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HET VERHAAL VAN MARCEL VANDENBERGHE UIT VINKEM 
GESNEUVELD VOOR HET VADERLAND… 

DOOR GEERT DEBLIECK 

Marcel Remi Cornelius Vandenberghe werd geboren op dinsdag 1 april 1913 in Vinkem als zoon van Camilius 
Florimondus (Kamiel) Vandenberghe –de klokkenluider van Vinkem gedurende 35 jaar- en Elisa Maria Debeerst. 

Marcel trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 april 1937 in Antwerpen met Maria Josepha (Josée) Jacobs 19 jaar 
oud. Josée werd geboren op woensdag 28 november 1917 in Kontich als dochter van Gregorius Gummarus Jacobs 
en Regina Mathildis Berghmans. 

 

Marcel was grondbewerker van beroep, ergens in Schoten, bij wie konden we niet 
achterhalen.  

Marcel leerde Josée vrij vroeg kennen t.t.z. voor zijn militaire dienst 1934-1935, die 
hij ondermeer volbracht in Kamp Beverloo Leopoldsburg  

Hij werd ingedeeld als soldaat milicien (klasse 1934) bij het 18de linieregiment o.l.v. 
Kolonel SBH V. Duez, II Bataljon o.l.v. Kapitein-commandant R. Meier, 6de 
Compagnie Fuseliers o.l.v. Cdt J. de Leu de Cecil. 

Na zijn legerdienst ging hij weer aan het werk tot hij op 1 september 1939, bij de 
algemene mobilisatie, voor WO II opgeroepen werd naar het Klein Kasteeltje te 
Brussel. Als 18e Linieregiment werden ze ingezet voor “Dekkingsstelling Albertkanaal 
Ondersector Veldwezelt-Vroenhoven” Enkele dagen voor 10 mei 1940 werden ze naar 
daar verplaatst en kwam Marcel Remi Vandenberghe met zijn groep terecht op het 
plateau van Hees. 

 

De gebeurtenissen van Fall Gelb, de troepenontplooiingen langs beide zijden 
evenals de gebeurtenissen van die eerste oorlogsdagen staan uitvoerig beschreven 
in oa : 

https://18daagseveldtocht.wikispaces.com/18e+Linie officiële versie  
http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?ID=861240  
getuigenverslagen 

http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?startaantal=40  
getuigenverslagen 

 
Marcel is overleden op vrijdag 10-05-1940 in Hees 27 jaar oud -gesneuveld 1e 
dag van WO II bij zware Fall Gelb offensief van de Duitsers. Zijn weduwe Josée 
is overleden op maandag 01-01-1996 in Edegem, 78 jaar oud.  
 
Feitenrelaas overlijden-diverse begravingen: 
Gezien het grote aantal slachtoffers en de hevige gevechten op 10 mei 1940, 
werden de gesneuvelden ter plaatse begraven. Marcel werd samen met 11 
strijdmakkers begraven in open veld langs een veldweg in Hees door de inwoners 
van Hees, die de 12 lichamen na enkele weken weer opgegraven hebben om ze 
op de geïmproviseerde begraafplaats voor oorlogsslachtoffers “De Huif” van 
Hees opnieuw te begraven. 
 
In 1942 werd door de Duitse bezetter bevolen deze begraafplaats te ontruimen en werden onder meer de 12 
lichamen op het kerkhof naast de kerk begraven.  De graven lagen verspreid over het kerkhof. Die van 
onderluitenant Roland Ansquer en soldaten Marcel Remi Vandenberghe en André Coddens, allen behorende tot 
het 18e linieregiment, werden onder de voet van de enige hoge boom op het kerkhof begraven.  

https://18daagseveldtocht.wikispaces.com/18e+Linie
http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?ID=861240
http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?startaantal=40
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Na de oorlog werden verscheidene lichamen 
ontgraven en weer aan hun familie terugbezorgd, 
maar de drie graven onder de hoge boom bleven 
onaangeroerd… 
 

De oude Sint-Quintinus kerk van Hees is gelegen aan 
de Torenstraat. Oorspronkelijk was er een kapel, 
maar deze werd in 1842 gesloopt en vervangen door 
een neogotisch kerkgebouw, waarbij de oude toren 
behouden bleef. In hetzelfde jaar werd Hees 
verheven tot parochie. De kerk lag op een hoogte en 
was bereikbaar met een trap. Het neogotisch 
bouwwerk had echter te lijden van een slechte 
fundering, waardoor verval intrad en de kerk moest 
worden gesloten in 1966, waarbij de toren wederom 
gespaard bleef en een nieuwe, modernistische, kerk werd gebouwd. Een nieuw kerkhof werd in gebruik genomen 
aan de Hoefweg te Hees ( toevallig dezelfde locatie als “De Huif” destijds… ) Het oude kerkgebouw en kerkhof 
verkommerden vele jaren. 

De drie families zochten jarenlang vertwijfeld en vruchteloos naar hun dierbaren tot de nog overlevende 
strijdmakkers van het 18e linieregiment in de loop van april 1986, een bericht in Het Belang Van Limburg 
plaatsten in “Beknopt verslag”  

Bericht:  

18e: Mijn broer was onderluitenant bij de 18e linie en sneuvelde op 11 mei in Hees (Limburg).  Ik zoek oude 
wapenmakkers van hem die hem destijds kenden. André Ansquer, Ramskapellelaan 1 3970 Leopoldsburg 

 

Marcel & Jenny Kwanten-Michiels uit Hees-Bilzen werden door dat bericht geïntrigeerd, te meer daar hun huis 
uitkeek op het oude kerkhof en dat er de afgelopen tijd vaak vandalisme geweest was op het verlaten kerkhof. 
Nog dezelfde dag gingen ze op zoek tussen het puin en al snel stootten ze op het kruis van Roland Ansquer en 
erop aansluitend ook dat van Marcel Remi Vandenberghe en André Coddens. Nu hadden ze kruisen maar geen 
graven. 

Daarop begonnen ze een zoektocht onder de oudere inwoners van Hees o.a. de verhalen over begraven en 
ontgraven kwamen naar boven evenals zwart wit foto’s met helmen op de kruisen, gefotografeerd door weduwe 
van Roland Ansquer die nog tijdens de oorlog het graf van haar man had bezocht. Ook werden alle 
overlijdensakten van die dag in mei van de soldaten opgezocht. Op 9 van die 12 overlijdensaktes stond vermeld 
dat het lichaam teruggegeven werd aan de familie.  Stilaan vielen alle puzzelstukken in elkaar. 

Op 6 mei 1986 werd er uiteindelijk gegraven op de plaats die Marcel & Jenny aangeduid hadden o.b.v de 
beschikbare foto’s. 

De drie stoffelijke overschotten, waarvan één schedel een kogelgat vertoonde, werden teruggevonden samen 
met niet vergane zaken zoals een halskruisje, knopen van een legeruniform.  De nabestaanden van Marcel Remi 
Vandenberghe konden zo zijn regimentstasje met zijn identificatieplaatje alsook zijn intacte portefeuille met 
zijn identiteitskaart, een intacte foto van zijn jonge bruid Josée Jacobs met zijn eenjarig dochtertje op de arm 
en een verkleurd bidprentje van zijn op 21 januari 1940 overleden grootmoeder Stephanie Bulteel. 

De drie families waren opgelucht nu de oorlogsslachtoffers eindelijk terecht waren. 

Op 11 mei 1986 werden de drie “nieuwe” grafstenen ingehuldigd, oa in het bijzijn van burgemeester (later 
minister) Johan Sauwens.  Marcel Remi Vandenberghe’s naam was echter fout geschreven, dat werd nadien, op 7 
juni 1990 juist aangepast. 

2de graf van rechts is dit van Marcel Vandenberghe 
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Foto van de dag van de inhuldiging op 11 mei 1986 

 

Bronnen: 

Het persoonlijke plakboek van de familie Vandenberghe-Jacobs vandaag in handen van dochter Mathilde 
Simonne Vandenberghe met originele krantenartikels (oa Het Belang van Limburg dd 09.05.1986) en foto’s uit 
die tijd.  Evenals de ons ter hand gestelde persoonlijke zaken van Marcel Remi Vandenberghe (zie foto’s) 

Stamboom Marcel Remi Cornelius Vandenberghe beschikbaar tot 1725 

 

De 12 gesneuvelden op het platteau van Hees, 10 mei 1940 

ANSQUER, Roland, L.A., Onderluitenant, Beroeps, °30/11/1911, Oostende 
CODDENS, André, R., Soldaat, Milicien, °14/09/1913, Nevele 
HAESEVOETS, Joseph, L.J., Adjudant, Beroeps, °10/11/1914, Breda (NL) 
HAUSTRAETE, Theofiel, L., Soldaat, Milicien, °3/02/1913, Elst 
HENRY, Petrus, J., Sergeant,   Beroeps, °3/12/1913, Gent 
ROBBENS, Karel, J.B., Soldaat, Milicien, °8/02/1912, Melle 
SCHELCK, August, M., Korporaal, Beroeps, °8/06/1912, Aalst 
VAN CAUSENBROECK, Benedict, Soldaat, Milicien, °28/07/1913, Ophasselt 
VAN OVERLOOP, Jozef, R., Soldaat, Milicien, °23/06/1913, Kruibeke 
VANDEGENACHTE, Astère, J., Soldaat, Milicien, °19/12/1913, Deinze 
VANDENBERGHE, Marcel, R.C., Soldaat, Milicien, °1/04/1913, Vinkem 
VENS, André, Soldaat, Milicien, °24/10/1912, Izegem 
 
De ouders van Marcel Vandenberghe 
 
Camilius Florimondus (Kamiel) Vandenberghe is geboren op zondag 07-09-1879 in Alveringem, zoon van 
Desiderius Augustus Ludovicus Vandenberghe en Stephania Maria (Metje Steffe) Bulteel. Kamiel is overleden op 
dinsdag 15-02-1955 in Vinkem, 75 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19-02-1955 in Vinkem evenals zijn 5 
jonggestorven kinderen, zie foto van kindergraf. 

Kamiel trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 11-10-1906 in Alveringem met Elisa Maria Debeerst, 19 jaar oud. 
Elisa is geboren op vrijdag 20-05-1887 in Alveringem, dochter van Leopoldus Ludovicus Debeerst en Joanna 
Christina (Metje Wanne) Deschrijver. Elisa is overleden op vrijdag 05-02-1965 in Vinkem, 77 jaar oud. Zij is 
begraven op dinsdag 09-02-1965 in Vinkem. 
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Kamiel woonde achtereenvolgend: van 21-05-1892 tot 04-06-1903: Uilstond 123, Vinkem (Voordien Alveringem. 
Na 08-02-1901 gedeeltelijk Steenkerke); van 13-10-1904 tot 06-05-1906: Iepersteenweg 23, Steenkerke; vanaf 
10-05-1906: Blauwhuisstraat, Vinkem (Cfr foto linker deel, huisje in eigendom, in het andere deel woonde de 
familie Hengelaar) 
Beroep:  
Dienstknecht Waarvan 25 jaar op de hoeve Marcel Vandamme Vinkem (zie ook Maurice Vandamme Vinkem) en 
krantenbezorger van Wekelijks nieuws gedurende 35 jaar (foto) 
Tussen 1917 en 1955 was Kamiel ook de klokkenluider van Vinkem cfr kantenartikel 
 
Kinderen van Kamiel en Elisa:  
1 Jerôme Achiel Vandenberghe, geboren op zaterdag 30-05-1908 in Vinkem. Jerôme is overleden op vrijdag 16-
10-1908 in Vinkem, 4 maanden oud. 
2 Michel Joseph Cornelius Vandenberghe, geboren op donderdag 29-02-1912 in Vinkem. Michel is overleden op 
maandag 29-04-1912 in Vinkem, 2 maanden oud. 
3 Marcel Remi Cornelius Vandenberghe, geboren op dinsdag 01-04-1913 in Vinkem.  
4 Maria Bertha Cornelia Vandenberghe, geboren op vrijdag 29-12-1916 in Vinkem. Maria is overleden op 
maandag 01-01-1996 in Bulskamp, 79 jaar oud. Maria trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 04-04-1934 in Vinkem 
met Julien Joseph Cornelius Meersseman, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 04-04-
1934 in Vinkem. Julien is geboren op donderdag 18-02-1909 in Wulveringem, zoon van Richard César Meersseman 
en Leontina Eugenia (Tinne) Hannon. Julien is overleden op vrijdag 30-11-1990 in Veurne, 81 jaar oud. Julien is 
weduwnaar van Maria Bertha Cornelia Duron (1898-1932), met wie hij trouwde op woensdag 06-04-1932 in 
Bulskamp. 
5 Maurice Louis Vandenberghe, geboren op zondag 01-09-1918 in Vinkem. 
Maurice is overleden op maandag 13-01-1919 in Vinkem, 4 maanden oud).  
6 Madeleine Eugenie Cornelia Vandenberghe, geboren op woensdag 11-02-
1920 in Vinkem. Madeleine is overleden op zondag 31-10-1920 in Vinkem, 8 
maanden oud.  
7 Michel Henri Cornelius Vandenberghe, geboren op zondag 17-09-1922 in 
Vinkem. Michel is overleden op zaterdag 13-01-1923 in Vinkem, 3 maanden 
oud.  
8 Leon Joseph Cornelius Vandenberghe, geboren op dinsdag 09-03-1926 in 
Vinkem. Leon is overleden op donderdag 07-07-1994 in Vinkem, 68 jaar oud. 
Hij is begraven op donderdag 14-07-1994 in Vinkem. Leon trouwde, 27 jaar 
oud, op vrijdag 30-10-1953 met Marguerite (Marguerite) Vandepoele, 26 jaar 
oud. Marguerite is geboren op dinsdag 05-04-1927 in Ramskapelle. Marguerite 
is overleden op woensdag 11-08-1993 in Veurne, 66 jaar oud. Zij is begraven op 
woensdag 18-08-1993 in Vinkem.  

 

Vlnr: Elisa Debeerst, Stephanie Bulteel, Camiel Vandenberghe, Marcel Vandenberghe en Josée Jacobs, Maria Vandenberghe, 
Maria Alida Debacker, Julien Meersseman en in de kar: Leon Vandenberghe en Astrid Meersseman  

Grafje voor de vijf jong overleden 
kinderen uit het gezin 

Vandenberghe te Vinkem, tussen 
beide ouders in 
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 12) 

JOERI STEKELORUM 

(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde, Oostduinkerke, 
Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle en 
Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem; in het nummer 2/2015: Izenberge, 
Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer 4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in 
het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke, Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, 
Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer 
4/2016: Oudekapelle en parochies in het Brugse Vrije; 
in het nummer 1/2017: Haringe en Stavele; in het 
nummer 2/2017: Oostvleteren en Pollinkhove) 

 

Westvleteren 

Omme te voldoen aen den inhouden van den 
camerbrief (…) wordt bij ende van weghen sieur 
Pieter DE PUYDT, hooftman ter adjonctie van den 
geedt clerck respectivelick der prochie van 
Westvleteren gemackt pertinente lyste van alle 
de dischenoten dezer prochie (…) 

Alvooren Martinus VANDENBERGHE ter elde van ontrent 52 jaeren ten deele impotent, syne huysvrauwe ontrent 
de 42 jaeren; Carolus ontrent de 12 jaeren, Ivo ontrent de 11 jaeren ende Constantia ontrent de 8 jaeren 

Joseph GRYSON ter elde van ontrent de 38 jaeren, boerewerckman woonende op de prochie van Crombeke, syne 
huysvrauwe ontrent de 31 jaeren, Mary Therese ontrent de 12 jaeren, Cecilia ontrent de 10 jaeren, Joanne Therese 
ontrent de 7 jaeren, Caroline ontrent de 6 jaeren, Susanna ontrent de 4 jaeren ende Eugenia ontrent de 1 jaer 

Jacobus CANDAELE ter elde van ontrent de 59 jaeren, houppelsnyder, woonende op de prochie van Staevel, syne 
huysvrauwe ontrent de 48 jaeren, Pieter ontrent de 15 jaeren, Frans ontrent de 14 jaeren, Norbertus ontrent de 
10 jaeren, Mary Therese ontrent de 12 jaeren, Eugenia ontrent de 8 jaeren 

Pieter DECROO ter elde van ontrent de 43 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 43 jaeren, Nicolais 
ontrent de 10 jaeren, Albertus ontrent de 8 jaeren, Louis ontrent de 6 jaeren, Andries ontrent de 4 jaeren, Mary 
Constantia ontrent de 2 jaeren 

Jan Baptiste TROOSTER ter elde van ontrent de 60 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 33 jaeren, 
Carolus ontrent de 12 jaeren, Ignatius ontrent de 9 jaeren, Jan Baptiste ontrent de 6 jaeren, Pieter ontrent de 3 
jaeren, Barbara ontrent de 6 maenden 

Abraham DEVERIERE ontrent de 56 jaeren, oudt caesmarchand ende vischgenier ten deel impotent, syne 
huysvrauwe ontrent de 49 jaeren, Abraham ontrent de 19 jaeren impotent, Philippus ontrent de 11 jaeren, Caerel 
ontrent de 8 jaeren, Pieter ontrent de 4 jaeren 

Anthoine VANACKER ter elde van ontrent de 53 jaeren, houppelsnyder, syne huysvrauwe ontrent de 34 jaeren, 
Franciscus ontrent de 21 jaeren, Joannes Baptiste ontrent de 13 jaeren, Jacobus ontrent de 9 jaeren, Mary 
Dorothea ontrent de 16 jaeren impotent, Regina Theresia ontrent de 11 jaeren, Catharina ontrent de 6 jaeren, 
Mary Jacobus ontrent de 1 jaer 

Jacobus GANNE ter elde van ontrent de 46 jaeren, boerewerckman woonende binnen de prochie van Staevel, syne 
huysvrauwe obiit, Jacobus ontrent de 8 jaeren, Pieter Albertus ontrent de 4 jaeren, Mary Therese ontrent de 18 
jaeren, Joannes ontrent de 13 jaeren, Josephina ontrent 1 jaer 

Frans VANACKER ter elde van ontrent de 39 jaeren, houppelsnyder, syne huysvrauwe ontrent de 35 jaeren, 
Bernardus ontrent de 12 jaeren, Nicodemus ontrent de 10 jaeren, Mary Therese ontrent de 8 jaeren, Dorothea 
ontrent de 5 jaeren, Joanne ontrent de 3 jaeren 

Frans EVERAET ontrent de 44 jaeren, boerewerckman, syne huysvrauwe ontrent de 48 jaeren, Pieter ontrent de 
13 jaeren, Joannes ontrent de 10 jaeren, Joseph ontrent de 7 jaeren, Dorothea ontrent de 14 jaeren 

Therese FAES ontrent de 40 jaeren, impotent 

Pieter VANDENBERGHE ontrent de 70 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ook ontrent de 70 jaeren, Albertus 
ontrent de 16 jaeren, Regina ontrent de 20 jaeren 
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Vidua Joannes GHELDOF ontrent de 67 jaeren, impotent, woonende binnen de stad Ipre 

Jacobus LEJEUNE ontrent de 57 jaeren woonende binnen de prochie van Proven, werckman, syne huysvrauwe 
ontrent de 47 jaeren, Joannes Baptista ontrent 1 ½ jaer, Barbara Constantia ontrent de 13 jaeren, Joanne ontrent 
de 11 jaeren impotent, Rosalie ontrent de 9 jaeren 

Ferdinande VANDENBERGHE ontrent de 48 jaeren, vrauwe houttemaeker, syne huysvrauwe ontrent de 36 jaeren, 
Engel ontrent de 11 jaeren, Ferdinande ontrent de 7 ½ jaeren, Marantus ontrent de 5 jaeren, Mary ontrent de 14 
½ jaeren, Magdelene ontrent de 9 ½ jaeren, Joanna ontrent 1 jaer 

Therese HERREWYN ontrent de 68 jaeren, impotent, haere suster Joanne ontrent de 65 jaeren 

Vidua Jan GHOS ter elde van 55 jaeren, woonende binnen de prochie van Haeyenkercke, haeren soone ontrent de 
10 jaeren impotent 

Vidua Jan HALFMAERTEN ontrent de 58 jaeren woonende binnen de stede van Poperynghe, Jacobus ontrent de 20 
jaeren 

Jan Baptiste PERSYN ontrent de 50 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 48 jaeren, Pieter Jacobus 
ontrent de 19 jaeren, Ferdinande ontrent de 14 jaeren 

Joseph HAEZE ontrent de 50 jaeren, jaegher woonende binnen de stede van Poperinghe, syne huysvrauwe ontrent 
de 40 jaeren, Livinus ontrent de 7 jaeren, Barbara ontrent de 3 jaeren 

Frans DEHAENE ontrent de 57 jaeren, syne huysvrauwe ontrent de 45 jaeren 

Vidua Amatus PREVO ter elde van ontrent de 30 jaeren woonende binnen de prochie van Oostvleteren, Philippus 
ontrent de 10 jaeren, Jacobus ontrent de 8 jaeren, Mary Clare ontrent de 5 jaeren 

Jacobus DELPIERE ontrent de 45 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 55 jaeren, Pieter ontrent de 9 
jaeren, Rosalia ontrent de 14 jaeren, Brunonia ontrent de 10 jaeren 

Pieter LAPIERRE ontrent de 50 jaeren, dagheureman, syne huysvrauwe ontrent de 32 jaeren, Pieter ontrent de 8 
jaeren, Ignatius 7 maenden, Theresia 6 jaeren 

Joannes DEMEULENAERE ter elde van ontrent de 41 jaeren, syne huysvrauwe ontrent de 36 jaeren, Baptiste ontrent 
de 12 jaeren, Jacobsu ontrent de 6 jaeren, Barbara ontrent de 13 jaeren, Philasia ontrent de 8 jaeren, Susanna 
ontrent 1 jaer 

Pieter STRUYE ter elde van ontrent de 50 jaeren, boerewerckman woonende binnen de prochie van Langemarck, 
syne huysvrauwe ontrent de 39 jaeren, deele impotent, Pieter ontrent de 13 jaeren, Jan Baptiste ontrent de 9 
jaeren, Carolus Josephus ontrent de 5 jaeren 

Ignaes DEVOSTER ter elde van 42 jaeren, swyngelaer woonende binnen de prochie van Cappel, syne huysvrauwe 
oudt ontrent 41 jaeren, Pieter Jacobus ontrent de 12 jaeren, Eduardus ontrent de 5 jaeren, Regina ontrent de 10 
jaeren 

Pieter VERBRIGGHE ter elde van ontrent de 48 jaeren, boerewerckman woonende binnen de prochie van 
Oostvleteren heerlickhede van Elsendamme, syne huysvrauwe ontrent de 39 jaeren, Pieter ontrent de 16 jaeren, 
Ignatius ontrent de 10 jaeren, Mary Therese ontrent de 14 jaeren, Isabelle Claere ontrent de 10 jaeren, Ursula 
ontrent de 2 jaeren 

Pieter KINO ter elde van 45 jaeren, werckman, Mary Therese ontrent de 20 jaeren, Pieter ontrent de 14 jaeren 

Vidua Jacobus BLOMME ontrent de 50 jaeren woonende binnen de prochie van Woumen, Josepha ontrent de 21 
jaeren, Therese ontrent de 14 jaeren 

Joannes WALLAERT oudt 57 jaeren, werckmpan, syne huysvrauwe ontrent 45 jaeren, Pieter Joannes ontrent de 15 
jaeren, Eugenia Dorothea ontrent de 10 jaeren 

Ferdinande NAEYE oudt ontrent de 78 jaeren, impotent woonende binnen de stede van Poperinghe, syne 
huysvrauwe ontrent de 70 jaeren, Barbara ontrent de 28 jaeren 

Frans Lejeune ter elde van ontrent de 59 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 51 jaeren 

(get. Pieter Joannes DEPUYDT, PLEYN) 

 

(vervolgt) 
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KWARTIERSTAAT VAN MARIETTE ANGELE DESOETE 
JOERI STEKELORUM 
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GENERATIE 6 VAN DE KWARTIERSTAAT 
KW 7 = xx Veurne, 15-06-1887 Carolus Ludovicus HATSE 
KW 24 = weduwnaar (1) Anne-Genovieve VANTROYS (°Brugge, 
+Veurne, 28/06/1806) en (2) Prudence-Francoise SAMAES 
(°Pervijze, +Veurne, 24/02/1808) 
KW 32 & 33 = Josephus SOETE (°Gorkum (NL) +Zuydcoote (F), 09-
01-1786) & Marie Jacqueline VALCKE (°Adinkerke, +Zuydcoote (F), 
17-12-1795) 
KW 34 & 35 = Benedictus DEWAELE (°Zuydcoote, 16-06-1744) & 
Isabella Joanna BLONDEEL (+Adinkerke, 01-03-1797) 
KW 36 & 37 = Petrus Cornelius BOURGOIS (°Houtkerke (F), ca. 
1763 +Adinkerke, 11-01-1837) & Petronilla Dorothea MARQUET 
(+Ghyvelde)  
KW 38 & 39 =Joannes Baptiste DEBUYSER & Maria GEYSEN 
KW 40 & 41 =Idesbaldus Eugenius CALCOEN (Koksijde, 1764-1828) 
& Dorothea Constantia DEROOSE (Veurne, 1764 +Koksijde, 20-04-
1799) 
KW 42 & 43 = Joannes Jacobus VERMOOTE (°Schore, 21-09-1738 
+Koksijde, 10-06-1802) & Joanna Theresia PYLISER 
(°Oostduinkerke, 17-10-1753 +Koksijde, 13-10-1842) 
KW 44 & 45 = Franciscus Xaverius SMAGGE (°Terdeghem (F), ca. 
1776 +Adinkerke, 21-02-1849) & Joanna COUSIN (°Borre (F), ca. 
1770 +Adinkerke, 12-02-1844) 
KW 46 & 47 = Zacharias RAGAERT (°Westende, 1774 +Adinkerke, 01-07-1808) & Eugenia Josephina VANDAMME (°Lo, ca. 1780 +Adinkerke, 16-
12-1851) 
KW 48 & 49 = PLASSCHAERT Francois (°Brugge, +Brugge, 17/06/1775) & THIETS Anne-Catherine (°Bergen-op-Zoom; +Brugge, 13/02/1804) 
KW 50 & 51 = TERLINCK Louis-Francois (°Veurne) & POLLINGHEL Marie-Jeanne (°Bulskamp; +Veurne, 28/04/1801) 
KW 52 & 53 = BRABANT Franciscus (°Booitshoeke, +Booitshoeke, 21/04/1812) & BERNAERT Genoveva-Constantia (°Avekapelle) 
KW 54 & 55 = STOCKELYNCK Philippus-Jacobus (°Veurne, +Brugge, 1/08/1804) & DEBIL Isabella-Rosa (°Eggewaartskapelle) 
KW 56 & 57 = WILLAERT Jacobus (°Nieuwpoort, visser) & DECLERCK Isabella Jacoba (°Nieuwpoort) 
KW 58 & 59 = DONSE Petrus Jacobus (°Nieuwpoort, +New Orleans, 12/08/1811) & COGGE Jacoba Francisca (°Nieuwpoort) 
KW 60 & 61 = VERMEESCH Josephus Policarpus (°Woumen, werkman) & VANSTECHELMAN Joanna theresia (°Woumen, +Woumen, 2/10/1828) 
KW 62 & 63 = SOETEMONT Josephus Franciscus (°Nieuwpoort; werkman) & CARLIER Maria Rosalia (°Nieuwpoort, +Nieuwpoort, 7/04/1812)  

Overlijdensakte van de stamvader Soete/Zoete/Desoete in onze regio: 
Jozef SOETE, metser, geboren in Gorkum (NL) 
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TARIEF VAN LANDMATEN 

We vonden het boekje Tarief van landmaten of herleiding van Nieuwe Landmaat in Oude en Oude Landmaat in 
Nieuwe voor Veurne-Ambacht, uitgegeven bij H. Morez-Decroo in Veurne en nemen hier enkele bladzijden die van 
nut kunnen zijn bij het omzetten van gemeten en roeden uit bijv. staten van goed 
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HET INTRANET IN ONS DOCUMENTATIECENTRUM 

JOERI STEKELORUM 

Bidprentjes en rouwbrieven 

Onze afdeling maakt sinds vele jaren werk van het digitaliseren van talrijke bronnen uit onze regio. Het meest 
gekende project is het inscannen van bidprentjes en rouwbrieven. Ruim tien jaar geleden, in 2007, zijn we gestart 
met het digitaliseren van de bidprentjes (ca. 100.000 stuks) uit het Fonds Lams, bewaard in het stadsarchief van 
Veurne. Een jaar later hebben we het fonds René Florizoone-Scheirsen aangepakt: 350.000 scans werden gemaakt 
van de bidprentjes uit deze collectie. In 2014 werden de rouwbrieven uit het fonds Lams (ca. 100.000 scans) 
ingescand. Tussen in werden diverse kleinere, particuliere collecties gescand, waaronder ook de collectie van 
begrafenisondernemer Kesteloot uit Veurne (ca. 10.000 stuks). Ook onze eigen collectie van rouwbrieven (100.000 
stuks) werden ingescand en verwerkt. De tijd van honderden klasseurs in onze rekken behoort daarmee tot het 
verleden. 

In totaal werden op die manier ruim 800.000 bidprentjes en rouwbrieven ingescand, de bestanden herbenoemd 
en de diverse reeksen samengevoegd en opgeschoond. Vele vrijwilligers hebben hier duizenden uren werk 
gepresteerd ! Bedankt daarvoor. Deze ingescande beelden worden toegankelijk gemaakt via onze website 
(http://www.familiekunde-westkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak3/Archief/html/IndexBidprentjes.html) waar 
mensen de bestanden kunnen bestellen tegen een klein bedrag. Wie de beelden zelf wil raadplegen, dient naar 
ons documentatiecentrum te komen, waar de beelden kunnen bekeken én afgedrukt worden. 

Deze digitale bestanden vormen de kern van ons intranet in ons documentatiecentrum, maar er is nog veel meer. 
In deze reeks van artikels willen daar even bij stilstaan. 

Bevolking 

Momenteel werken we aan de indexatie van de bevolkingsregisters van Veurne en zijn deelgemeenten. De registers 
van de stad Veurne zijn voor de periode 1847-1910 volledig digitaal ontsloten. 

 

Alle namen die in de tafels op de bevolkingsboeken staan, zijn in een webpagina opgenomen met verwijzing naar 
de tienjaarlijkse reeks, het volume, en de pagina. In de laatste kolom staat een link die je meteen verwijst naar 
de digitale beelden op FamilySearch 

 

Verder hebben we nog volgende documenten die volledig doorzoekbaar zijn 

- Veurne, in- en uittredingen 1807-1829 

- Volkstelling 1697 Kasselrij Veurne 

- Volkstelling 1698 Kasselrij Ieper 

  

http://www.familiekunde-westkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak3/Archief/html/IndexBidprentjes.html
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Poorterij en poortersboeken 

Heel recent werden de originele poortersboeken van de stad en kasselrij Veurne, die zich bevinden in het archief 
van de stad Veurne, ingescand. Het gaat over 13 dikke volumes waarvan 4.165 scans zijn gemaakt. 

boek 1737-1768 transcriptie (SAV nr. 261), boek 1513-1537 (SAV nr. 262), boek 1554-1575 (SAV nr. 263), boek 1549-
1577 (SAV nr. 264), boek 1609-1631 (SAV nr. 265), boek 1631-1662 (SAV nr. 266), boek 1662-1716 (SAV nr. 267), 
boek 1716-1763 (SAV nr. 268), boek 1763-1782 (SAV nr. 269), boek 1782-1796 (SAV nr. 270), tafel 17de eeuw (SAV 
nr. 271) en tafel 16de – 17de eeuw; tafel 1548-1690 (SAV nr. 272 bis). 

De poortersboeken van Veurne zijn uitgegeven door Jef Cailliau. Ook dit boek staat, volledig doorzoekbaar op ons 
intranet. Deze uitgave kan je zien als een ontsluiting van de originele registers. Aan de hand van het boek van Jef 
kan je de juiste datum vinden en als je een afdruk van de originele akte wil, dan kan je in de ingescande volumes 
dit opzoeken 

 

 
Een tweede belangrijke reeks is de uitgave van het stadsarchief van Ieper betreffende poorters en buitenpoorters 
van de kasselrij Ieper. Deze uitgave bestaat uit vele tientallen volumes, die destijds door een van onze 
bestuursleden zijn aangekocht en geschonken aan de afdeling. Al deze volumes werden gedigitaliseerd en zijn nu 
volledig doorzoekbaar. 

De reeks behelst de periode 1325-1778 voor de poorterslijsten (voornamelijk huwelijken tussen poorters en niet-
poorters) en 1631-1695 voor de buitenpoortersboeken van een aantal parochies (Zonnebeke; Wulvergem; Beselare; 
Zuidschote; Geluveld; Mesen; Passendale; Geluwe; Moorslede; Zandvoorde; Hollebeke; Sint-Jan; Elverdinge; 
Dranouter). Ook de buitenpoorters van Ieper in de diverse parochies van Noord-Frankrijk voor de periode 1595-
1798 zijn beschikbaar. 

Daarnaast werden diverse boeken en artikels met lijsten van poorters gedigitaliseerd en gegroepeerd op ons 
intranet: 

- Diksmuide (1615-1621; 1625-1794), Lo (1750-1787), Poperinge (1568-1796) 

- Bergues (1389-1789), Hondschoote (1630-1791), Houtkerke (1685-1720; 1742-1790), Pitgam (1630-1785) 

- Brugge (1479-1794), buitenpoorters Kortrijk (1549-1795), Roeselare (1580-1796) en de laten van 
Wijnendale (1560-1796) 

- Kasselrij Cassel 

Deze bestanden zijn alle volledig doorzoekbaar. Op die manier kunnen gemakkelijk bepaalde families of 
voorouders gelokaliseerd worden. Ook wanneer een spoor bijv. in de kasselrij Veurne doodloopt en men niet weet 
van waar de familie afkomstig was, kan met hulp van deze digitale bronnen het genealogisch onderzoek verder 
gezet worden. 

 

(vervolgt) 
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PAROCHIEREGISTERS VAN WERKEN TERUGGEVONDEN !  

Een belangrijke genealogische vondst!  

Het Rijksarchief Brugge kwam onlangs in het bezit van de parochieregisters van Werken uit de periode 1755-1796. 
Lange tijd werd gedacht dat deze eind-18de-eeuwse registers van Werken verloren waren. Nu blijkt dat ze destijds 
door een gemeentesecretaris meegenomen werden. Later kwamen ze in privébezit.  

Het rijksarchief gaat de registers nu digitaliseren zodat ze asap raadpleegbaar worden via de olombekende 
zoekrobot op http://search.arch.be 

 

IN MEMORIAM, OVERLEDEN PAROCHIANEN VAN DE STAD VEURNE. 

Begin dit jaar gaf onze afdeling het werk “In memoriam, overleden parochianen van de stad Veurne 1890-2016” 
van de hand van Gaby Van Canneyt uit. Het oudste prentje in deze uitgave was dit die werd uitgegeven met 
Kermiszondag 1891. Ondertussen dook nog een twee jaar ouder prentje op, met name dit die werd uitgegeven in 
1889 en de overleden parochianen van Sint-Niklaas Veurne herdenkt die overleden tussen 1 augustus 1888 en 1 
augustus 1889. Het is vrij nauwkeurig en volledig opgesteld met vermelding van naam, overlijdensdatum én 
leeftijd. Een mooie aanvulling van onze uitgave.  

 
Heeft iemand weet van nog oudere prentjes of wanneer hiermee van start gegaan is ? Meld het via 
stekelorum@telenet.be 

 

  

http://search.arch.be/
mailto:stekelorum@telenet.be
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UITSTAP FRANS-VLAANDEREN 
CHANTAL LOONES 

Een tijdje geleden kwam van hier en daar de vraag om terug een dagreis te organiseren. Misschien wel terug naar 
Noord-Frankrijk. Plaatselijk specialist van Noord-Frankrijk, Jozef Ameeuw, werd gecontacteerd en wou graag onze 
gids zijn op deze dag. 

Onze uitstap richting Saint-Omer werd aangekondigd in ons ledenblad…. In een mum van tijd waren er 50 
deelnemers ingeschreven. Bus volzet.  

Op zaterdag 26 augustus 2017 was het zover. Stipt om 8:15 uur vertrokken we op de carpoolparking aan het 
Bakkerijmuseum te Veurne richting Houlle. Jef wist ons al van in het begin te boeien met allerlei weetjes over de 
plaatselijke geschiedenis.  

Onze tussenstop aan de Wattenberg werd wat ingekort door de nevel die boven het landschap hing… Na een 
groepsfoto bij de molen, vertrokken we naar de jeneverdistillerie van de familie Persyn. 

We werden er zeer 
vriendelijk onthaald 
door een 
dolenthousiaste 
jongedame. Eerst 
volgde wat 
familiegeschiedenis en 
een filmpje over de 
productie. 
Aaneensluitend kregen 
we nog een degustatie 
en een klein presentje. 
Daarna volgden we 
diezelfde jongedame 
richting 
productiegebouw. Naar 
verluidt bestaan er nog 
slechts 2 ambachtelijke 
jeneverstokerijen in 
Frankrijk. De 
ambachtelijke in Houlle 
en een meer industriële 
in Wambrechies. 
Misschien zal ik deze laatste ook wel eens gaan bezoeken. Er woonde destijds op het klein kasteeltje ‘Les 
Pommiers’ te Sint-Joris bij Nieuwpoort iemand van deze familie.  

Na dit bezoek bracht de buschauffeur ons tot aan de Moulin Snick. Een restaurant dat duidelijk voorzien is op 
groepsreizen, maar toch zijn charme bewaarde. Dit restaurant was oorspronkelijk een watermolen dat behoorde 
aan een familie Snick. Het was een aangename ontvangst en een zeer vlotte bediening.  

We vetrokken op tijd naar de Cristallerie d’Arques. Bezoek aan de snikhete productiehal, filmpje over de 
geschiedenis en de ganse productie. Door het bekijken in verschillende toonkasten, van vroegere voorwerpen uit 
de jaren 50, 60 en 70 kwam een vleugje nostalgie naar boven… en blijkbaar niet bij mij alleen. 

Verder baande de buschauffeur zich een weg door de kleine straten van Arques naar de ruïnes van de Sint-
Bertinusabdij ……….. Indrukwekkend !  

Daarna reden we door de Clairmarais. En weeral kregen we van Jef allerlei uitleg over de groententuin van 
Franrijk. 

Een laatste tussenstop werd gehouden te Bergues... We splitsten ons op in verschillende groepen en begonnen de 
zoektocht naar een in de zon gelegen plaatsje op een of ander terras.. oh wat smaakte dit     

Een goede afsluiter van een mooie dag. 
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ARDOOIE STEEKT DE MOORD! 

JAN VAN ACKER 

In de laatste Nieuwsbrief (17 (2017), p. 31) gaf Hilon Vanleenhove een aantal spotnamen voor gemeenten (zoals 
Bovekerke Rattenparochie), maar een deel ervan zijn eigenlijk spotnamen voor hun inwoners (zoals Zotten van 
Brugge). Dat is niet hetzelfde. Izegemnaars zijn pekkers (wat te maken zou hebben met de vele borstel- en 
schoenmakers), maar de stad zelf wordt Boos Izegem genoemd, wat in het lokale dialect slim, vernuftig, vindingrijk 
en zo betekent. 

Voor Ardooie, alfabetisch de eerste van de opgenomen lijst, wordt tussen aanhalingstekens "Steek de nood" 
gegeven. Dat klopt evenwel niet. In de regio (waarvan ik afkomstig ben) is dat bekend als "Ardooie steekt de 
moord" - waarbij "moord" niet verwijst naar doodslag, maar naar het bovenste deel van de strot: de mood of moed 
steken is zijn laatste adem happen, eigenlijk sterven. Dat wordt verklaard in Biekorf ('Volkszeg over dorp en steê', 
3 (1892), p. 248-249; ook in o.m. A. De Cock, I. Teirlinck, Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland, dl. 8, Gent, 
1908, p. 126 en 142, of J. Cornelissen, Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk…, dl. 2, Antwerpen, 
1929, p. 180), waar ook een versje gegeven wordt met enkele spotnamen van diverse aanpalende gemeenten: 

Lichtervelde, kort van gelde; 

Thorhoutsteê, lacht ermeê; 

Sweveseele, papteele; 

Coolschem, droogenbrood; 

Ardoye, steekt de' mood. 

Het rijm wijst uit dat "mood" de juiste term is, maar in de streek zegt men eerder "moord", wellicht omdat de 
betekenis van die "mood" verloren gegaan is. De Roeselaarse volksauteur Willem Denys neemt in zijn populaire 
volksboek Peegie in zijn apejaren (1949 en diverse herdrukken) deze variante op: 

Lichtervelde, kort van gelde; 

Zwevezele, paptele; 

Koolskamp, drogenbrood; 

Ardooie steekt de moord; 

Roeselare, korstjen drogenbrood; 

Smijt den duivel in d'helle dood. 

Met zevenen in een reken, 

Da's Rumbeke. 

 

HUIT ET QUATRE OF DE FRANSE  VERTALING VAN WIJTSCHATE. 

RONALD STRUBBE 

Als beginnende amateur genealoog en als vreemde van de streek kan je nogal vlug je hoofd breken over sommige 
termen en plaat verwijzingen in de parochieregisters.     

Wie in de parochie register zoekt rond de streek van Ieper-Heuvelland Cominnes en juist over de grens van 
Frankrijk. Komt soms de verwijzing “natif de huit quatre” tegen. Na de oorlog tegen de Spanjaarden In 1672 was 
Wijtschate ook bij Frankrijk ingelijfd. De Fransen spraken Wijtschate uit als huittecat en al vlug herdoopten ze 
naar "la paroisse de Huit et Quatre". 
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Zondag 3 december 2017: Funerair erfgoed Nieuwpoort 

Lezing met PowerPoint presentatie door Joeri Stekelorum, op zondag 3 december 2017 om 10u30 in Erfgoedhuis 
te Oostduinkerke. 

Op vraag van het stadsbestuur Nieuwpoort hebben het afgelopen jaar de afdeling Westkust van Familiekunde 
Vlaanderen en de Vrienden Patrimonium Nieuwpoort samengewerkt aan de inventarisatie  van het funeraire 
erfgoed op de begraafplaats van Nieuwpoort-centrum. Om dit project tot een goed einde te brengen werd een 
werkgroep opgericht. De begraafplaats werd in zijn totaliteit bekeken volgens de stadslijst   van alle graven 
waaronder de “verwaarloosde graven”.  De werkgroep had de taak om vooral de aandacht te vestigen op een 
aantal waardevolle, maar ook gewone grafmonumenten van lokaalhistorisch belang om ze te behoeden van 
eventuele wegname in de toekomst. 

 

  

 

Voorzitter Joeri Stekelorum wil de kennis die werd opgedaan bij deze inventarisatie, graag delen met de leden 
van Familiekunde Vlaanderen, Vrienden van het Patrimonium Nieuwpoort en Gidsenkring Westhoek. 

Deze lezing is gratis  voor de leden van de drie verenigingen. 

Niet-leden betalen 3€ 

Inschrijvingen verplicht vόόr 24 november 2017 bij stekelorum@telenet.be of friede.lox@telenet.be 
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