf op 7 
 
D’HAENENS Rosalia    + ma : 07/04/1833 2 jaar  vader en kinderen  
        verhuizen 
 
DUMORTIER Octavia    + ma : 2/8/06/1833 2 jaar  sterft zelf op 6 jaar 
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HOOGHE Rosalia    + ma : onbekend  max 16 jaar pa hertrouwd , 
        op 15de spellewerktster, 
        vader en kinderen  
        verhuizen 
MALFAIT Octavie    + pa : 26/09/1842 10 jaar  als kind weg uit Zwev 
        terug als landl werkmeid 
 
MOREEUW Maria Threresia   + ma : 15/08/1848 16 jaar  op 15de spinster,  
        vader en kinderen 
        verhuizen 
 
RAEPSAET Monica   + pa : 23/03/1841 9 jaar 

+ ma : 05/02/1844 12 jaar  kinderen weg uit Zwev 
 
STEELANDT Angela    + ma : 03/12/1846 15 jaar  reeds op 19de getrouwd 
 
TOURNOYS Barbara Theresia  + pa : 02/06/1846 15 jaar  na overlijden moeder  
        wordt oudste broer 
        hoofd 
 
VANMEENEN Celina   + ma : 05/06/1835 3 jaar   
   + pa : 23/10/1850 18 jaar  vertrekt samen met

       oudere broer naar  
        Frankrijk 
 
VERHAEGHE Apolina   + ma : 17/12/1835 4 jaar  vader en kinderen 
        verhuizen 
 
VERHEUST Coleta   + ma : 07/04/1843 12 jaar  vertrekt ongehuwd op  
        27ste naar Brugge, terug 
        jaar later, weer bij pa tot 
        aan huwelijk op 28ste 
 
 
1880 
 
BENOIT Marie Elisa  + pa : 061/12/1879 ongeboren  sterft zelf op 1 jaar 
 
CASIER Maria Louis   + pa : 07/01/1889 8 jaar   moeder en kinderen  
          verhuizen 
 
DECUYPERE Marie Leonie  + ma : 13/02/1889 8 jaar   

+ pa : 10/11/1895 15 jaar   de tante (moederszijde), 
voordien reeds deel van 
het het huisgezin, zorgt 
nu voor de kinderen tot 
aan hun huwelijk 

 
DELAETERE Odila Sidonie  + pa : 22/10/1897 17jaar   op 24ste getrouwd 

 
DEMEIRE Irma Maria Louisa + ma :15/02/1884 3 jaar   pa hertrouwde, tegen 

 haar 20ste : hoevemeid, 
op 31ste onwettig kind 
pas op 40ste getrouwd 
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GYSSELINCK Marie Clementia   + ma : 13/01/1896 15 jaar  niet voortijdig in arbeids 
          proces betrokken, 
          huwt op 30ste 

 
LIBBRECHT Juliette Paulina  + pa : 01/11/1887 7 jaar  moeder en kinderen 
          Verhuizen, komen terug 
          zij huwt op 23ste 
 
 
 
RAVELINGIEN  Elisa Cath.  + ma : onbekend  max 10 jaar  
     + pa : 22/09/1895 15 jaar  woont samen met broers 
          en zussen tot haar  
          vertrek op 27ste 
 
(SPINCEMAILLE 13/ 11/1882  + pa : 13/11/1882 1 jaar  GGG) 
 
(TOYE Maria Barbara    + pa : 01/01/1890 9 jaar  GGG) 
 
TOYE Maria Barbara J.V.   + ma : 10/08/1900 19 jaar  geen beroep 
          gehuwd tegen 25ste 
 
VANNESTE Flora Palmyre   + pa : 10/10/1889 9 jaar  op 23ste gehuwd 
 
VERVAEKE Stephanie   + ma : 07/09/1883 2 jaar  tegen 20ste dienstmeid, 
          tegen 25ste gehuwd, 
          na 4 jaar verhuisd 
 
VEYS Marie Romanie    + pa : 09/12/1890 9 jaar  bleef lang inwonen bij  
          ma, pas op 40ste gehuwd 
 
 
1881 
 
AMEYE Margaretha Maria  + pa : 06/11/1895 14 jaar  op 20ste vertrokken uit  
          Zwevegem 
 
ARCKENS Emma    + pa : 28/12/1883 2 jaar  ma hertrouwd, 
          op 22ste reeds getrouwd 
 
DECOCK Elvire Marie    + pa : 05/12/1895 14 jaar  moeder en kinderen  
          verhuizen 
 
DECOCK Marie Louise   + pa : 14/08/1896 14 jaar  op 18de reeds gehuwd 
 
DUFROMONT Marie Louisa  + ma : 11/11/1885 3 jaar  in 1886 is vader met de  
          kinderen verhuisd 
 
EGGERMONT Emma Maria   + pa : Emma Maria  12 jaar  moeder en kinderen  
          verhuizen, 2 jaar later 
          teruggekomen, in dienst 
          als dienstmeid, op 21ste  
          gehuwd 
 
HELLIN Elisa    + pa : 13/06/1886 4 jaar  tijdelijk inwonend bij  
          een zus rond 20ste, tot  
          haar huwelijk op 27ste 
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LIBBRECHT Irma Maria    + ma : 17/11/1889 8 jaar  trouwt reeds op 22 jaar 
          maar bleef nog 5 jaar  
          inwonen bij de vader 
 
PYCKE Zulma Maria    + ma : 16/07/1881 - 1 jaar  met vader verhuisd naar 
          Frankrijk 
 
ROUBROUCK Palmyre    + ma : 17/06/1881 - 1 jaar  kind 2 maand later overleden 
 
TOYE Florida Maria    + pa : 01/01/1890 8 jaar  reeds op 23ste gehuwd en 
          weggetrokken uit Zwev 
VANDEKERKHOVE Marie Louise + ma : 27/03/1882 1 jaar  kind grootgebracht door  

grootmoeder aan vaders 
zijde 

 
VANDENBROUCKE Elisa Helena + pa : 04/11/1891 10 jaar  reeds op 23ste gehuwd 
 
VERKEST Marie Louise   + pa : 08/01/1891 9 jaar  reeds op 19de gehuwd 
 
VERMEULEN Marie Louise  + pa :17/03/1895  14 jaar  op 26ste gehuwd 
 


