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ONZE ACTIVITEITEN 

donderdag 
1, 8, 15, 22 en 29 maart 2012 

19u30 
dienstencentrum de Zonnebloem, Veurne 
Hoe begin ik aan mijn stamboom ? 
initiatiecursus door Marc Derudder, penningmeester FV-Westkust 

Deelname in de kosten: 30 euro, incl. syllabus 
inschrijven bij mderudder@gmail.com 

zondag 22 april 2012 10u-18u 
NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum 
Erfgoeddag 
deelname door FV-regio Westkust 
thema: een IJslandvaarder in de familie ? 

zondag 3 juni 2012 10u30 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe 
DNA-onderzoek en genealogie 
voordracht door Marc Van den Cloot, nationaal voorzitter 
Familiekunde Vlaanderen 

Najaar Uitstap naar Antwerpen met bezoek aan FelixArchief, 
Erfgoedbibliotheek Conscience 
Voordracht door Johan Termote over het ontstaan van de badplaatsen 
aan de Westkust 

Meer info in het volgende nummer ! 
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met de gewaardeerde steun van 

    

België-Belqique 
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Familiekunde Vlaanderen 
regio Westkust vzw 

driemaandelijkse nieuwsbrief 

abonnement € 4,00  
op rekening  
IBAN: BE37 9796 2228 6428 
BIC: ARSPBE22 
van FV-Westkust vzw 
p/a Proostdijkstraat 1 
8630 Veurne 
 
gratis voor FV-leden van de 
regio Westkust 
 
e-mailadres:  
fv.westkust@gmail.com 
webstek: 
www.vvf-westkust.be 
 
documentatiecentrum 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe 
Leopold II-laan 2 
8670 Koksijde-Oostduinkerke 
geopend elke eerste woensdag 
van 19-22u; elke zaterdag van 
13u30-17u30 
 
Lidmaatschap 
Familiekunde Vlaanderen 
€ 35,00 op rekening  
IBAN: BE58-4141-1712-2179  
BIC KREDBEBB  
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen 
Van Heybeeckstraat 3  
2170 Merksem 
 
Raad van Bestuur FV-Westkust 
Joeri Stekelorum, voorzitter 
Hilon Vanleenhove, secretaris 
Marc Derudder, penningmeester 
Dirk Cailliau, Roger Lombré, Chantal 
Loones, Willy Moons, Gaby Van 
Canneyt, Reginald Vermoote, 
bestuursleden 
 
 
Elke auteur is verantwoordelijk  
voor de inhoud van zijn of haar 
teksten.  
 

redactie : Willy Moons 
willy.moons@telenet.be 

MEDEDELINGEN 

IN MEMORIAM GODFRIED WARREYN 

Op 28 januari 2012 namen wij afscheid van Godfried Warreyn. Hij was op 23 
januari plots overleden, vier dagen nadat wij hem en al de aanwezigen op onze 
nieuwjaarsreceptie een gelukkig Nieuwjaar hadden gewenst. Godfried werd 
geboren in Veurne op 2 september 1938 en was getrouwd met Anna Marie 
Luca waarmee hij twee kinderen had. Hij was jarenlang lid van onze vereniging 
waar hij de hele stamboom Warreyn opstelde. Daarnaast zat hij ook in de 
cultuurraad en was vooral bezig met de natuur in zijn geliefde vereniging 
Natuurpunt Westkust. 
 

HONDERDJARIGEN 

In deze nieuwsbrief staat de kwartierstaat van de 104-jarige Maria Lebleu 
(°Eggewaartskapelle;, 1907, †Nieuwpoort, 2011). Maar dat is nog maar een 
begin. In volgende nieuwsbrief komt ook de honderdjarige Albertina Chieux 
(°Oostduinkerke, 1911)aan de beurt en ook wacht de kwartierstaat van Emilie 
Nollet (°Wulpen, 1912) nog. 
 

LUIK EN LIMBURG 

Wie opzoekingen hoeft te doen in de provincie Luik en Limburg, kan zich 
wenden tot:  jeanpaul.leburton@skynet.be. 
 

MILITIEREGISTERS 

De West-Vlaamse militieregisters zijn voortaan digitaal raadpleegbaar in het 
provinciaal archief in Sint-Andries, Gistelsesteenweg 528 (achter het 
voormalige gemeentehuis). Het betreft de oude militieregisters uit de periode 
1832-1922 die nu ter plekke digital beschikbaar zijn. De onderzoeker kan nu 
digitaal 1.308 registers bevragen aan de hand van 317.555 scans. 
 

DIKSMUIDE 

De historische registers van de Burgerlijkse Stand van Diksmuide zijn niet meer 
te consulteren omwille van de restauratie van het stadhuis in 2012. De 
originele registers worden herverpakt en beschermd tegen eventuele schade 
en verval. Tijdens deze verhuisperiode en in de toekomst is er demogelijkheid 
om de registers (1797-1912) digitaal te raadplegen in de leesruimte van het 
stadsarchief Diksmuide. Graag een seintje vooraf als u wenst langs te komen 
om opzoekingen te doen. Archivaris Chris Vandewalle, Grote Markt 6, 8600 
Diksmuide, 051 51 91 42, e-post: archief@stad.diksmuide.be  
 
  

http://www.vvf-westkust.be/
mailto:jeanpaul.leburton@skynet.be
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LEDEN VAN HET NATIONAAL CONGRES UIT DE WESTHOEK, 1830 

JOERI STEKELORUM 

Na de heldhaftige en bloedige maar overwinnende gevechten van september 1830, moet het jonge onafhankelijke 
België zich verplicht van een regering voorzien, alsook van wetten en van een grondwet.  
Op 4 oktober 1830 had het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uitgeroepen. Op 3 november kozen 
30.000 cijns- en bekwaamheidskiezers de 200 leden van het Nationaal Congres. Van die 200 waren er 28 uit West-
Vlaanderen. 
Van alle leden van het Nationaal Congres behoorden er 65 tot de adel tegen 174 tot de burgerij. 
Het Voorlopig Bewind oefende dus tijdelijk de uitvoerende macht uit; het roept cijns en hoedanigheidkiezers op die 
onze eerste wetgevende macht zullen kiezen: het Nationaal Congres. Het gaat om een éénkamerige vergadering die 
vier grote taken tot een goed einde zal brengen: 

1- de opstelling en de goedkeuring van de artikels van onze Grondwet in twee maanden 
2- de goedkeuring van een grondwettelijke representatieve Monarchie en de verkiezing van Koning Leopold I 
3- de keuze van een Parlement met twee kamers: de lage kamer van de vertegenwoordigers en de hoge 

kamer namelijk de Senaat 
4-  de scheiding van Kerk en Staat. 

In augustus 1831 laat het Nationaal Congres de plaats over aan het nieuwe parlement. 
Meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Congres_(Belgi%C3%AB) 
Hierna de leden van het Nationaal Congres uit West-Vlaanderen: 
 
arrondissement Brugge 
COPPIETERS STOCHOVE, Charles 
de FOERE, Abbé Léon 
de MUELENAERE, Félix 
de PELICHY, baron Jean 
DEVAUX, Paul 
 
arrondissement Kortrijk 
BETHUNE, Félix 
BISCHOFF, Adolphe 
BUYSE, Joseph 
GOETHALS, Ferdinand 
GOETHALS, Jean 
LESAFFRE, François 
ROSSEUW, Léonard 
VAN DORPE, Léonard 
VERBEKE, David 
VERCRUYSSE, Henri 
 
arrondissement Diksmuide 
BUYLAERT, Victor 
MOREL, Pierre 
 
arrondissement Veurne 
de MAN, Edmond 
ROELS, Olivier 
 
arrondissement Oostende 
MACLAGAN, Jean 
SERRUYS, Jean-Baptiste 
 
arrondissement Roeselare 
de HAERNE, Abbé Désiré 
RODENBACH, Alexandre 
RODENBACH, Constantin 
 
arrondissement Tielt 
de JONGHE d'ARDOYE, vicomte Auguste 
de ROO, Charles 

WALLAERT, Jacques 
 
arrondissement Ieper 
DE CONINCK, François 
de LANGHE, François 
MULLE, Léon 
POLLIN, Jean-Baptiste 
STRUYE, Félix 
 

 
uit fonds R. Florizoone-Scheirsen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1830
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VERZAMELING OUDE GRAFSCHRIFTEN IN NIEUWPOORT (7)  

HILON VANLEENHOVE 

Nr. 216 E:V: 
Vry sepulture van den Eersaemen Pieter Van den berghef s Pieter in syn leven Deken van de gulde van St Jan  
deser stede overl. den 13 april1712 ende van Joff Maeyken Vanhille fa Pieter syn eerste huysvrouwe overl. den 
10  july 1694 ende van Joff Maria Ogiers fs ….. syn tweede huysvrouwe overl. den 22 maerte 1702. Bidt voor de 
zielen 
 
Nr. 217 E:P: 
Sepulture van den Eersaemen Jan Dhulle fs Anthonius jonckman oudt 25 jaeren vry schipper van St Jans gulde 
van Nieuport gestorven op den 8 mey anno 1675 
 
Nr. 218 E:P:  
Vry sepulture vancaptain Jacobus fs Guillielmus Looten geprocreeert bij Mary Thuyn overl. Den 21 juny 1718 oudt 
36 jaeren, ende van Joff Mary Adriaen De cuyper geprocreeert y Mary Priem syn huysvrouwe overl. den 14 april 
1740 oudt 59 jaeren ‘t saemen in huwelycke geweest 14 jaeren geprocreeert 7 kinderen 3 zoonen en 4 dochter . 
Jacobus Bartholomeus alsnu Pater Guillielmus int order der Eerweerdige paters Recoletten overl. den 24 8ber 
1754 oudt 49 jaeren, Joff Anna Jacoba overl. den 22 9ber 1748 oudt 36 jaeren en d’ander vier minderjarig 
gestorven voorts van haeren tweeden man Sr Antone fs Pieter Clou geprocreeert bij Adriaenken Antheunis in syn 
leven regierder van dese prochiekercke overl. den 22 7ber 1749 oudt 54 jaeren enden geprocreeert 1 dochter 
Joff Theresia overl; den .. oudt ……jaeren  R.J.P. 
 
Nr. 219 E:P: 
Sepulture van François Willaert fs Joos die overl. den 13 weidemaent 1626 ende van Janneken Van den berghe fa 
Maerten syn huysvrouwe die overleet den 5 april 1626. hier licht begraven d’heer Jacobus Willaert fs Frans in syn 
leven vele jaeren schepen deser stede overl den 13 9ber 1692   Bidt voor de zielen 
 
Nr. 220      In den midden: 
Hier licht meester Lodwys Volkeraeve fs Jan die starft in ’t jaer 1485 den 3 dagh in sporkelle, hier licht begraven 
Francine Clayzoons  Jans dochter Meester Lodewycs wijf was die starft  in ’t jaer 1504 den 24  dagh in xber 
 
Nr. 221 E:V: 
Sepulture van Vincent De la poorte die starft den 21 9ber 1545 ende van 4 syn geselneden te weten: Petronelken 
Bolegiers, Catherine Vyce, Maeyken Kosters enden Catet Van seka sterft anno 1521. sterft anno 1531, sterft anno 
1538 
 
Nr. 222       In den midden: 
Hier licht begraven Joos hoornewedes fs Pieter starft anno ….. 40 den lasten dagh van Lauwe. hier licht begraven 
Mary de Dochter van …. Joos hoornewedes wys was die starft ……. 
 
Nr. 223 E:V:     D.O.M. 
Vry sepulture van Pieter De Cuyper fs Adriaen geprocreeert by Mary Thibault fs Pieter overl. vry Billander man en 
schipper op zee op den 19 9ber 1768 oudt 65 jaeren ende van syne huysvrouwe Mary Joanne Kensen fa Norbert 
geprocreeert by Joanna Ryckewaert fa Joannes overl. den 10 7ber 1767 oudt 62 jaeren ’t saemen in huwelycke 
geweest 38 jaeren, hebben geprocreeert 5 kinderen wan of nogh in ’t leven Pieter Antonius vry Billanderman 
ende schipper op zee overl. den ….. ende Mary Joanna overl. den …. In huwelycke met Paulus Meynne fs Paulus 
geprocreeert bij Joanna Druynck fa Christiaen , vrij Billanderman ende schipper op zee overl….. 
      Leser ndenkt waar dat ik ben 
      En helpt my niet met een Requiem 
 
Nr. 224 E:V: Sepulture van d’heer Nicolais Willaert fs Nicolais overl. den 12 juny 1689 en syn huysvrouwe 
Jacqueminken Cataert fa Jacques overl. den 26 oust anno 1678 geprocreeert 6 kinderen Pieter overl. 26 mert 
1707 ende syn huysvrouwe Jacqueminken Looten overl. den 2 8ber 1690, Jacobus overl. den 18 july 1678, Jan 
overl den 19 janry 1680, Mary overl. den …. January 1683, Joanna den 15 july 1680, Theresia overl. den ….. ende 
sijn 2de huysvrouwe Jacqiemyncken De cuyper fs Adriaen overl den 26 8ber 1683  Bidt voor de 
zielen 
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Nr. 225     In den midden: 
Sepulture van Cornelie Scheynaert fa Carel overl. jonge dochter ’t haeren  44 jaeren den 20 van Lauwe 1640 
      Voorsiet de Dood en vreest Godt ’s oordeel 
      Daer eleen nog groot sal hebben voordeel 
 
Nr. 226 E:P: 
Sepulture van Wouters Volckrave fs meester Lodewicx die starft den 1 in xber anno 1509 ende van Lisette 
Dromers fa Jan syn geselnede die overl. den 27 in sporkel 1542 
 
Nr. 227 E:P: 
Sepulture van Guilliames Looten fs Jan die overleet den 24 8ber 1695 ende sijn huysvrouwe Jacqueminken Thuyn 
fa Jan overl. den 1 8ber 1684 en hebben ’t saemen in huwelycke geweest 17 jaeren en hebben ’t saemen 
geprocreeert 8 kynderen     Bidt voor de zielen 
 
Nr. 228 E:P: 
Hier licht begraven Jan Thuyn fs Jacob die overlden 8 juny en is begraven den 10 juny en in syn tyd Deken van St 
Jansgilde van Nieuport. Bidt voor de ziele 1663 ende syn huysvrouweJackeminken fa Loewies Van Slipe hoverleet 
den 1 january 1669     B.V.D Zielen 
 
Nr. 229 E:P: 
Sepulture van d’heer Jacques Thuyn fs Jacques geprocreeert y Joanna Velle schepen deser stede overl. den 14 
april 1691 ende van Joff Cornelia Simoen fa Pieter geprocreeert by Catharina De Later syn huysvrouwe overl. den 
6 february 1705 hebben ’t saemen in huwelycke geprocreeert 3 kynderen Carel, Anna Jacobus 
      Bidt voor de zielen 
 
Nr. 230      In den midden: 
Hier lighet Lisebetj Stotelos frores dochter Clements Everaerd’s wijf was die starft anno 1453 den 13 dagh in 
oustmaent. Hier lighet Clement Everaerd  Jacobs soonen die starft anno 1473 den 10 dagh in 9ber 
 
Nr. 231 E:V: 
Hier licht begraven Claes Enghelram die starft in ’t jaer 1492 den 23 dagh in xber. Bidt Godt voor de ziele. Hier 
licht Mary Demoer huysvrouwe van den selven Claes die starft in ’t selve jaer den 7 dagh van 7ber 
 
Nr. 232       In den midden: 
Sepulture van Mathias heindericx fs Guilliame die overleet den 7 sporkelle anno 1623 ende van Jonckvrouwe 
Margarita Masins fa Jacob syn huysvrouwe overl. den 20 8bre 1628 
 
Nr. 233 E:P:     D.O.M. 
Vry sepulture van d’heer Marcus Mars fs Boudewyn in syn leven schepen deser stede ende port van Nieuport 
overl. den 20 febr 1706 ende van Joff Mary Boudeloot fa Joos overl. den 15 8 ber 1690 ’t saemen geprocreeert 9 
kinderen waer van syn nogh int leven Mary overl. 29 juny 1693 te Dort in holland ende van Joff Joanna Gallant fa 
Louwis sijn 3de huysvrouwe overl; DEN 12 9BER 1705 
 
Nr. 234 E:V: 
Sepulture van Sr Jan Snouck fs Jan geprocreeert by Elisabeth Boudeloot in syn leven Deken van St Jans Gulde 
deser stede overl. den 7 xber 1681 ende van Jonckvrouwe Tanneken Velle fa Cornelis geprcreeert by 
Jacqueminken Van Slype syn huysvrouwe overl. den 6 febr 1693 hebben ’t saemen in huwelycke geweest 33 
jaeren ende geprocreeert 5 kinderen Joannes Elisabeth, Joannes Louwise, Anna het 1 en 4 kynd overleden de 
andere nog int leven ende van d’heer Joannes Cornelis Snouck voorseyt overleden den 16 febr 1693 ende Joff 
Anna De Rochus fa Jacques syn huysvrouwe overl den 27 april 1692  Bidt voor de zielen 
 
Nr 235 E:V:     In den midden: 
Ter eere Godts Mary syne moeder en alle helegen soo heben Claus Enghelraven ende Mary syne huysvrouwe die 
overleden int jaer 1492 ende hier vooren begraven liggen gefundeert binnen dese capelle eene lesende misse in 
elcke wecke op ten maendag ende een jaergetyde binnen den hoogen choor denweleken gedeurende binnen 
elck jaers op den dagh van der Octave St Jans Evangelisten te weten dat men s’daegh ende des avonds te vooren 
singen sal vigilie met 9 lessen ’t reep daarop 5 wassen keersen elck wegende 5 tt was ende ’s daeghs daernaer sal 
men singen commendatie met eener misse van Requiem met Diaken, subdiaken, twee canters choor houdende 
met cappen, ende sullen die Dischmeesters binnen dese kercke in der tydt wesende geven en de betalen eerst 
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den Priester die in elck weicke de misse doen ende ellebreere sal  elckx jaers 10 part. Van 20 grooten vlaemscher 
munte elck ponden en ’t elcker reyse als men ’t jaergetyde doen sal den prochie pape van ’t reep en 5 keersen  
en een pond offer keersen 26 schell pars den drie capellaenen elck twee schell pars den canter 2 schelle pars den 
coster 2 schelle pars den gemeenen coristen  12 schelle pars den kynderen van den vigilie ende dat sy gheerwen 
sullen ter hooghmisse 4 schelle pars nogh den selven prochie pape voor brooden yn ter offerande 12 schelle pars. 
Dencanter elck 12 penne pars De vrouwe van de kercke voro was en wieroock 2 schelle pars. Den coster  van dat 
’s avonds luiden sal 3 poosen dobbel 3 schelle pars en ander grauwen zusteren over de wachten en de dat sy 
commen sullen ter vigilien en de offerande  ter misse 8 schelle pars. Den nieuwen grauwen zusteren van dat sy 
van gelycken doen sullen  en de over de wachte 4 schelle pars.Den religeus van de 4 mendianten wiens weke dat 
het syn sal die oock ter misse offeren sal de wagte houden ende in syn sermoen te bidden van de zielen 4 schelle 
pars de kercke over ’t reep en de pelder 6 schelle den roededraeger van te condigen ’t voorseyde jaergetyde ’t 
zondags te vooren 12 penne pars ter offerande sal men doen offeren 30 aerme lieden die gaen sullen ter grave 
met den Priester naer misse ende oock bidden voor de zielen den welcken  men geven sal elck 12 penne pars der 
gulde van Onze lieve vrouwe der nood Godts binnen dese lerle die oock de wachten houden sal dat elck jaer dat 
dit beset gedaen en de vulcommen worde jaerlyckx 6 schelle pars en de den selven disch voor was licht brood en 
wyn  behoudende  ter voroseyde  weick misse ende van moeyte ende arbeyt van te doen doene in ’t vulcommen 
van der voorseyde fundatie en de besitte sal hebben en de behouden 42 schelle pars tot welckers fundatie en de 
besette ende over te betaelen de portien boven verclaert de selven wylen en de Mary syn huysvrouwe bewesen 
hebben ende gedaen versekeren den selven disch van der somme van 19..pars gelijken  munte als boven  eender 
ewelycke rente des jaers sonder lossen of 8 gemeten 2 linnen 30 roeden heernes landt liggende neffens der selve 
stede by der Loodbrugge binnen deser vier land gemercken benoorden op den waterganck, beoostende op den 
voldergracht, besuyden aan de strate en de benesten  aan ’t lood wegelken alsoo dit alle breeder inhouden de 
brieven die disch van dese selver kercke ’t heuren bewaerisse ende versekertheyden  daer af gegeven syn tot 
eewiger memorie. Bidt voor de zielen van de voorseyde claes ende Maren  de alle saliger zielen. 
 
Nr. 236 
Nevens den voorgaenden staet in den meur gematst: Deken ende gildezorgher van St Jans capelle binnen deser 
stede van der Nieuport genaemt de scutlieden syn  gehouden en verbonden te doen doene in eewighe daghe alle 
saterdagh tusschen 8 en 9 heuren in hen lieder capelle een lesende misse met een De profundis naer de selve ter 
zaecke over de ziele van Lysbette fa Jan De Dromere ende alle gelovige zielen al naer ’t verclaeren van 
transporteren en de brieven van besette gepasseert voor Burgemeesters en Schepen van de voorseyde stede in 
daten 15 dag in mey anno 1554. Ondertekent: Adriaens ….. 
 
Nr. 237 E:P:  
Op eene schilderie aan den meur verbeelt  de Nood Godts: gegeven dor Joannes Pauwels 
 
Nr. 238 E:P: 
Pieter Vandewynde overleet den 11 oust 1614 ende hadden 3 kynderen Joos, Omaere en Catheline by Maeycken 
fa Jacobs Van houcke 
 
Nr. 239 E:V:    In de cuypers cappelle voor den autaer. 
Sepulture van Cornelis Pauwels fs Pieter overleet jonckman synde den 5 8ber 1624. bidt voor de zielen 
     Jonckheydt, Ryckdom nochte cracht 
     Aan de doodt verjaegen; 
     Dus wilt leven wel bedacht 
     Naer christi behagen 
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104-JARIGE  MARIE  LEBLEU  (1907-2012) 

JOERI STEKELORUM 

Op zondag 18 december jl. overleed in het RVT Ten Anker te Nieuwpoort op ruim 
104-jarige leeftijd Maria LEBLEU. Zij was de dochter van burgemeester Henri LEBLEU 
van Eggewaartskapelle. In onze VVF-Westkust ’t Zit in de familie, de voorouders van 
330 burgemeesters …” verscheen zijn kwartierstaat. Ondertussen konden we de 
informatie in deze kwartierstaat aanvullen voor wat betreft de herkomst van de 
familie Lebleu, die zich in Noord-Frankrijk situeert.  
In de hierbij horende kwartierstaat hebben we ook de moederzijde van Maria Lebleu 
verder uitgewerkt. Men zegt soms dat het feit dat je eeuweling wordt, in de genen zit. 
Deze kwartierstaat, waar vanaf de vierde generatie reeds kwartierverlies optreedt, 
bevestigt dit echter niet.  
De ouders werden gemiddeld 77 jaar oud, de grootouders 74 jaar, de 
overgrootouders 70 jaar en de betovergrootouders 57 jaar. De voorouder met de 
oudste leeftijd bij overlijden was haar moeder Augusta Julia Lebleu met 83 jaar, wiens 
vader 80 jaar werd en wiens grootvader via moederszijde 81 jaar werd. De familie Bulthé lijkt dus min of meer 
bepalend geweest te zijn voor de hoge leeftijd van Maria Lebleu. 
Maria was de weduwe van Elie Declerck, gemeenteraadslid van Koksijde van 1933 tot 1971 en schepen van die 
gemeente van 1947-1953 en van 1965-1971. Hij was de zoon van Seraphin Declerck, raadslid (1891-1921 en 
burgemeester (1895-1921) van Oostduinkerke. Ook andere voorouders en leden van de familie Declerck waren 
zowel in Oostduinkerke als in Koksijde jarenlang politiek actief, evenals de aangetrouwde familie Ghyselen (zie 
ook Moons Willy, Twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen…). 
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AANVULLINGEN 
 
KW 17 = weduwe Martinus JACOB. 
KW 28 = xx Alveringem, 20-09-1820  Victoria Ludovica VANTOORTELBOOM (°Alveringem, 22-12-1798) 

dv/Ludovicus Balthazar & Anna Theresia Pyssonnier. 
KW 30 = weduwnaar Maria ROMON. 
KW 32 & 33 = Joannes Mattheus LEBLEUX (°Belle) & Maria Anna TIRRY (°Dranouter). 
KW 34 & 35 = Franciscus CORTY (°Thiene) & Angelica VERBEKE (°Hazebrouck). 
KW 36 & 37 = Leonardus-Alexander STEEN (°Hoogstade) & Domicella-Theresia ROGIER (°Izenberge). 
KW 38 & 39 = Andreas LAURIERE & Maria LECLAIRE. 
KW 40 & 41 = Franciscus Leonardus LOONES (°Boezinge, 06-09-1741) & Anna Jacoba VANLOO 

(°Eggewaartskapelle, 1745). 
KW 42 & 43 = Jacobus LEROYE & Maria-Elionora VERMESCH (° Izenberge, x Vinkem, 02-02-1746). 
KW 44 & 45 = Jacobus CORNETTE & Maria Clara SPRIET (+Lo, 04-11-1797). 
KW 46 & 47 = Joannes Baptista DEMEULENAERE (+Lo, 27-02-1800) & Barbara Cecilia SPRIET (+Lo, 03-03-1804). 
KW 56 & 57 : Thomas BULTHé (+Sint-Rijkers, 26-10-1794) & Maria Anna DANNEEL (+Sint-Rijkers, 1767). 
KW 58 & 59 = Petrus Franciscus VANDENBUSSCHE (°Alveringem, 08-12-1737) x Wulpen, 10-12-1765 met 

Petronilla Theresia AMELOOT (°Alveringem, ca. 1735 +Wulpen, 1798). 
KW 60 & 61 = Petrus Jacobus SCHEPEN (+Vinkem) & Joanna Clara MAERTENS (+Vinkem). 
KW 62 & 63 = Franciscus VANHOUTTE & Joanna Theresia HUYSSEN. 
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DE FAMILIE CROMBEZ EN NIEUWPOORT-BAD 

FRIEDE  LOX 

Wapenschild: van goud met een keper van lazuur vergezeld aan de bovenkant van twee staande pijlen van sabel 
en in het punt een boom van sinopel. 
Adelpatenten: 1ste juli 1792: adelsconcessie door de keizer François II ten voordele van Jacques-Antoine, -J. 
Crombez en van Georges-Benoît Crombez. 
 
Bibliografie:  

- Oscar Coomans de Brachène – Généalogie Crombez - EPN (Etat présent de la Noblesse belge), 1961, 259-
262; 1973, 124-127; 1987,  121-126. 

- Généalogie Crombez -  ANB (Annuaire de la Noblesse Belge) 1875, 124-127;  1891, II, 557-560; 1910, II, 
351-354. 

- E. Wittert van Hoogland, De Nederlandse Adel, Den Haag, 1913, 667-668. 
- Ph. Du Bois de Ryckholt en X. de Ghellinck, Rec. de tabl. de quartiers, Brux., 1967, 91. 

 
Benoît, Georges, Alexis CROMBEZ, jonk., zoon van Jacques-Antoine, jonk. en van Henriette-J. Jacquelart; 
bekomt op 31 mei 1826 de adelstitel; hij verschijnt op de derde officiële lijst der edelen; ° Leuze 17 juli 1785, † 
Doornik 13 januari 1854. 
Hij koopt op 30 juli 1830  542ha 85a 10 ca gronden te Nieuwpoort-baden (+ Groenendijk) voor de som van 
122.850 fr. Later groeit dat aan tot 533ha 93a 26ca. In 1839 koopt hij het duinengebied van Lombardsijde. 
 
Huwelijken: 
a) Tournai, 9 juni 1809  met Constance-Ge-Je de Rasse, ° Tournai (Notre-Dame) 4 nov. 1790, † Tournai, 18 juli 
1810, dochter van baron Denis-Jean-B.-J. de Rasse de la Faillerie, raadslid van het Cassatiehof, en van Ghislaine-J.-
Rose Hersecap. 
b) Tournai, 18 sept. 1811 met Henriette-Frse-Je Lefebvre, ° Tournai, 31 jan. 1790, † Tournai, 5 feb. 1873, dochter 
van Piat-Fr.-J.-, en van Marie-Robertinne-J. Boucher. 
 
Kinderen  uit het tweede huwelijk: 
1° Henriette-Aline-Frse.-Ge., ° Tournai, 5 juli 1812, † Oignies (Pas-de-Calais), 10 feb. 1878, x Paris, 28 april 
1834 met L.-François-Xavier de Clercq, ° Moen, 22 maart 1774 , † Paris, 1838. 
 
2° Benoît-G.-J., jonk., ° Tournai, 10 april 1814, † Saint-Martin-en-Laërt (Pas-de-Calais) 27 maart 1877. 
 
3° Victor–Gabriel-G.-J.-M.,  jonk., 
°Tournai, 15 mei 1816, † Orcq, 11 mei  1898. 
 
Waarvan uit het eerste huwelijk: 
1°° Marie-Augustine-Victorine, ° Lille (Nord), 28 april 1845, † Menton (Alpes-Marit.), 8 febr. 1872, gehuwd in 
Orcqy op 22 juni 1863 met Augustin-René Clerel  (van de graven) de Tocqueville, colonel commandant van het 
72ste reg., ere-lid  van de Generale Raad, afgevaardigde van het depart.  Manche, off. van het Erelegion, arts, 
militair in Italië, Cochinchine, St.-Ferdinand d’Espagne, ° Le Pecq (Seine-et-Oise), 1 sept. 1834, † zoon van …, lid 
van de generale raad van het depart. Oise, en van …, hertrouwd…te…. 
 
2°° Auguste-G., jonk., oud-attaché van de legatie, ° Lille (Nord), 15 dec. 1847, † Orcq, 3 okt. 1911, gehuwd in Paris 
(VIII) op 20 mei 1874 met Alexandrine-M.-Th.-Geneviève de Rémond de Montmort, ° Bernay (Eure), 8 febr. 1854, 
† Paris (VIII), 11 april 1944, dochter van François-Raymond en van Geneviève-Charlotte-Esther Delestre Poirson. 
Waarvan: 
1°°° Marie-Madeleine-Emilie-Victorine-Augustine, ° Paris (VIII), 15 mei 1875, † Miermaigne (Eure-et-Loir), 11 jan. 
1938, gehuwd in  Paris (VIII) op 14 sept. 1896 met Ferdinand-Fr.-M.-Pantaléon-Victorien  Costa marquis de Saint-
Genix de Beauregard, ° La Motte-Servolex (Savoie), 27 mei 1865, † Perquié (Landes), 5 mei 1953, zoon van de 
markies Camille-Josselin-M.-Victor en van Béatrix-M.-Antoinette Budes (van de baronnen) de Guébriant. 
 
2°°° Raymond-Victor-G., jonk., voormalig secretaris van de ambassadeur van Z.M. Koning der Belgen, ridder van 
het erelegioen, bekomt bij K.B. 2 mei 1910, de toelating om voor hem en zijn kinderen de naam ‘de Remont sz 
Montmort’ te voegen bij zijn naam; ° Paris (VIII), 14 jan. 1879, † Paris (VII), 22 juni 1949, gehuwd in Paris (VII) op 8 



 

jrg. 12 nr. 1 | 11  

juni 1907 met Charlotte-Agathe-Anne-M.-Je de Froidefont du Chatenet de Florian, ° Paris (VII) 5 juli 1887, † Paris 7 
april 1984, dochter van Henri-J.-Ch.-Xavier en van Claude-M.-Suzanne (van de graven) de Labriffe; kinderen… 
 
3°°° Suzanne-Virginie-M.-Ge, ° Montmort (Marne), 14 juli 1883, † El Gadira (Marokko), 23 nov. 1963, gehuwd in 
Paris (VIII) op 17 okt. 1904 met M.-Baudouin-H;-Clément-Thibault de Lameth, ere-burgemeester van Henoncourt 
(Somme), ° Londigny (Charent), 3 jan. 1875, † Amiens (Somme), 29 dec. 1856, zoon van M.-J.-Ambroise-Ant.-
Alfrede, en van Louise-M.-Stéphanie Prévost Sansac de Touchimbert. 
 
4° Louis-Alexandre-Ghislain-Robert-Georges, jonk., ° Doornik, 09 dec. 1810, † Vendoeuvres-en-Brenne (Fr), 07 
maart 1895, landbouwingenieur, eigenaar, gemeenteraadslid, parlementslid, oud-burgemeester van Tournai, 
oud-lid en oud-ondervrz. Kamer van Volksvertegenwoordigers, Groot Off. Leopoldsorde, commandeur van het 
Erelegioen, ° Tournai 9 okt. 1818, † Vendoeuvres-en-Breune (Indre), 7 maart 1895, gehuwd in Paris op 21 aug. 
1843 met Aimée-Henriette-Feyerick, ° Paris, 19 nov. 1825, †, dochter van Charles-François en van Aimée-J. Rebut. 
 
Waarvan: 
1°° Henriette-M.-G.-Aimée, ° Paris, 3 aug. 1844, † Paris, 2 juli 1869, gehuwd in Paris op 8 dec. 1863 met haar 
neef Louis-Constantin-H.-Fr-Xavier de Clercq, vrz. Mijnen van Dourges, oud-gedupt., gen. raadslid van dep. Pas-
de-Calais, ° Paris, 24 dec. 1837, † Oignies (Pas-de-Calais), 27 dec. 1901, zoon van Louis-Fr.-Xavier en van 
Henriette-Aline-Fr.-G. Crombez, hertrouwt te…. met Jeanne-Esther-Emilie-J. de Remond de Montmort. 
 
2°°Ghislaine-Fanny-J.-M., ° Paris, 13 sept. 1846, †, gehuwd in Lancosme (Indre), 25 sept. 1866 met baron M.-
François-Gustave de Lestrange, oud-lid van gen. raad van het dep. van Indre, burg. van Vendoeuvres, ridder 
Leopoldsorde, ° Bordeaux (Girone), 28 maart 1838, † Lancosme, 23 sept. 1891, zoon van …en van… 
 
3°° Gabrielle-H.-Caroline-M.-G., ° Paris, 28 mei 1851, † Mancosme (Indre), 21 juli 1867. 
 
 
5° Valérie-M.-Fr.-Ge, ° Tournai, 2 febr. 1827, † Tournai 22 nov. 1859. 
 
6° François–Xavier-Ghislain, jonk., gemeenteraadslid Taintignies, raadslid van de prov. Henegouwen, oud-lid 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Ridder in Leopoldsorde, ° Tounai, 21 juli 1829, † Bruxelles, 19 jan 
1870, gehuwd in Brussel, 5 juni 1855 met Elise L.-Aldegonde Verheyden, ° Brussel, 27 nov. 1834, † Fontainebleau 
(Seine-et-Marne), 4 sept. 1895, dochter van Jean en van Marie-Isabelle-Virginie-Charlotte-G.-Evrard. 
 
Waarvan: 
1°° Henri-Louis-Benjamin-Ghislain, jonk., ° Brussel, 27 april 1856 † Taintignies, 23 jan. 1941, oud senator, oud lid 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, oud-burgemeester van Taintignies, vrz prov. com. studiebeurzen 
van Henegouwen, schepen en burgemeester van Taintignies, parlementslid , stelde in 1887 een schoolgebouw te 
Nieuwpoort ter beschikking van de stad Brussel en schonk in 1900 een villa in Westende-Lombardsijde aan de 
stad Brussel. De linerale filantropische organisatie Association des Marçunvins (Mars-un-vingt) opgericht aan de 
Université libre de Bruxelles na een stoet georganiseerd door le Denier des Ecoles (schoolpenning) ter 
ondersteuning van het officieel onderwijs (huurde de villa van de stad Brussel voor 40 frank per jaar). Le 
Marçunvins konden maar met de wet van 27 juni 1921 de gift aanvaarden en eigenaar worden. Henri Crombez 
wordt in 1902 erfgenaam van de eigendommen van zijn oom Benjamin Crombez. Hij sluit een overeenkomst 
tussen de maatschappij van Buurtspoorwegen betreffende de aanleg van de stoomtramlijn Nieuwpoort (-Stad)-
Bad, later doorgetrokken naar Oostduinkerke. Hij  was de eerste Belgische piloot die het Kanaal overvloog. 
Huwelijk: In Londen op 23 nov. 1886 met Désirée-M.-Antoinette Leclercqz, ° Leuze, 14 febr. 1862, † Elsene, 7 jan. 
1927, dochter van Louis-J., en van Eveline Manfroy. 
 
Waarvan: 
1°°° M.-Madeleine-Désirée, ° Cambridge (GB), 31 mei 1887, † Brussel, 1 aug. 1975, gehuwd in Oostduinkerke op 
10 nov. 1906 met graaf Charles-J.-M.-G.-Fr.-Jean de Romrée de Vichenet, ambass. Van Z.M. de Koning der Belgen,  
°Beuzet 13 aug. 1884 - +Bossierre 24 april 1957, zoon van graaf Henri-Jean-Ch.-M.-Michel-Hubert-Damien-
Vincent-Ferrier-G., burg. van Beuzet en van de gravin Gabrielle-Victorine-Herminie-Anne-M.-G. (van de 
markiezen) de Beauffort. 
 
2°°°Henri-Benjamin , jonk., ° Lombardsijde, 16 mei 1893, † Brussel, 28 jan.1960, pionnier van de luchtvaart 
(vliegerij) en officier, nam deel aan verschillende vluchten op “Deperdussin”-vliegtuig, was één der piloten van 
koning Albert I tijdens WOI; hij verliet de luchtmacht in 1932, gehuwd in Tournai, 16 sept. 1924 (scheiding Elsene, 
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23 okt. 1946) met Marie-Antoinette-Alice-Leocadie-Paule Ouvreleaux, ° Tournai, 11 mei 1905, dochter van Paul-
Onésime-Toussaint-Gaston en van Adrienne-Flore-Léonie-Alice Broquet. 
Waarvan: 
1°°°°Anne-H.-Alice, ° Elsene, 26 april 1926, gehuwd in Elsene, 10 sept. (nonciature 1 okt.) 1949 met Michel-Ant.-
Maurice Feron, burgerlijk ingenieur, ° Vilvoorde, 13 mei 1923, zoon van Lucien-Jules-Ch.-Emile en van Raymonde 
Stoclet. 
 
3°°°  Andrée-Madeleine-Mariette-Benjamine, ° Taitignies, 11 nov. 1897, gehuwd in Paris (VI), 4 dec. 1920 
(scheiding Paris VI, 13 febr. 1947) met L.-Pierre de Bosque, ° Limoux (Aude), 20 april 1877, † Paris (VIII), 13 okt. 
1961, zoon van Etienne-Fr.-Benjamin-Adolphe en van Victoire-Aglaé-Mathilde Andrieu en weduwnaar van 
Nathalie-M.-L.-E. de Fonds-Lamothe. 
 
2°° M.-Isabelle-Victorine-G., ° Brussel, 30 okt. 1858, † Paris (XVII), 7 febr. 1911, gehuwd in Paris (I), 19 juni 1878 
met graaf Ch.-Paul-Léon-Séraphin-Gontran de la Baume Pluvinel, secr. Franse ambassade, ° Marcoussis (Seine-et-
Oise), 2 juli 1846, op de top van de Bernina nabij Sanct-Moritz (Suisse) 25 aug. 1883, zoon van de markies 
Charles-Alexandre-Séraphin, Victor en van Marie-Marguerite-J. de Viella. 
 
3°° Georges-M.-Jean-Gabriel-Aimé-G., jonk., ° Taintignies, 15 sept 1857, † Limelette, 17 okt. 1915. 
 
7° Benjamin, ° Tournai, 14 maart 1832,† Brussel, 23 aug. 1902, jonk., zoon burg. van Lombartsijde, van Benoit en 
Henriette Lefebvre, projectontwikkelaar en mecenas, krijgt bij erfenisakte verleden op 2 juni 1862 bij notaris 
Simon te Doornik, o.a. de gronden van Nieuwpoort-Baden in naakte eigendom, nl. 553ha 93a 26ca. Zijn moeder, 
weduwe van Benoit Crombez had het vruchtgebruik krachtens het huwelijk van 16 september 1811. In 1867 staat 
weduwe Benoît CROMBEZ, Henriette Lefebvre haar vruchtgebruik af. 
 
Gehuwd in Corroy-le-Grand, 25mei 1869 (gesch.) met Gabrielle-M.-Th.-Augusta Leclercq, ° Maubeuge (Nord), 11 
nov. 1846, † Corroy-le-Grand, 19 juli 1931, dochter van Cyrille-Martial en van Hortense-M. de Dorloot en weduwe 
van François-Isidore Wacrenier. 
 
Waarvan: 
1°° Benjamin-Martial-Eugène-H.-G., jonk., ° Paris (VIII), 7 april 1870, † Sint-Gillis (Brussel), 7 aug. 1914. 
 

 
Met het doel mensen van alle geloofsbelijdenissen naar Nieuwpoort-Bad te lokken, bouwde Benjamin Crombez in 
1877 een neo-romaans kerkgebouw zonder toren. De katholieken weigerden gebruik te maken van deze kerk en 
woonden de mis bij in de salon-suite van een villa. De mis werd opgedragen door de principaal van het college te 
Nieuwpoort. Inmiddels bleef de kerk jarenlang een bergplaats voor kruiwagens en materiaal. Na de dood van B. 
Crombez, verkocht Henri Crombez in 1907 de kerk aan monseigneur Waffelaert, bisschop van Brugge, die haar in 
eigendom schonk aan de kerkfabriek. Vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd het kerkgebouw in 1923/25 
opnieuw opgericht (bron: www.nieuwpoort-digitaal.be)  
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LA PAGE  DU CENTRE  DE RECHERCHE  GÉNÉALOGIQUE  FLANDRE-ARTOIS 

 
Het Franse departementsarchief ‘Nord’ heeft  zowel parochieregisters als akten van de burgerlijke stand online 
gezet. Een en ander staat nog niet op punt, maar er is reeds zeer veel te vinden . Hievoor kan je terecht op de 
link: http://www.archivesdepartementales.cg59.fr/?id=archives_online. 
 
Van de archieven die niet op de website raadpleegbaar zijn bezorgde de CRGFA ons onderstaande lijst. 
 
Lijst van de microfilms van de burgerlijke stand die raadpleegbaar zijn in de archieven van duinkerke en die 
niet online zijn op de website van de departementale archieven van het departement ‘nord’ (december  2011) 
 

GEMEENTEN GEBEURTENIS DATUMS CODES AM DK 
 

DUNKERQUE Naissances 1881-1882 6 MI 7 
 " 1883-1884 6 MI 8 
 " 1885-1886 6 MI 9 
 " 1887-1888 6 MI 10 
 " 1889-1890 6 MI 11 
 " 1891-1892 6 MI 12 
 " 1893-1894 6 MI 13 
 " 1895-1896 6 MI 14 
 " 1897-1898 6 MI 15 
 " 1901-1902 6 MI 49 
 " 1903 6 MI 50 
 " 1904 6 MI 61 
 " 1905-1906 6 MI 68 
 " 1907-1908 6 MI 69 
 Mariages 1881-1883 6 MI 17 
 " 1884-1886 6 MI 18 
 " 1887-1889 6 MI 19 
 " 1890-1892 6 MI 20 
 " 1893-1895 6 MI 21 
 " 1896-1898 6 MI 22 
 " 1899-1900 6 MI 23 
 " 1901 6 MI 50 
 " 1902-1903 6 MI 51 
 " 1904 6 MI 61 
 " 1905-1906 6 MI 70 
 " 1907-1908 6 MI 71 
 Décès 1881-1883 6 MI 24 
 " 1883-1885 6 MI 25 
 " 1886-1888 6 MI 26 
 " 1889-1891 6 MI 27 
 " 1892-1894 6 MI 28 
 " 1894-1896 6 MI 29 
 " 1897-1898 6 MI 30 
 " 1899-1900 6 MI 31 
 " 1901-1903 6 MI 52 
 " 1904 6 MI 61 
 " 1905-1906 6 MI 72 
 " 1907-1908 6 MI 73 

 
MALO-LES-BAINS N.M.D. 1891-1900 6 MI 39 

 " 1891-1900 6 MI 48 
 Mariages 1892-1902 6 MI 54 
 Naissances 1899-1904 6 MI 62 
 " 1905-1907 6 MI 80 
 Décès 1901-1907 6 MI 81 

 
MARDYCK N.M.D. 1878-1902 5 MI 67 

http://www.archivesdepartementales.cg59.fr/?id=archives_online
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PETITE SYNTHE Naissances 1881-1897 6 MI 40 

 Mariages 1881-1897 6 MI 41 
 Décès 1881-1897 6 MI 75 
 N.M.D. 1898-1903 6 MI 55 
 N.M.D. 1904 6 MI 64 
 N.M.D. 1905-1908 6 MI 74 

 
ROSENDAËL Naissances 1881-1888 6 MI 32 

 " 1888-1894 6 MI 33 
 " 1894-1899 6 MI 34 
 " 1900 6 MI 35 
 " 1901-1903 6 MI 53 
 " 1904 6 MI 65 
 " 1905-1907 6 MI 76 
 " 1908 6 MI 77 
 Mariages 1880-1891 6 MI 35 
 " 1892-1900 6 MI 36 
 " 1901-1903 6 MI 53 
 " 1904 6 MI 65 
 " 1904-1906 6 MI 78 
 Décès 1881-1890 6 MI 37 
 " 1891-1900 6 MI 38 
 " 1901-1903 6 Mi 54 
 " 1904 6 MI 65 
 " 1904-1906 6 MI 79 

 
ZUYDCOOTE N.M.D. 1881-1900 6 MI 82 

 
Le service des archives de la ville de Dunkerque compte deux sections 

 
LE SITE DE LA CITADELLE 

 
Le site de la Citadelle regroupe les archives du territoire 

dunkerquois du XVIe siècle à nos jours. 
9, bis quai de la Citadelle 

59140 Dunkerque Tél. 03 28 61 90 75 horaires d'ouvertures Du 
lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Fermé le lundi matin 

 
LE SITE DE L'HÔTEL DE VILLE 

 
Le site de l’hôtel de ville regroupe les archives administratives de la ville 

de Dunkerque. De 1945 à nos jours 
Rue Michel-de-Swaen ou entrée principale de l'hôtel de ville 

59140 Dunkerque 
Tél. 03 28 26 26 26 - postes 8556 & 8558 

horaires d'ouvertures 
Du lundi au vendredi 

de 8 h 45 à 11 h et de 14 h 15 à 17 h 
Fermé le lundi matin 

 
 

Pour les deux sites 
Email : archives@ville-dunkerque.fr 

Fax : 03 28 61 90 79 
  

mailto:archives@ville-dunkerque.fr
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THE POWER OF INTERNET 

MARC DERUDDER 

In januari kreeg ik onderstaande email van George en Maureen Carr uit Groot-Brittannië. Tot mijn grote verbazing 
betreft het de naamketting van mijn tante Martha. Naam, geboortedatum en toenmalig adres zijn correct. Toen ze 9 
jaar oud was brak de oorlog uit. Blijkbaar hebben Britse soldaten deze ketting naar huis meegenomen en heeft de 
familie dit nu in een sterfhuis in de omgeving van Manchester teruggevonden. Ondertussen werd de ketting 
terugbezorgd aan mijn tante die zich niet meer kan herinneren dat zij dit ooit verloren was. Zowel de vader als de 
ooms van Maureen waren tijdens WO II soldaat in de omgeving van Ieper.  
 
Van: George Carr  
Verzonden: dinsdag 31 januari 2012 18:10 
Aan: Marc.Derudder@vtiveurne.be 
Onderwerp: Martha Derudder 
 
Hello my name is Maureen and I live in England. Last year my aunt died and amongst her possessions I found a chain 
with a tag. Etched on the tag is the name Martha Derudder and a date 18-10-31. On the other side is an address, 
Pilckemstraat no 12 Yper. 
I came across this the other day and decided to type the name into Google to see if anything came up. I was very 
surprised I got a result. Could this be your ancestor? If so I wonder how the chain came to be in my Aunt’s 
possession? I can only think that it came to her through one of her brothers who were all in the army. 
I would be very pleased if you could contact me with any information. 
 
 

 
Het kettinkje met medaillon en de begeleidende brief waarmee 70 jaar stilstand wordt rechtgezet. 

  

mailto:Marc.Derudder@vtiveurne.be
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VVF WESTKUST VZW WORDT FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST 

JOERI STEKELORUM, VOORZITTER 

U zal het al gemerkt hebben aan onze nieuwsbrief. De naamsverandering van onze vereniging is een feit: VVF 
Westkust is herdoopt tot FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST. 
De algemene vergadering van onze vzw keurde op 20 januari 2012 de gewijzigde statuten goed. In essentie 
verandert er niet veel. Er is natuurlijk de naam, dit in navolging van de statutenwijziging van VVF Nationaal naar 
Familiekunde Vlaanderen. Van de gelegenheid hebben we ook gebruikt gemaakt om het werkingsgebied te 
beperken tot het arrondissement Veurne, en niet langer het bestuurlijk arrondissement Diksmuide in onze statuten 
op te nemen. Binnen de provinciale afdeling van VVF was daar immers discussie over, temeer omdat de afdeling 
Ieper-Poperinge plots haar naam had gewijzigd in Ieper-Diksmuide… en we met onze afdeling geen zin hadden in 
principiele discussies hieromtrent.  
Nochtans blijven wij de leden van Familiekunde Vlaanderen die in de fusiegemeente Diksmuide wonen, graag onze 
nieuwsbrief bezorgen en uitnodigen op onze activiteiten ! 
 
Daarnaast is in de statuten de band met onze nationale moedervereniging duidelijker in de verf gezet, en aldus 
conform gemaakt met de statuten van Familiekunde Vlaanderen vzw. Ook was het nodig de bestemming van ons 
actief, bij ontbinding van de vzw, te herformuleren. 
 
Onze gewijzigde statuten vind je op de webstek van het Belgisch Staatsblad: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm, door in het veld benaming de termen Familiekunde en Westkust in 
te typen. Druk vervolgens op Lijst en kies voor Beeld. Dan krijg je de statuten in pdf formaat te zien. 
 
Op dezelfde algemene vergadering van 20 januari 2012 werden vervolgens de bestuurders (her)verkozen: Dirk 
Cailliau, Marc Derudder, Roger Lombré (nieuw), Chantal Loones, Willy Moons, Joeri Stekelorum, Gaby Van Canneyt, 
Hilon Vanleenhove en Reginald Vermoote. 
In de navolgende raad van bestuur werden de huidige voorzitter Joeri Stekelorum, 
secretaris Hilon Vanleenhove en penningmeester Marc Derudder in hun functie 
herbevestigd. 
 
En zo is FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST klaar voor de uitdagingen 
van de komende jaren ! 
 
Meteen hebben we ook ons nieuw wapenschild aangenomen, zoals het op de 
voorpagina van onze nieuwsbrief prijkt. Het is hetzelfde wapenschild als 
Familiekunde Vlaanderen nationaal. 
 

SAMENWERKING MET CRGFA ROSENDAEL 
MAAK GEBRUIK VAN ONS AANBOD 

 
In onze vorige nieuwsbrief maakte we melding van de samenwerkingsovereenkomst die we afgesloten 
hebben met onze zustervereniging CRGFA uit Noord-Frankrijk. 
 
Een van de meest in het oog springende elementen uit deze overeenkomst is het feit dat leden van FV-
Westkust, mits het voorleggen van een speciaal pasje, GRATIS toegang krijgen tot de bibliotheek van de 
vereniging in Rosendael (Duinkerke). 
Onze leden hebben er aldus vrije toegang elke tweede zaterdag van elke maand van 14h tot 18h 
(buiten uitzonderlijke sluiting voor feestdagen enz). Maak er gebruik van ! 
 
Het pasje dien je aldus VOORAF op te halen in ons documentatiecentrum in het Erfgoedhuis Bachten de 
Kupe. De leeszaalverantwoordelijke zal je graag helpen ! 
 
Op de webstek www.crgfa.org kan je alvast kennis maken met de vereniging en haar aanbod ! 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm
http://www.crgfa.org/


jrg. 12 nr. 2 | 17  
 

 

 

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 
REGIO WESTKUST 
 
 
 

driemaandelijkse nieuwsbrief jaargang 12 nr. 2 apr. – mei – juni 2012 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr.808.410.470 
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

 

 

ONZE ACTIVITEITEN 
woensdag 26 sept. 2012 Bezoek aan musea in Antwerpen zoals het Felixarchief 

en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. 
Schikkingen worden tijdig bekend gemaakt. 

 

zondag 28 oktober 2012 
 

19u30 
In Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe, Oostduinkerke 
voordracht door Johan Termote over het ontstaan 
van de badplaatsen aan de Westkust. 

elke zaterdag  14.30u.-17.30u. 
In Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe, Oostduinkerke 
open documentatiecentrum van  
Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust. 

Elke eerste woensdag  
van de maand 

19u.-22u. in Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe 
FV-documentatiecentrum open.  

 

IN DIT NUMMER 
Mededelingen p. 18 
DNA: een wetenschappelijke weg naar verwantschapsonderzoek p. 19 
Erfgoedhuis geopend p. 20 
100-jarige Margaretha Deschuytter in Alveringem met kwartierstaat en bidprentjes p. 21 
Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (8) P. 25 
Aanwinsten bibliotheek p. 27 
Een dodelijk ongeval anno 1631 in Veurne-BWP p. 28 
100-jarige Albertine Cieux in Oostduinkerke met kwartierstaat en bidprentjes p. 30 
  

 
 
met de gewaardeerde steun van: 
 

     
 

 

BLIKVANGER –  Vrijwilligers worden gezocht voor enkele taken zoals het klasseren van kieslijsten, 
digitaliseren van rouwbrieven, enz. Contact en info  op e-mail  stekelorum@telenet.be 

 eventueel (bv. Nieuwjaarswensen, speciale activiteiten, ….) 

België-Belqique 

P.B.-P.P. 

 

8630 VEURNE 

 

BC 5831 
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MEDEDELINGEN 

Uit de toespraak van FV-voorzitter Joeri Stekelorum bij opening van 
erfgoedhuis Bachten-de-Kupe (zie ook verder in deze nieuwsbrief). 

Toen we in 1995, ondertussen 17 jaar geleden, met een aantal mensen de 
koppen bij elkaar staken om een afdeling van de Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde op te richten, was de eerste bekommernissen om een vaste stek 
te voorzien waar de bijeenkomsten voor de leden zou kunnen doorgaan. We 
kwamen toen uit in een achterzaal van het ondertussen in Veurne verdwenen 
café l’Espérance. Door onze toenmalige stichter-voorzitter wijlen Georges 
Verschooris werd een begin gemaakt van een documentaire verzameling. Dit 
betekende een ruimte waar we minstens één kast zouden kunnen plaatsen. 
Deze ruimte vonden we in het dienstencentrum de Zonnebloem in Veurne, 
waar we tweewekelijks konden vergaderen. 

Door het vrijkomen van ruimte in het cc Taf Wallet in St.-Idesbald werd ons 
door het gemeentebestuur van Koksijde in 2000 de beschikking gegeven over 
een ideale ruimte op de 2de verdieping. We zouden er twaalf jaar de tijd 
hebben om onze documentatie, ondertussen aangegroeid tot meer dan 2.000 
volumes en een vrij omvangrijke collectie bidprentjes en rouwbrieven, onder 
te brengen en ter beschikking te stellen. We investeerden bovendien in de 
digitalisatie van diverse documenten, zoals bidprentjesverzamelingen, akten 
uit de registers van de burgerlijke stand en parochieregisters. 

Toen enkele jaren geleden de beslissing viel om in Koksijde een nieuw 
administratief centrum te bouwen voor het OCMW, werd de discussie gevoerd 
rond de herbestemming van het oud gemeentehuis van Oostduinkerke. Door 
de onderhandelingen van het gemeentebestuur met Marcel Messiaen, 
hoofdman van de heemkring Bachten-de-Kupe, geraakte het hele dossier in 
een stroomversnelling. De stille wens om een heus Erfgoedhuis in Koksijde in 
te richten, begon stilaan vorm te krijgen. De samenloop van diverse nieuwe 
initiatieven, waaronder de Beeldbank Koksijde Verbeeldt en bestaande 
initiatieven, zoals Unesco Vlaanderen, de Vrienden van het Nationaal 
Visserijmuseum en Familiekunde Vlaanderen regio Westkust, zorgde als het 
ware voor een natuurlijke symbiose die heeft geleid tot het Erfgoedhuis 
Bachten-de-Kupe. 

Met dit initiatief slaagt Koksijde er in drie, vliegen in één klap te vangen. Er is 
eerst en vooral de verdienste om verenigingen die een vaste stek wensen, 
daarbij te helpen. Op die manier stimuleert het gemeentebestuur de groei en 
de bloei van deze verenigingen, bevordert ze de sociale cohesie tussen de 
inwoners en draagt bij tot het algemeen welbehagen van onze bevolking.  

Ten tweede is er het grote besef door ons gemeentebestuur van de grote 
betekenis en waarde van ons historisch erfgoed. Dit komt tot uiting in de 
actieve herwaardering van bijv. bouwkundig, funerair, archeologisch en 
volkskundig erfgoed die hier op de rails is gezet. Maar ook de bijzondere zorg 
voor het gemeentelijke archief en de interesse voor ons papieren erfgoed, 
strekt tot grote voorbeeld in onze regio. 

Ten derde is er de meerwaarde die dit project heeft door het samen 
huisvesten van diverse actoren actief op het vlak van erfgoed binnen onze 
regio. Samen-huizen leidt immers zonder twijfel tot samen-werken, en het 
geheel krijgt een serieuze meerwaarde dan de som van alle delen afzonderlijk. 
In die zin zijn we aan de start van een nieuw elan die de erfgoedwerking, 
gestimuleerd door het openbaar bestuur, maar gedragen door vele 
vrijwilligers, actief in de diverse verenigingen, binnen Koksijde en zelfs binnen 
de regio verder zal doen ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat in de zeer 
nabije toekomst diverse initiatieven kunnen ontwikkeld worden om de heem- 
en familiekunde verder te ontplooien. Ideeën kunnen we laten opborrelen en 
samen verder uitwerken.  

Familiekunde Vlaanderen 

regio Westkust vzw 

driemaandelijkse nieuwsbrief 

abonnement € 10,00  
op rekening  
IBAN: BE37 9796 2228 6428 
BIC: ARSPBE22 
van FV-Westkust vzw 
p/a Proostdijkstraat 1 
8630 Veurne 
 
gratis voor FV-leden van de regio 
Westkust 
 
e-mailadres:  
fv.westkust@gmail.com 
webstek: 
www.vvf-westkust.be 
 
documentatiecentrum 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe 
Leopold II-laan 2 
8670 Koksijde-Oostduinkerke 
geopend elke eerste woensdag 
van 19-22u; elke zaterdag van 
13u30-17u 
 
Lidmaatschap 
Familiekunde Vlaanderen 
€ 35,00 op rekening  
IBAN: BE58-4141-1712-2179  
BIC KREDBEBB  
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen 
Van Heybeeckstraat 3  
2170 Merksem 
 
Raad van Bestuur FV-Westkust 
Joeri Stekelorum, voorzitter 
Hilon Vanleenhove, secretaris 
Marc Derudder, penningmeester 
Dirk Cailliau, Roger Lombré, Chantal 
Loones, Willy Moons, Gaby Van 
Canneyt, Reginald Vermoote, 
bestuursleden 
 
 
Elke auteur is verantwoordelijk  
voor de inhoud van zijn of haar 
teksten.  
 

Redactie Willy Moons 

willy.moons@telenet.be 

http://www.vvf-westkust.be/


jrg. 12 nr. 2 | 19  
 

DNA: EEN WETENSCHAPPELIJKE WEG NAAR VERWANTSCHAPSONDERZOEK 

WILLY MOONS 

Zo’n dertig geïnteresseerden woonden op zondagvoormiddag 3 juni In het Erfgoedhuis 
te Oostduinkerke de uiteenzetting bij van nationaal FV-voorzitter Marc Van den Cloot 
over DNA-onderzoek en het belang hiervan voor de genealogie. Een gewichtige 
opdracht zo vroeg op zondag maar tezelfdertijd een openbaring. 

Zij die reageerden op de oproep van een paar jaren geleden en hun DNA lieten 
onderzoeken konden al een eind mee met de theorie maar voor een eerste 
kennismaking was DNA en verwantschapsonderzoek een harde dobber.  

We laten het wetenschappelijk jargon aan de kant en gaan met Marc Van den Cloot 
een eindje mee met de vraag: Wat hebben wij genealogen aan dit DNA-onderzoek, wij 
die bijna allemaal onze stamboom ineengeknutseld hebben?  

“DNA-onderzoek is een belangrijke bijdrage aan de menselijke migratiegeschiedenis, 
zowel wereldwijd als regionaal. Het opmaken van een stamboom van familienamen en 
het omzeilen van de moeilijke klippen kunnen hierbij opgelost worden. Het is ook een 
bijdrage voor het verfijnen van het genetische en historisch wetenschappelijk 

onderzoek en evenzeer voor de lokale geschiedenis.”. 

 

Op de wereldkaart met in wit omlijnde continenten is de wereldwijde menselijke migraties met zwarte lijnen 
aangeduid. Die migratie verliep vanuit Tjaad (Centraal-Afrika, zie links de pijl) waar de wieg van de mensheid 
stond, eerst rondom in Afrika, dan via de kusten naar Europa en via de dichtgevroren Beringstraat (midden 

boven) naar Noord- en Zuid-Amerka. 

Maar er zijn nog meer mogelijkheden: “DNA-onderzoek kan de plaats van de mens bepalen in de menselijke 
migratiegeschiedenis. Het kan de genealogie in de diepte uitbreiden en vastgelopen opzoekingen vlot trekken 
ondermeer inzake onbekende vader, vondeling, adoptie... Verwantschap tussen verschillende familienaamtakken 
kan onderzocht worden en onvermoede verwante takken in binnen en/of buitenland kunnen ontdekt worden tot 
zelfs in de middeleeuwse families.” 

Besluit van de spreker: Iedereen is familie van iedereen en hoe meer mannen –jawel, alleen mannen- deelnemen 
aan het DNA-onderzoek hoe meer resultaten er mogelijk zijn. Vooral nu de coördinerende universiteit van 
Barcelone het onderzoek staakt wegens gebrek aan financiële middelen en de universiteit van Leuven een belangrijk 
deel van het werk heeft overgenomen, is een stimulans belangrijk. Hij voorziet de vorming van een groot 
Beneluxproject met daarbij de aangrenzende regio’s zodat vijf Europese lidstaten betrokken zouden zijn. 
Info: www.brabant-dna.org 

  

Nationaal FV-voorzitter  
Marc Van den Cloot 

http://www.brabant-dna.org/
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ERFGOEDHUIS GEOPEND 

WILLY MOONS 

Onder grote belangstelling –meer dan 300 inschrijvingen- werd op 20 april het Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe in  het 
voormalige gemeentehuis van Oostduinkerke plechtig geopend. Aan de gevel werd een gedenksteen aangebracht 
die aan dit heuglijke ogenblik moet herinneren. Onze vereniging Familiekunde Vlaanderen kreeg tientallen 
bezoekers over de vloer die genoten van al het erfgoed dat er beschikbaar is. 

Gezien de grote toeloop verhuisde de academische zitting naar de Honoré Looneszaal in het visserijmuseum Navigo. 
Gemeentesecretaris en FV-voorzitter Joeri Stekelorum overliep er de administratieve weg die uitmondde in de 
omvorming van het voormalige gemeentehuis van Oostduinkerke tot Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe. Burgemeester 
Marc Vanden Bussche en schepen Jan Loones belichtten vooral de berging van het streekarchief van Bachten-de-
Kupe in het erfgoedhuis en de rol van hoofdman Messiaen in deze verhuis. Marcel Messiaen wees er tot slot op dat 
naast het archief ook het voortbestaan van het openluchtmuseum Bachten-de-Kupe in Izenberge bedreigd is omdat 
de subsidiekraan is dichtgedraaid. 

 

 

De leeszaal van het documentatiecentrum van FV in het erfgoedhuis. Burgemeester Marc Vanden Bussche 
gevolgd door deputé Guido Decorte en talrijke nieuwsgierigen bekijken de uitgestalde stambomen en 

kwartierstaten. 

Joeri Stekelorum vertokte in zijn toespraak de gevoelens van velen: “Ik wil dan ook de spreekbuis zijn van de diverse 
verenigingen en actoren die een vaste stek hebben gevonden in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe. Vanuit die zelf 
toegeëigende functie hou ik er dan ook aan om het gemeentebestuur van Koksijde en de diverse betrokken 
diensten die het Erfgoedhuis hebben gemaakt tot wat het nu is, van harte te bedanken voor dit schitterende 
initiatief en de vele inspanningen die werden geleverd om vandaag tot de opening te kunnen overgaan. Het 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe is het begin van een nieuw elan voor de erfgoedactoren. Op die manier, dames en 
heren, kunnen we blijven verder dromen. Want “wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid” of nog 
“dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven”. 
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De kinderen Deschuytter, de kleinste is Margaretha. 
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Aanvullingen kwartierstaat: 

KW 4: weduwnaar van Anna Theresia Pollet (+Moere, 26-04-1863). 
KW 8: xx Maria Theresia MESEURE (1817-1905). 
KW 10: weduwnaar Anna Theresia Decostere (02-03-1825). 
KW 11: xx Eernegem, 20-09-1845 Amandus Ludovicus SANDERS (°Roksem, 28-01-1819) 
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Bronvermelding bidprentjes: digitale verzameling FV-Westkust, collectie wijlen René Florizoone-Scheirsen) 
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VERZAMELING  OUDE  GRAFSCHRIFTEN  IN  NIEUWPOORT (8) 

HILON  VANLEENHOVE 

Nr. 240     In den midden: 

Sepulture van Sr François De Rochers fs François in syn leven regierder van den gemeenen aermen deser stede 
overl. den 24 febr 1674 ende van Joff Maria Braems fa Pieter syn huysvrouw overl. den 14 mey 1654 ende van Joff 
Anna hannon fa Jan die overleet den 3 mey 1678. 

Nr. 241     In den midden: 

Hier licht begraven Cornelis Venercie fs Jacobs die starft anno den 13 xber 1526 ende Thonine fa Andries Jaeckx ’t 
voorseyde Cornelis wijf was die starft den 27 in 8ber 1545. 

Nr. 242 E:P:    D.O.M. 
Sepulture van Sr Jacobus Dilles fs Mathis gewonnen by Mary Beseyne overl Jonckman den 2 april 1732 oudt 51 
jaeren ende syn twee gesusters Joff Joanne Cornelie overl. den 29 9ber 1739  oudt 60 jaeren, Joff Mar Catharina 
overl den 3 february 1750 oudt 70 jaeren.     R.J.P. 

Nr. 243 E:P: 

Sepulture van Mathis Dillens fs Pieter meester cuyper deser stede van Nieuport die overleet den 6 8ber 1679 ende 
van syn eerste huysvrouwe Elisabeth Annons fa Jan die overleet den 27 xber 1664 ende syn tweede huysvrouwe 
Janneken Besynne fs Pieter overl. den …… 

Nr. 244   Ontbreekt 

Nr. 245 E:P: 

Sepulture van Dierick Corcelles fs Dierickx die overl. den 15 sporkel anno 1633 ende van Jacqueminken Neghemans 
fa Jan syn huysvrouwe die overl. den 17 7ber 1648 ende van Bartholomeus Corcelles fs Dierickx overleet den 25 
9ber 1692 ende Maria Dillens syn huysvrouwe. 

Nr. 246   Boven in de meur gemetst een sarck: 

In ’t jaer 1513 den 13 maerte eeft Pieter heinderickx fs Pieter gefundeert ter eewighen daege een jaergetyde een 
vigeli met 3 lessen en een singende misse met commendatie jaerlyckx op St. Babels havent en op kunnen dagh de 
misse binnen dese capelle soo syn gehouden Deken en sorghers te betaelen jaerlyckx 3 ponden parasyse hier af 100 
heeft de wachte de zusters bovendien. Bidt godt voor de ziellen en de alle…….. 

Nr. 247 E:V:  Aan den meur verbeeldend St Maerten: 

Gesticht ter eere van heilighe maghet Maria end St. Maertins. Dit is de sepulture van den eersaemen Maerten 
Deseur fs Valentyn meester cuyper deser stede tot strasburgh gebooren die overleet den 17 7ber 1671 syn 1

e
 

huysvrouwe was Jine Flandrin fa Maran die overleet 28 augusti 1658, syn tweede huysvrouwe was Rosiaene hannon 
fa Jan die overl. den 14 xber 1664. Bidt voor de zielen. Actum 24 january 1664. 

Nr. 248 

Sepulture van heer Co….. van Gendt …..Die starft in ’t jaer ons heeren 1462 den lesten dag in sporkel. 

Bidt Godt voor de ziele 

 

Nr. 249     D.O.M. 
    In den midden: 

Vry sepulture van Eustachius Vogelaere den soone van Sr Matheus gewonnen by Joff Mary Boudeloot in syn leven 
deken van de vrye meesters cuypers deser stadt ende port van Nieuport overl. den 20 8ber 1768 oudt 57 jaeren 
ende van Joff Mary Jacoba Willaert fa d’heer  carolus, syn huysvrouwe gewonnen by Mary Willaert overl. den ….. 
oudt … jaeren, ’t saemen in huwelycke geweest 31 jaeren en gerpocreeert 9 kinderen wan of int leven syn Carolus 
Jacobus overl. den 17 mey 1763 oudt 24 jaer, Ludovicus Cornelis overl. den …. oudt … jaer, Josepha Eustachie overl. 
den ….. oudt … jaer, de andere 6 onbejaerigh gestorven. 

Gy, leser denckt eens waer ik ben 

 En helpt my met een Requiem 
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Nr. 250    St. Cruyscapelle: Voor de trappen van de cuyperscapelle. 

Sepulture van Geeraert Flandrien fs Passchien overl. den  …. 1628 ende van Tanneken Dewaele fa Pieter syn 
huysvrouwe overl. den 29 Lauwe anno 1622. 

Nr. 251    In den muur is gematst een zarck: 

Ter eere ende love Godts ende maghet Maria en alle heleghe  Claeys De Dromere en de  Cathelyne syn wijf hebben 
beset een jaergetijde alle jaere eens eewelyck gedeurende alsoo hier volgt te weten: Op den lasten ons dagh in 
hoeymaent naer vesperen sal men singen een vigilie met 9 lessen s maendaghs daer naer commendatie ende een 
misse van Requiem met diaken en subdiaken met canters en 4 kinders gegarniert met 1 ½ offer kersen 2 schelle pars 
te weten 12 schelle pars te broode de vigilie, de commendatie in misse een pelte liggende buiten voor de capelle op 
de sepulture van Claes ende Catharina voorseyt met 4 kinderen en 4 kersen daerop elck van een pondt wegende en 
twee schalen met miten te offeren die willen al staende op de voorseyde pelte, de prochie pape van den dienste 3 
schelle en van voorseyden wasse 26 schelle elck van 3 capelaenen 2 schelle den Priester van de misse 4 schelle den 
minister 4 schelle den canter 4 schelle den schoolmeester met 4 kinderen  4 schelle, den coster over ’t luyden 3 
poosen dobbel vigilie en belesen  5 schelle der biddeghe  2 schelle der kercke over pelte en kandelaeren 12 schelle 3 
priesters wesende in ’t geseyde officie 4 schelle, en de grauwe zusters 12 schelle en al dit op sekere platse van lande 
groot wesen de 3 gemeten 98 roeden ’t eenen sticke en 2 linnen 59 roeden d’ander sticke beyde in de Prochie van 
St Joris en de 2 linnen landt ine Coolhof iner vryhede van den Nieuport en derde sticke alsoo de brieven dan af 
gegeven het verclaeren j TEM Claes ende Catherine syn wyf voorseyt hebben nogh gegeven den disch voorseyt 6 
gemeten ½ landt liggende in diversche partien en de sticken te weten 4 ½ gemeten in de prochie van  St Joris 2 
gemeten in Wulpen alsoo de daer afgegeven bet verclaerste ende dat om een te doen doene alle dysendaghe in 
dese capelle eewelyck gedeurende. J tem Catheline naer de doodt van Claes haeren man voorseyt heeft nogh 
opgedregen den voorseyden disch 6 ½ gemeten landt oock liggende in diversche partyen en sticken te weten 5 
gemeten in de Prochie van Oostduinkerke en 1 ½ gemeten in de prochie van St Jooris alsoo oock de brieven daer af 
gegeven bet verclaerste en dat om een misse welcke alle vrydaghe in dese capelle eewlyck gedeurende 
jegenstaende waer dat het sacken dat de voorseyde Disch meesters of te andere naer hem commende eenigen tydt 
in gebreke vonden worden de voorseyde 2 missen de weicke te doen doene of te d’een van beede de tydt van een 
maent of ’t voorseyde jaergetyde op eenigh jaer naer dit ordonantie boven verclaerts soo mogen de broeders of te 
susteren van den gasthuyse van der Nieuport commen en de handtslaen aenent besit in de last van dien dat de 
Dischmeesters in gebreke vonden worden sonder wysdom van eeniger juge tot er tydt dat de Dischmeesters in die 
tyd weder over sullen nemen tot gewennen beset met den laste daertoe behooren voort: 100 wie dat hebben sal de 
voorseyde twee missen de weke te doen doene en sal niet mogen eenighe priesters of gement een der de 
voorseyde missen consenteeren of te geven te doen of te doen doene te synen believe maer van jaere te jaere of 
van maende te maende te syne geliefte en omdat men eeuwelyck sonder falquieren soude volcommen dese 
ordonantie van missen en jaergetyden soo syn gecommen Wouter Woutersoone, Charles Van Schoore, Jacob 
Severzae en Jan Vleverzele Dischmeesters ter dies tydt van den voorseyden dische voor Burgemeesters Schepenen 
en raed van der stede vand er Nieuport en hebben hem verbonden over hem haere naercommers ’t voorseyde last 
van missen en jaergetyden op ’t voorseyde beste te vulcommen en te doen doene eeuwelyck alsoo voorseyt es 
ende dan af brieven ende bestehede laeten maeken ende claerlyck ordonneeren naer den inhoudende van deser 
ordonantie dist was gedaen in ’t jaer MCCCCXIX. 

Nr. 252    Aan den voet van de cuypers capelle: 

Hier licht begraven Pieternelle Verbeecke fa Adriaen de huysvrouwe van Jan Defever overl. den 31 januarius 1691.
    Bidt V.D. Zielen 

Nr. 253     D.O.M. 
Vry sepulture van Sr Joris Vereecke ’t synen tyde Poorter deser stede van Nieuport Deken van St Jans gilde gebleven 
met syn schip op zee ontrent de kusten van Casant op den 26 january 1702 ende van syn zoon Joris geprocreeert bij 
Joff Mary Moreel syn eerste huysvrouwe die met syn vaeder gebleven is op zee alsoock van Joff Françoise Vlaminck 
syn tweede huysvrouwe overl den 13 maerte 1703. 

Bidt Godt voor de zielen 

Nr. 254 E:P: 

Hier licht begraven Mary Kelewaert fa Jan de huysvrouwe van Jan Van derhelst kerck baljiu overl den 24 xber 16. 

Nr. 255 E:P: 

Hier licht begraven Prinken Leus het wijf van Jan Deseeman die overl anno 1622 den 1 9bre. 

    Bidt voor de ziele 
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AANWINSTEN  BIBLIOTHEEK 

Bibcode titel jaar 
uitgave 

#blz 

adresboeken   
ADR/015 Adressengids Ichtegem 1983 1983 32 

archiefinventarissen   
ARI/091 Cassel Archives Communales AA1 a BB1 (partiel) 0 237 

ARI/092 Inventaire des dossiers Relatifs a la Belgique conserves dans le fonds Cabinet dus Ministere de 
L'Interieur 1817-1830 

1974 68 

ARI/093 Inventaires des Archives des Chambres Supremes des Douanes et de la Judicature de Bruxelle 1937  18 

ARI/094 Het oud archief van de kerfabriek van Sint-Jacob te Brugge. 13° - 14° eeuw. Deel II: Regesten 1986 389 

ARI/095 Genalogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Opzoekingen afgesloten op 1/11/1907. 
Fonds DAS. I B 

1997 136 

ARI/095 De Poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614 1998 234 

ARI/095 Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt 1997 136 

bevolking, poorterij en volkstellingen   
BPV/194 Aanvaardingsboek Brugse Vrije 1463-1794 2011 142 

BPV/195 De Poortersboeken van Tielt. Afschrift  1700 1 1716. (Bevat poorters van voor 1593 tot 1743). 
DEEL II 

1996 101 

BPV/195 Poortersboeken van Tielt. Afschrift 1700& 1716. (bevat de poorters van 1593 tot 1743) Deel II 1997 100 

BPV/196 Weerbare mannen in de Roede van Tielt anno 1638. 2000 141 

BPV/197 De Poortersboeken van Tielt. Afschrift 1614 & 1632. (Bveat poorters van voor 1555 tot 1673) 
DEEL I 

1996 101 

BPV/197 De Poortersboekeken van Tielt. Afschrift 1614 & 1632. (bevat poorters van voor 1555 tot 1673) 
DEEL I 

1996 101 

BPV/198 De Poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614 1996 234 

burgerlijke stand   
BUS/361 Burgerlijke stand van de stad Ieper Januari -mei 1915 2004  

BUS/390 Burgerlijke stand van de Stad Ieper 1914 2004  

diverse    
DIV/046 Nieuwpoort Sint Bernardus College-Palmares 1941-1942 1941 20 

DIV/047 Edelen, Leenmannen en Vorstelijke Ambtenaren van Vlaanderen 1464-1481-1495 2012 390 

DIV/048 De Schaduw van de Kroon.  Mythes en schandalen rond het Belgisch Koningshuis. 2005 454 

DIV/049 Kroniek van de Orde van den Prince 1955-1990 1990 276 

DIV/050 BM- Bottin Mondial 0 2017 

familiegeschiedenissen   
FAM/183 Genealogie Florisoone. Tak Florisoone -Nieuwkerke-Wulpen. Generatie 11 t/m 22 vanaf Pieter 

Florensoone  (1) Johanna Goosens (2) ° circa 1659 x 16886 + 1703 
2010 235 

FAM/184 De Nieuwpoortse famile "de Brauwere" 1998  

FAM/185 Zeeman van de Westkust. 45 jaar vaarleven 1948-1993 2012 389 

FAM/186 Familie Vandamme 0 38 

FAM/187 De Sceppere. Afsammelingen van Daneel de Scheppere x de Reviere Catelijne, beiden geboren 
rond 1600in Ruislede 

0 92 

FAM/188 Stamboek Familie David 1625 - 1999 1999 275 

FAM/189 Généalogie des Nolet originaires de Schiedam et Généalogie partielle de la famille Nolet de 
Brauwere 

1997 65 

FAM/190 De West-Vlaamse familie Hulot  de Collart Sainte Marthe 2011 24 

FAM/191 Familie de Brauwere 250 jaar ten dienste van Nieuwpoort 1998  

FAM/192 De droom van een visionaire. Biografie André Vannecke 2011 410 

FAM/193 Généalogie Thuret sus Titres par le Baron Thuret 0 25 
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FAM/194 Het culturele erfgoed van de familie Ampe Carolus Ludovicus en Meersseman Romanie Sylvia 1996 287 

FAM/195 De glans van de geest. Beknopte kroniek van het geslacht Huyghebaert 1990  

hulpwetenschappen   
HLP/070 DNA Brabant. DNA-Project 2009. Oud-Hertogdom Brabant 2010 351 

heemkunde   
HMK/218 Honderd bespookte molens in Vlaanderen. Een verzameling van Molensagen van de Kuststreek 

tot het Maasland 
0  105-

236 
HMK/219 Seigneurie de Haverskerque en Lederzeele 2011  

HMK/221 Familiekroniek Marc Vandenbussche 1661 DUM SPIRO SPERO 2011 279 

HMK/222 West-Vlaanderen 1958 472 

HMK/223 Zannekin en de vrijheidsstrijd van het kustland 0 397 

HMK/224 Voor elk wat wils. Bloemlezing uit publicaties 2011 384 

HMK/225 Onze Ijslandvaarders Deel 1 2011 552 

HMK/226 Onze Ijslandvaarders Deel 2 2011 1-
644 

HMK/227 Origines et Dévelopement de la Coutume de Dixmude 0 339-
452 

HMK220 Twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen 1795-2006. Kokside - Oostduinkerke - Wulpen met 
biografie van 380 lokale politici 

2011 305 

notariaat & wettelijke passeringen   
NOT/035 Index op de Wettelijke Passeringen. Brugse Vrije - Westkwartier 1750-1796 2011 276 

parochieregisters   
PAR/207 Klapper op de Huwelijksakten van Tielt Januari 1666 tot december 1683 1997 71 

 

 

EEN  DODELIJK  ONGEVAL  ANNO  1631  IN  VEURNE-BEWESTERPOORT 

JOERI STEKELORUM 

In de parochieregisters van Veurne (Sint-Niklaas) vonden we in het begrafenisregisters het relaas van een dodelijk 
ongeval met een koets op de brug ter hoogte van het Witten Huys op 24 november 1631. 

Antheunis Wallaert, landbouwer in Steenkerke was samen met zijn vrouw Christynken Tahon en hun kind op weg 
naar huis. Hun knecht Nicola Denys bestuurde de koets toen die van de weg afgeraakte en in de gracht (van de 
Proostdijkvaart) belandde. Het gezin kon zich uit het water redden, de knecht was echter spoorloos. Op 19 
november vond men zijn lijk een eindje verder. Hij werd de dag nadien begraven. 

Antheunis Wallaert, zijn vrouw en kind Maeyken overleden alle voor 28 april 1647. Volgens de staat van goed 
(Kasselrij Veurne, nr. 37.509) overleed deze laatste op die datum immers als minderjarige wees te Nieuwpoort. 
Daarin lezen we dat Antheunis Wallaert de zoon was van Nicaesen en Christyncken Tahon de dochter van Steven 
Tahon. De erfgenamen waren Omaryne Wallaert, gehuwd met Jacobus Tyteca, evenals de halfbroer Joannes 
Vandamme, de halfzus Petronelle Vandamme (beide kinderen uit het tweede huwelijk van Christynken Tahon met 
Joannes Vandamme) en de halfzus Magdeleene Declercq (dochter uit het derde huwelijk van Christynken Tahon 
met Dominicus Declercq). 

Christynken Tahon overleed te Bulskamp op 9 mei 1645 (staat van goed Veurne nr. 33.346). Ze was de dochter van 
Steven Tahon (overleden in Veurne op 5 november 1644, maar wel wonende in Wulpen) en zijn eerste echtgenote 
Jacquemyncken Maecquebeecke (staat van goed Veurne nr. 5.983). 

 

We geven hierna het verslag zoals het door de pastoor in het begrafenisregister werd opgetekend. 
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24 novembre 1631, Nicola 
Denys dienende voor knape 
ten huize van Antheunis 
Wallaert, landtsman in 
Steenkercke, zynen oom 
materneel, voerende by avent 
zynen voorschreven oom naer 
huus over de brugghe te 
Witten Huuseken inde 
prochie van Sinte Niclais 
Beoosterpoort, by drancke 
wesende, smeet de waghen 
van de voorseyde brugghe 
inde vaert, metten 
voorschreven Antheunis, 
Christynken Tahon zyne 
huusvrauwe, ende haer kyndt 
dat zy hadde in haeren 
aerme, die al ghesalueert zyn 
gheweest ende zonder 
notabel hinder uut het water 
gherocht, maer den zelven 
Nicolaa oock int’ water 
ghevallen wesende met het 
handtpeerdt daer hij op zat, 
zoo en heeft men niet 
ghewaere gheweest waer hy 
belandt ofte bevaeren is, 
want men niet ghewaere en is 
gheweest dat hy uut het 
water gherocht zoude wesen, 
noch men heeft hem niet zyn 
vlucht noch daer naer tael of 
teecken van hem ghesien of 
ghehoort, zoo  datter gheen 
ander presumptie en resteert 
dan die ziele de werelt heeft, 
dat hy Nicolaa versmoort is, 
ende dat hy metten stroom 
den alsdan redelick sterck was 
te zeewaerts is ghedreven, 
immers den zelven Antheunis 
met de vrienden heeft op den 
16 december doen celebreren 
een (….) met 3 lessen, ick (….). 
19 december ghevonden het 
doode lichaem niet verre van 
’t Witte Huuseken ende 
begraven 20 december 
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HONDERDJARIGE   ALBERTINE  CHIEUX  IN  OOSTDUINKERKE 

JAN HUYGHE & JOERI STEKELORUM 

Op 27 december van vorig jaar vierde Albertina Maria Antoinetta Cornelia Chieux in Oostduinkerke 
voor de honderdste keer. Jan Huyghe, informatieambtenaar in Koksijde, schreef de feestelijke 
toespraak die burgemeester Marc Vanden Bussche voorlas op de feestelijke huldiging. Uit die 
toespraak  putten we enkele wetenswaardigheden over Albertine Chieux. Daarnaast zorgde 
gemeentesecretaris en voorzitter van Familiekunde Vlaanderen voor een kwartierstaat van de 
voorouders van de honderdjarige en voor een reeks bidprentjes van familieleden. 

 

De eeuwelinge Albertine Chieux is geboren op 27 december 1911 in Oostduinkerke, zo staat in de boeken 
van de burgerlijke stand van de toen nog onafhankelijke gemeente. Haar vader was Germain 
Bartholomeus Chieux en moeder heette Emma Quaghebeur, beiden geboren in Poperinge. Het is 
bijzonder zeldzaam dat een eeuwelinge kan gevierd worden die in dezelfde gemeente het levenslicht zag, 
maar dat is dus hier wel het geval. 

 

Albertine groeide op in een prominent gezin van Oostduinkerke, want haar vader was er 
hoofdonderwijzer. Samen met haar zussen Aline en Anna vormde ze als het ware de drie gratiën van de 
familie Chieux. Wel waren er nog twee broertjes, maar die zijn heel vroeg gestorven. Na de lagere school 
trok Albertine naar een pensionaat in Knokke. Jammer genoeg overleed haar moeder Emma Quaghebeur 
in die periode op nogal jonge leeftijd… 

 

Na het pensionaat werkte zij korte tijd in de 
diamantslijperij in Nieuwpoort, maar later 
rundezij samen met vader Germain en zus 
Aline het pension-hotel Belvédère aan de 
Leopold II-laan 153 in Oostduinkerke. Dat is 
overigens de plaats waar Albertine vandaag 
nog steeds woont!  

 

Daar heeft ze , als jonge vrouw het ontluikend 
kusttoerisme van zeer nabij kunnen volgen en 
meebeleefd. Ze heeft er gezien hoe de 
pensions en de villa’s als paddenstoelen uit 
het zand rezen, hoe de straten en dreven van 
zand een na een verhard werden, hoe de 
lokale bevolking stilaan opteerde voor een 
toeristische broodwinning in plaats van visser 
te worden… 

 

Toen het pension ophield te bestaan, is 
Albertine daar tot op vandaag altijd blijven 
wonen, terwijl uw zus Anna, die al weduwe 
was, in De Panne woonde. Die zus is 
inmiddels ongeveer 16 jaar geleden 
overleden. 
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Aanvullingen volgende kwartierstaat: 

9 : Haar broer Auguste Leopold Deseck (°Diksmuide, ca. 1817) x Silvie Mathilde Durie, notaris te Diksmuide. 

32 & 33 : Chieux (Chieuse) Jean (+Diksmuide, 30/01/1807) & Blomme Jeanne Claire (+Diksmuide, 8/07/1804). 
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ONZE ACTIVITEITEN 

 
Opgelet: Het aangekondigde bezoek aan musea in Antwerpen gaat niet door. 
 

zondag 28 oktober 2012 
 

19u.30 
In Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe, Oostduinkerke 
voordracht door Johan Termote over het ontstaan 
van de badplaatsen aan de Westkust. 

elke zaterdag  14.30u.-17.30u. 
In Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe, Oostduinkerke 
open documentatiecentrum van  
Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust. 

Elke eerste woensdag  
van de maand 

19u.-22u. in Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe 
FV-documentatiecentrum open.  

 

IN DIT NUMMER 
Goed om weten p. 34 
Van Leisele naar de Kaap… p. 35 
Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (9) p. 38 
Opeenvolgende huwelijken p. 42 
Généalogie et Histoire Dunkerquois P. 43 
100-jarige Albertine Cieux in Oostduinkerke met kwartierstaat en bidprentjes p. 45 

 
 

Met de gewaardeerde steun van: 
 

     
 

 

BLIKVANGER –  Vrijwilligers worden gezocht voor enkele taken zoals het klasseren van kieslijsten, 
digitaliseren van rouwbrieven, enz. Contact en info  op e-mail  stekelorum@telenet.be 

 eventueel (bv. Nieuwjaarswensen, speciale activiteiten, ….) 

België-Belqique 

P.B.-P.P. 

 

8630 VEURNE 

 

BC 5831 
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GOED OM WETEN 

DE REDACTIE 

 Een hagepoorter is een buitenpoorter, iemand die buiten de stad 
woont maar wel het poorterschap van die stad heeft (een wettelijk statuut). 
Iemand die te Geluwe woonde is dus buitenpoorter van Ieper als hij poorter is 
van Ieper. 

 Verseten op betekent: verhuisd - normaal volgt daarna de naam van 
de parochie waarnaar hij verhuisd is op die gegeven datum. 

 De originele buitenpoortersboeken van Ieper zijn nog bewaard in het 
Fonds Merghelynck in de KBR, afd. handschriften. Arthur Merghelynck heeft ze 
gekregen van een vrederechter die ze in 1888 op een openbare veiling had 
gekocht. 

 De Franse CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) 
heeft beslist en bevestigd dat iedereen een volledige kopie van een akte van 
de burgerlijke stand kan aanvragen van elke persoon die ouder is dan 75 haar. 
Een akte van iemand die jonger is dan 75 jaar blijft vertrouwelijk. Wel moet 
men begrip hebben voor de technische en administratieve mogelijkheden van 
de dienst der burgerlijke stand en met de toestand van bewaring van  het 
document. Wie ter plekke de akten consulteert kan dit gratis doen. Wie de 
kopie toegestuurd wil krijgen moet de kosten betalen, dit met een maxi van 18 
eurocent per pagina. Als er een elektronische versie van de akte beschikbaar is 
kan die gratis elektronisch worden toegestuurd. 

 De stad Aalst heeft de burgerlijke stand van de stad en van de 
deelgemeenten gedigitaliseerd en op het net gezet. Die zijn raadpleegbaar op  
http://www.madeinaalst.be/bronnen-inzien. 

 Begin december 2011 indexeerden vrijwilligers in Oostende de 
allerlaatste overlijdensakte uit de periode 1796-1910. Hiermee is het project 
om de overlijdensakten van Oostende te indexeren volledig afgerond. Alle 
jaarindexen werden verzameld en daarmee een algemene index samengesteld 
van de hele periode en plaatsten die eveneens online. Wie wil weten of en 
wanneer iemand in Oostende is overleden, kan dus in één document alle 
gegevens terugvinden. En van daar is het maar een kleine stap om de akte zelf 
online in de registers te gaan opzoeken. Die  vrijwilligers werkten tijdens de 
voorbije maanden ook de indexen van de geboorteakten van 1837 tot en met 
1844 af. Daarmee zijn alle geboorteakten van Oostende vanaf 1796 tot en met 
1844 geïndexeerd. U kan alle archiefbeschrijvingen online raadplegen via de 
Archiefbank Oostende. 

 Bij de sponsalia op 3 januari 1762 in Loppem van Petrus Verduijn en 
Anna Maria De Clerck lees ik in het parochieregister volgende nota: "hac 
sponsalia authoritate ample Domini officialis esse soluta". Versta ik het goed 
dat betrokken huwelijksbelofte door een beslissing van een of andere 
bisschoppelijke instantie niet is doorgegaan. En zo ja, wat zou dan de meest 
voor de hand liggende reden kunnen zijn? Komt dergelijke "kink in de kabel" 
wel meer voor? Alvast bedankt voor jullie suggesties.  (Vraag van Gabriël 
Verduyn uit Izegem). 

 Wat betekent «placés de droit en fin de dépôt»? Onmiddellijk na de 
loting voor legerdienst bij het Franse leger als «conscrit» werd nagegaan of die 
lotelingen wel voor de dienst geschikt waren. Wie kleiner was dan 1,54 meter, 
wie invalide was en ook wie reeds een broer had die “conscrit” was, werd 
vrijgesteld van dienst bij beslissing van een commissie voorgezeten door de 
onderprefect. Die vrijgestelden genoten dan van het recht “fin de dépôt" te 
worden. Zij werden dan op het einde van de lijst der dienstplichtigen 
geplaatst. 
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VAN LEISELE NAAR DE KAAP… 

JOERI STEKELORUM 

Bij het ordenen van ons FV-Westkust-archief zijn diverse sprokkelingen naar boven gekomen. Eén van die vergeten 
documenten is een uittreksel uit het boek Geslagsregisters van die ou Kaapse families/Genealogies of old South 
African families van C.C. de Villiers, uitgegeven bij A.A. Balkema in Kaapstad-Amsterdam in 1966. Tijdens onze 
studententijd in de jaren ’80 kopieerden we een aantal bladzijden uit deze uitgave betreffende families uit (Frans-) 
Vlaanderen. 

Op blz. 633 is een genealogische schets weergegeven van de afstammelingen van Adriaan de Nicker, of de Necker, 
van “Leysel” (waarsk. Liessel in Noord-Brabant). Een handschriftelijke nota door mij destijds aangebracht leert dat 
het gaat om Adrianus Deneckere, geboren te Leisele op 18 mei 1676 als zoon van Franciscus en Elisabetha Warkyn. 

Onze FV-Westkust uitgave Staten van goed van de Kasselrij Veurne (Jef Cailliau) vermeldt dit gezin ook (nrs. 32.852 
en 33.626). Het levert ons volgende informatie op: 

Franciscus Denecker(e), landbouwer en vrijlaat van het Brugse Vrije was in eerste huwelijk getrouwd met Margriete 
(overleden in 1674) fa. Robert Decherf, waaruit een dochter Marie en in tweede huwelijk met Elisabeth Warkyn fa. 
Joannes en Cathelyne Salomon, waaruit twee zoons, namelijk Adriaen en Benedictus en één dochter, Elisabeth. De 
vier kinderen waren minderjarig (resp. 16, 11, 7 en 5 jaar) bij het overlijden van vader Franciscus Denecker. Een 
dochter Francoise uit het eerste huwelijk stierf tussen 1674 en 1688. 

Franciscus Denecker zelf was de zoon van Marinus Denecker uit diens eerste huwelijk met Maria fa. Joannes 
Verhaecx. Marinus zelf overleed in Leisele op 27 augustus 1690 (staat van goed nr. 33.627), achterlatende zijn 
tweede echtgenote Anna Degryse en vier minderjarige kinderen (Maryn, Jacobus, Isabelle Clare en Rosa).  

 

De parochieregisters van Leisele leveren ons volgende genealogie op: 

Marinus Denecker x Maria Verhaecx 

xx Leisele, 25-08-1672 met Anna Gryse 

1. Jacobus Mattheus °15-02-1683 

2. Anna °21-10-1673 

3. Anna Rosa °16-05-1686 

4. Elisabeth Clara °05-10-1679 

5. Joannes Baptista °03-09-1689 

6. Marinus °01-02-1676 

 

Hun zoon uit 1
ste

 huwelijk 

Franciscus Denecker x Margriete Decherf 

1. Maria °14-08-1670 

2. Francisca °23-05-1672 

Franciscus Denecker xx Elisabetha Warkyn/Warquie 

3. Benedictus Franciscus (°)01-06-1681 

4. Catharina °05-04-1686 

5. Elisabeth °20-05-1683 

6. Adrianus °17-05-1676 

 

 

De afstammelingen van Adrianus Denecker in Kaapstad. 

 

De publicatie vermeldt dat Adriaan in Zuid-Afrika is aangekomen in 1711 en huwde in Kaapstad op 6 februari 1718 

met Johanna Jordaan. 

Zijn afstamming (onder de naam de Nicker en de Necker) aldaar is de volgende. Blijkens www.familysearch.org zijn 

de afstammelingen gedoopt in de Nederlands Gereformeerde Kerk aldaar. Tot in de 20
ste

 eeuw komt de naam er 

blijkbaar nog voor. 
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Francois °03-03-1720 x 01-10-1741 Petronilla van den Heever xx 09-03-1749 Maria Greeff xxx 19-11-1756 Magdalena Jourdan 
Adriaan °11-11-1742 x 08-12-1765 Maria Dorothea Truter 

Francois Johannes °12-10-1766  x 22-02-1789 Jacoba Petronella Freislich 
Maria Louisa °05-03-1769 
Petronella Johanna °02-09-1770 
Maria Dorothea °07-06-1772 x 05-04-1789 Jacques Gideon Tredoux (°Den Haag) 
Elsabe Johanna °25-07-1773 
Anna Catharina °12-03-1775 
Christiaan Adriaan °15-03-1778 x 16-09-1804 Aletta Susanna Olwagen 
Helena Alberta °23-07-1780 

Maria Johanna °19-04-1744 x Johannes van den Bosch 
Petronella Jacoba °15-08-1745 x Jan Victor Ehlers; xx 11-11-1770 Anthonie Michiels 
Francois Pieter °27-08-1747 x Elsabe Beatrix Mulder ; xx 09-10-1796 Hendrina Brand 

Maria °28-04-1771 x Johan Georg Carinus 
Francois °08-11-1772 x 06-08-1810 Maria Magdalena Maartens wed. Abraham de Villiers 
Johannes Nicolaas °26-04-1778, burger van Swellendam, x 04-03-1804 Louisa Petronella Johanna Muller 

Francois Nicolaas °12-10-1806 
Hillegert °12-11-1808 
Petronella °12-07-1811 
Elsabe Beatrix °14-12-1812 
Maria Susanna °29-01-1815 
Frans Pieter °12-01-1817 
Louisa Petronella Johanna °04-07-1819 
Adriana Josina °26-12-1822 
Johannes Daniel °27-03-1825 

Johannes °12-12-1779 
Hendrik Johannes °13-09-1750 +Wynberg 13-06-1842 x 10-04-1774 Aletta Geertruida van Niekerk 
               xx 18-10-1778 Helena Alberta van der Westhuyzen 

Aletta Hendrina °30-04-1775 
Hendrik Johannes °20-06-1784 
Francois Jacobus °12-11-1786 
Pieter Adriaan °10-06-1791 
Maria Aletta Barendina °04-09-1796 x Johannes Frederik Dreyer 
Hendrik Johannes °22-12-1799 +Tygerberg 18-03-1837 x M.M. Dreyer 

Pieter Matthys °07-05-1752 
Matthys Jacobus °03-02-1754 
Johanna Susanna °27-05-1759 x Gideon Rossouw 
Johannes Pieter °26-07-1761 
Petrus Jacobus °04-12-1763 

Pieter °30-05-1723 x 23-09-1748 Johanna Greef 
Adriaan °03-10-1749 x 26-05-1776 Elisabeth Margaretha Malan 

Pieter Hendricus °21-09-1777, burger van Swellendam x 17-02-1799 Elisabeth van Coller 
Adriaan Francois °16-04-1800 x Martha Hermina de Jager 

Jan Daniel Jacobus °02-03-1840 +21-06-1913 x Johanne Elisabeth Rall 
Elsabe Maria °30-12-1842 +19-02-1919 x Johannes Cornelis Rall 
Jacoba x Cornelis Godlieb Coenraad Rall 

Johannes Daniel Jacobus °04-06-1803 
Pieter Josua °Swellendam, 02-10-1808 
Johanna Margaretha °04-10-1812 

Hendrik Francois °01-10-1751 
Pieter Johannes °16-12-1753 

Johannes Adrianus °23-01-1729 x 08-12-1754 Clara de Jager 

 

 

Enkele akten uit Zuid-Afrika (Joannes Adrianus de Nicker °23-01-1729 en huwelijk an Francois Petrus de Necker met 

Elsabe Beatrix Muller op 02-10-1770 in Stellenbosch) (bron: www.familysearch.org) 
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VERZAMELING  OUDE  GRAFSCHRIFTEN  IN  NIEUWPOORT (9) 

HILON  VANLEENHOVE 

Nr. 256 E:P:    Tegen den antaer. 

Sepulture van Cornelis helle fs Vincents die starft 1425 6 Ju bre ende van Catharina fa Jans De teghelaere Claeys ’t 
voorseyde Cornelis wijf was die starft in ’t jaer 1488 den 20 dagh van….. 

Nr. 257 E:P: 

Hier licht begraven heer Pieter Bendias Priester ende habitant binnen dese kercke die overl. den 7 dagh in sporkelle 
in ’t jaer 1524. 

Nr. 258     Van vooren tegen de voet van den autaer. 

Hier licht begraven Sr Guilliaume fs Ferry Van Maryvoorde overl den 29 oust 1608 bidt over de ziele. 

Sepulture van Jan Pieters jeune Van Maryvoorde die starft in ’t jaer 1413 den 30 in mey.Sepulture van Ver …….. 
Mary Ogiers wylent ’t wijf van Maryvoorde die overleet in ’t jaer 1488 den 21 dagh in april. 

Nr. 259 E:V: 

Sepulture van den eersaemen Elias De Buck fs Lihoen die overl den 16 july 1613 ende van Jonckvrouwe die overl den 
16 oust 1629  B.V.D.Z. 

Nr. 260 E:V: 

Sepulture van Guilliamus Abordein fs Pieter die overl den 6 8ber 1604 ende Joff Aerdynne De Macht fa geeraert 
syne huysvrouwe overl den 23 8ber 1627. Bidt voor de zielen. 

     Lang geleeft ’t moet gescheyden. 

     Eer tydt begeeft wilt u bereyden. 

Nr. 261 E:V: 

Hier licht begraven …… Brevius die starft anno 1525 den 5 in mey ende Maeyken Weytens als orhort. 

Nr. 262 E:V: 

Hier licht begraven Jan Willems die overl den 5 van april 1610. 

Nr. 263 E:V: 

Hier licht begraven Jacques Flandrin fs geeraert die overl 1608. 

Nr. 264 E:V: 

Hier licht hendrick De vos fs Aernoudt die starft anno 1590 den 30 dagh in maerte. 

Sepulture van Tannicken fa Hendrick De vos die starft 1504 1 in maerte. 

Nr. 265 E:V:  In den choor van O.L.V de noodt Godts. 

     D.O.M. 

Vry sepulure van d’heer Gilbert Offort geseyt Lacroix fs Jan geprocreeert by Joff Philippine Piesaerd schepen ende 
coopman deser stede overl den 26 february 1735 oudt 66 jaeren ende van syn huysvrouw Joff Antonette Briez fs 
Sr Bartholomeus geprocreeert by Joff Antonette Bestes overl den 27 xber 1724 oudt 39 jaeren ’t saemen 
geprocreeert 2 kynderen d’heer Carolus Norbertus overl schepen den 28 8ber 1742 oudt 33 jaeren en Antoinette 
Catharina ende van syn tweede huysvrouwe Joff Mary De Sainctes fa d’heer Ignatius gewonnen by Joff Françoise 
Van der haeghe overl den 3 amerte 1747 oudt 58 jaeren ’t saemen geprocreeert 3 kynderen Judocus Gilbertus overl 
den 7 february 1739 oudt 11 jaeren d’andere onbejaerigh gestorven. 

     R.J.P. 

Nr. 266 E:V: 

Sepulture van Jacques Demeyere fs Michiels in syn tydt Dischmeester deser kercke overleden den 18 maerte 1612; 
Joff Anna fa Mailliaert Veramme syn huysvrouwe overl den 4 february 1614 en hadden ’t saemen in huwelycke 1 
zeunen en twee dochteren. 

  



jrg. 12 nr. 3 | 39  
 

Nr. 267 E:V: 

Sepulture van d’heer François Demeyere fs Jacques die overl. den 23 maerte 1637. Bidt voor de zielen ende van Joff 
Tanneken Fa Antheunis Meerelbeck voor d’heer françois huysvrouwe die overl den 27 8ber 1638. 

Nr. 268    In den midden: 

Sepultura Domini Cornelis helle Presbiteri  qui decepsis anno domini ….. vicesimo nono nona dei augusti. 

Nr. 269 E:P: 

Sepultura venerabili Domini ac magistri audomari Leopardi et hiberü home ludi magistri Inventaris neportuense ac 
sa cellani prime mille conter Lervu mercatorï piscat qui obiit tertia die …. an 1543. 

Nr. 270 E:P: 

Sepulture  van Vincent Canyn fs Vincent vrylaet in Vlaedseel Ambacht die overl binnen der stede van Nieuport op 
den 26 Lauwe 1618 ende van Jockvrouwe Anna De la bare den voorseyden Vincent huysvrouwe die overl. den 7 
7ber 1638. 

Nr. 271 E:P:   In de meur op eenen blauwen steen 

      D.O.M. 

Manaert canon: premonstral Sr Nicol; furn: et pastor hujus Ecclesiœ Instituit in hoc sa cella comfra ternita sem sub 
for vocatione S:S:P: N. Norberti quam comfirmavit et plenariis indulgentris dota vit urbanus P.P. 4  6 1624. 

N.B. Desen en den voorstaende zercken liggen binnen den communie Banck. 

Nr. 272 E:V:  

Sepulture van Joris Vermeersch ende overleet den 20 8ber in ’t jaer 1540. 

Nr. 273 E:V: 

Sepulture van d’heer Jacobus Willaert fs Michiel die over. den 15 9ber 1667 ende van Joff Elisabeth Bolleghers fa Jan 
syn huysvrouwe die overlende 2 july 1670 mitsgader van Sr Jacobus Willaert fs d’heer Jacques overl. den 26 xber 
1675 ende van Joanna Catharina Eusraert fa Pr overl den 30 july 1687. 

Nr. 274 E:V: 

Hier licht Jan De Bil die starft in ’t jaer 1480 den 24 dagh in lauwe.  

Hier licht Pristine fa Jan Chouds Jan De Bils wijf was die starft an in sporkel. 

Nr. 275 E:V: 

Hier licht begraven Madeleine Voorburgh die overl. den …. Oust … van Frans Winnaert 1641. 

Nr. 276 E:V: 

Graefplatse van Jacobus Dewaele gebooren tot Nieuport den soone Pieter by Janneken Van steenes y oock 
gebooren tot Nieuport in syn leven Dischmeester ende Rymbestierder de rRycke const van vroeschepe Dinne deser 
stede overl den 13 mey 1713 syn eerste huysvrouwe Mary Françoise de dochter Geleyn overl den 10 january 1690 ’t 
saemen gewonnen 5 kynderen dan af syn in t leevn Joannes Baptiste overl den …. Anna Mary Brigitte getrout met 
Joannes Bisschop overl. den ende in syn tweede huwelyck Cornellie De Brouckere de dochter Jan overl den 28 oust 
1691 beyde begraven tot Ramscapelle ende van Clara Staes dochetr Jan syn derde huysvrouwe overl den 1 juny 
1705 ’t saemen gewonnen Jacobus Josephus overl. den ….. Mary Clara overl. den …. Cathelyne overl den ….  ende 
van Mary Winnaert de dochter van syn eerste huysvrouwe overl den ….. 

Nr. 277     In den midden: 

Hier leghet Pieter Van Vaerssenaere en huwede anno 1420 12 in lauwe en starft in ’t jaer 1476 den 18 … 

Hier leghet Lisebeth fa Karsteaen ghetaerts Pieter Van Vaerssenaere wijf  was die starft anno 1475 den 10 dagh in 
hoemaent. 

Nr. 278 E:P: 

Hier licht begraven Gilles Winnaert jongman fs Pieter zeeman die overl…… 

Nr. 279.     In den midden: 

Hier leghet Jone Kateline Vincent De honds dochter Jan Claeys wijf was die starft int jaer 1468 den 11 dagh in 8ber. 

Hier leghet begraven Jan Claeys die starft in ’t jaer ons heeren 1445 den 14 dagh  in 8ber. 
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Nr. 280 E:P: 

Hier leghet Lisebtte Feyns wijlent ’t wijf van Jan De Teghelaere starf in ’t jaer 1489 den 12 dagh in weede maent. 

Hier leghet Jan De Teghelaere claeys zeune die starft in ’t jaer 1498 den 10 dagh in lauwe. 

Nr. 281 E:V: 

Hier legeht Vermari de dochter Antheunis De Coorenlosse die starft int jaer 1471 den 14 oust. 

Hier lighet Antheunis de coorenloose die starft in ’t jaer 1447 den 14 in april. 

Hier lighet heer Bernard de Coorenloose die starft in ’t jaer 1479 den 25 in 8ber. 

Nr. 282 E:V: 

Hier leghet begraven Thomas Lambaert Thomas soone die starft int jaer ons heeren 1466 den 12 dagh in xber 

     Bidt Goode voor de ziele 

Nr. 283     In den midden: 

Sepulture van Elias Kensen fs Jan meester seylmaker deser stede, geprocreeert bij Joff Mary Vlasseman overl den 23 
oust 1723 ende van Joff Mary Margarita Petoen fa Jacobus syne huysvrouwe geprocreeert by Joff Perpetua Zans 
overl den 21 9ber 1711 ’t samen in huwelycke geweest 15 jaeren ende geprocreeert 9 kinderen Elias overl den 17 
7ber 1732, Perpetua Petronilla overl den 14 mey 1736 in huwelycke geweets met Joannes Versichel ende gewonnen 
een soone Joannes Dominicus , Genoveva Jacoba overl. …. Domincius overleden den 10 januari 1716, Pieter Judocus 
overl. den ….. , Mary Cornelia overl den 18 mei 1715 ende van syn tweede huysvrouwe Joff Mary Van den casteele 
fa Carel geprocreeert  by Francoise Goosen. 

Nr. 284 E:V: 

Hier licht begraven Jan De Rette fs Jan Kooninck van de Retorieke gulde overl. den 3 maerte 1697 

     Bidt voor de ziele 

Nr. 285 E:V:    D.O.M. 

Sepulture de Mons: Pierre Fockedey fils de Monsr Pierre et de demoiselle Mary Garsia natif de Dunkercque et 
décédé n cette ville de Nieuport le 14 août 1763 agé de 46 ans et de son épouse dem elle Catherine Jacqieline Van 
Velsen fille de Mons r Jacques et de del elle Jenne Cassin natif de Dunkercque et décédé en cette ville le 28 7ber 
1764 agé de 47 ans qui pendant l’ espace de 21 ans de leurs mariage on procreé 8 enfants savoir Pierre, Mathias, 
Winnoc natif de Dunkercque, Louis Ernest natif de Nieuport et ici décédé le 30 aout 1763 agé de 12 ans, Catherine 
Jeanne natif de Dunkercque décédé le 15 xber 1768 agé 20 ans en mariage avec Mr Norbert Boudeloot fs Norbert 
Joanne Therese natif de Nieuport, Isabelle Louise natif de Nieuport, Marianne Agnes aussi de Nieuport les deux 
autre décédé mineurs.   R.J.P. 

Nr. 286 E:P:  In den meur een beelt van St Andries 

Sepulture van Anthone Mally cooninck van St Andriesgulde 1669. 

Nr. 287 E:P:  Een tafereel verbeeldende ons heere hemelvaert 

Hier vooren licht begraven den eersaemen Anthunis Merlebeck die overl. den 7 8ber 1628 en Jacqueminken Totyn 
syn huysvrouwe die overl den 26 xber 1626. Bidt voor de zielen 

Nr. 288 E:V:  In St Anne capelle 

Hier licht begraven Mathis Proot zeeman die overl. den 12 Lauwe 1628. 

Nr. 289 E:V: 

Sepulture van Gaspar Censen Burgemeester van corpse der stede Nieuport die overl. den 4 maerte 1645 ende van 
Joff k.V. Louise fa d’heer Joos Adriaensen syn huysvrouwe die overl. den 24 july 1625. Bidt voor de zielen. En de 
heere Sebastiaen Censen fs d’heer Gaspar in syn tydt schepen deser stede van Nieuport overl. den 17 oust 1646. 

Nr. 290 E:V: 

Hier licht begraven Pieter Volcke zeeman die oberl. Den 12 Lauwe 1628. 

Nr. 291 E:V: 

Hier onder licht begraven d’heer Louis Seghers in syn leven schepene deser stede overl den 12 maerte 1677 Joff 
A>nna fa Antone Devos overl den 3 mey 1658 ende Joff Mary fa Jan Porret den 27 7ber 1672 syn eerste ende 
tweede huysvrouwe.   Bidt voor de zielen 
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Nr. 292 E:V: 

Hier licht begraven Neelken fa Joos Vanhoucke de overl huysvr van Jan  De cuyper saliger ende overl den 9 van julius 
1627.    Bidt voor de zielen 

Nr. 293 E:V: 

Sepulture van Boudewyn Van caloen die starft den 7 van sporkele 1583 ende Madeleine syn wyf die starft den 30 
van april 1593. 

Nr. 294 E:V: 

Hier licht begraven Jonckvr Marie Scaepcooman de huysvrouwe van Capit: Roelant Clement gebooren van 
A>udenaerde die overl den 2 in januarius 1611.  Bidt voor de zielen 

Nr. 295 E:P:   D.O.M. 

Sepulture van dheer Louis Thuyn schepen deser stede van Nieuport die overl den 6 9ber 1662 ende van Joff Mary fa 
Sr Michiel Verbeest gebooren van St Omar die overl. den 16 8ber 1685. 

Nr. 296 E:P: 

A qui esta enterado et cpita y sergento major Domingo Ximenes gouvernador desta villa Nioporte murio anno 1629 
asi de mayo. 

Nr. 297 E:P: 

Sepulture van >Adriaen fs Mathis Dyvoor die overl. op den 3 maerte 1593 

Nr. 298 

Sepulture van d’heer Mathis Dyvoor fs Adriaen gebooren van Nieuport die overl den lasten Xber 1630. 

Hier licht begraven Jonckvrouwe Jannette fa Jacob Reynout die overl. deser werhelt op den 8 mey 1638 ende hadde 
bij haren man d’heer Mathis fs Adriaen Dyvoor 4 dochters te weten Adriaenken, Tanneken, Maeyken en 
Adriaenken. 

Hier licht begraven Tanneken fa d’heer Mathis Dyvoor d’huysvrouwe van d’heer Lowyes Merlebeck is overl den 16 
9ber 137. Godt gedencke de zielen en heeft achtergelaeten 5 kinderen te weten: Mary, Mathis, Tanneken, 
Jacqueminken en de Anna. 

Nr 299 E:P:   D.O.M. 

Sepulture van Joff Anna Magdalena D’hullefa d’heer Jacques schepen ende tresorier deser stede overl. den 19 7ber 
1679 ende Joff Louise De cuyper hare moeder overl. den 8 7ber 1680 in huwelycke geweest synde met d’heer 
Antone De la haye overl den 1 xber 1677 ende dan met d’heer Richard  Mathewe overl den 20 february 1705 beyde 
schepenen ende tresorier deser stede is overl ….. ende van d’heer Jan Baptiste Delahaye fs d’heer Antone haeren 
zoone ’t synen tyde schepen ende tresorier deser stede overl 30 9ber 1719. De selve Joff Anna D’hulle overl. den 1 
9ber 1720 die gefundeert heeft een ewighe lesende misse alle Dysendaghe (van den) lees: in dese capelle van St 
Anna. Oock ter gedachtenisse van den eerweerden Pater Antonius fs d’heer Richard haeren zoon charterens binnen 
dese stede overl den... 

Nr. 300 E:P: 

Sepulture van Tonynken fa Adr. Soudelynck overl den 22 Lauwe in ’t jaer 1604. 

Nr. 301 E:P: 

Sepulture van An…. Lammens jonckman fs …. Zeeman die starft den 30 8ber 1684 

Nr. 302 E:P: 

Op eene schilderie verbeeldende St Mary Magdalena. 

Gejont door Joos Couweraere overl den 13 febr 1724 ende syn huysvrouwe Catharina Van Beveren B.V.D.Z: 

Nr. 303 E:P:   Op een tafereel verbeeldende: ons heere in ’t graf: 

Sepulture van d’heer Jaques Soudelynck fs Adriaen die overl den 4 january ende van Joff Cateline heyte fanicas syn 
huysvrouwe die overl den 4 9ber 1627 mitsgaders van Joff Joanna hylfort syne huysvrouwe die overl. den …. 1629. 
Bidt voor de zielen 
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OPEENVOLGENDE HUWELIJKEN… 

JOERI STEKELORUM 

Het zal vele familievorsers bekend zijn dat hun voorouders soms meer dan één keer in het 

huwelijksbootje stapten. Dat is niet zo verwonderlijk : vaak stierf een an de partners op jonge leeftijd, 

vrouwen niet zelden in het kraambed. Voor de achterblijvende man of vrouw, die meestal met kinderlast 

zat, was het bittere noodzaak zo vlug mogelijk een nieuwe partner te vinden. Ver hoefde men niet te 

gaan zoeken: op de parochie of de kennisenkring was steeds wel ergens een weduwe of weduwnaar te 

vinden, al werd een groen blaadje niet in het minst versmaad… 

Vaak bleef men dan ook niet lang alleen: hertrouwen binnen het jaar was zeker geen uitzondering.  

Bij het opstellen van de genealogie van de familie Hecx (ook Heex, Heix enz.) vonden we onderstaande 

reeks van opeenvolgende huwelijken en dit over een periode van 100 jaar. 

(zie ook een uitgebreider artikel over dit thema: Stekelorum Joeri, Vrijen en trouwen… het huwelijksleven 

van onze voorouders: een weg vol hindernissen in: Westhoek-Info, jrg. 6 nr. 3 (oktober 1990), pp. 87-92). 
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Bidprentjes uit digitale collectie FV-Westkust, fonds wijlen R. Florizoone-Scheirsen 

 

 

GENEALOGIE  ET  HISTOIRE  DU  DUNKERQUOIS (G.H.DK.) 

Op de website www.ghdk-flandre.fr kan je intekenen op de nieuwsbrief van de genealogische vereniging met deze 
naam in Duinkerke. Zie verder de nieuwe dossiers die de vereniging via haar nieuwsbrief op het internet plaatst. 
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Lijst van de 77 nieuwe dossiers die tijdens juli werden ingevoerd 

1 Elections municipales de Leffrinckoucke des 3 et 10 mai 1908  Jean-Pierre Salengro 

2 Cartes postales de Malo-les-Bains Collection Jacques Foort  

3 Cartes postales de Hondschoote Collection Claude Acket 

4 Cartes postales de Gravelines Collection Claude Colaert 

5 Cartes postales de Grande-Synthe Collection Patrick Reiche 

6 Cartes postales de Dunkerque Collection Georges Damman 

7 Table des baptêmes de Dunkerque en 1790 Michel Roucou 

8 Naissances de Rosendaël de 1887 à 1889 Nadine Fouquart 

9 Cahiers de doléances d’Esquelbecq Jean-Marie Muyls 

10 Cahiers de doléances d’Hondschoote Jean-Marie Muyls 

11 Cartes postales de Wylder Collection Jean-Luc Vangilluwem 

12 Cartes postales d’Oxelaere Collection Rose Marie Decanter 

13 Cartes postales de Flêtre Collection Rose Marie Decanter 

14 Cartes postales de Berthen Collection Rose Marie Decanter 

15 Elections municipales de Leffrinckoucke des 5 et 12 mai 1912 Jean-Pierre Salengro 

16 Cartes postales de Dunkerque Collection Jean-Paul Simoen 

17 Cartes postales de Haverskerque Collection Rose Marie Decanter 

18 Cartes postales de Petite-Synthe Collection Georges Damman 

19 Cartes postales de Malo-Terminus Collection Jean-Pierre Salengro 

20 Dénombrement de population de Zermezeele en 1906 Sylvie Sagot 

21 Table des baptêmes de Dunkerque en 1765 Rose Marie Decanter 

22 Cahiers de doléances de la vassalerie de Bissezeele  Jean-Marie Muyls 

23 Cartes postales de Dunkerque Collection Georges Damman 

24 Chansonnette burlesque du Reuze berguois Olivier Coulon / Jacques Fermaut 

25 Elections municipales de Leffrinckoucke des 30 novembre et 7 
décembre 1919 

Jean-Pierre Salengro 

26 Cartes postales de Rosendaël Collection Monique et Jean Pichon 

27 Cartes postales de Petite-Synthe Collection Patrick Reiche 

28 Table des baptêmes de Dunkerque en 1761 Michel Roucou 

29 Mariages de Rosendaël de 1887 à 1889 Nadine Fouquart 

30 Cahiers de doléances de la vassalerie de Pitgam Jean-Marie Muyls 

31 Cartes postales de Dunkerque Collection Jean-Paul Simoen 

32 Cartes postales de Malo-Terminus Collection Jean-Paul Simoen 

33 Cartes postales de Petite-Synthe Collection Jean-Paul Simoen 

34 Cartes postales de Rosendaël Collection Jean-Paul Simoen 

35 Cartes postales de Dunkerque  Collection Patrick Reiche 

36 Cartes postales de Dunkerque Collection Monique et Jean Pichon 

37 Cartes postales de Dunkerque Collection Claude Colaert 

38 Cartes postales de Zuytpeene Collection Rose-Marie Decanter 

39 Cartes postales de Winnezeele Collection Rose-Marie Decanter 

40 Cartes postales de Strazeele Collection Rose-Marie Decanter 

41 Cartes postales de Sainte-Marie-Cappel Collection Rose-Marie Decanter 

42 Cartes postales de Millam Collection Rose-Marie Decanter 

43 Cartes postales de Merckeghem Collection Rose-Marie Decanter 

44 Cartes postales de Lynde Collection Rose-Marie Decanter 

45 Cartes postales de Ledringhem Collection Rose-Marie Decanter 

46 Cartes postales de Killem Collection Rose-Marie Decanter 

47 Cartes postales de Houtkerque Collection Rose-Marie Decanter 

48 Cartes postales de Holque Collection Rose-Marie Decanter 

49 Cartes postales d’Eringhem Collection Rose-Marie Decanter 

50 Cartes postales d’Ebblinghem Collection Rose-Marie Decanter 

51 Cartes postales de Bierne Collection Rose-Marie Decanter 

52 La guerre d’Indochine vécue par un Dunkerquois  Marc DemeauxJacqueline Nowack 

53 Elections municipales de Leffrinckoucke des 5 et 12 mai 1925 Jean-Pierre Salengro 

54 Cartes postales de Saint-Pol-sur-Mer Collection Christian Vermeulen 
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55 Cartes postales de Rexpoëde Collection Christian Vermeulen 

56 Cartes postales de Malo-les-Bains Collection Christian Vermeulen 

57 Cartes postales de Rosendaël Collection Jacques Lelieur 

58 Cartes postales de Dunkerque Collection Jacques Lelieur 

59 Table des baptêmes de Dunkerque en 1769 Michel Roucou 

60 Naissances de Saint-Pol-sur-Mer en 1889 Muriel Dezitter 

61 Cahiers de doléances de Hoymille Jean-Marie Muyls 

62 Cartes postales de Malo-les-Bains Collection Nadine Dambron 

63 Cartes postales de Saint-Pol-sur-Mer Collection Christian Vermeulen 

64 Cartes postales de Sainte-Marie-Cappel Collection Christian Vermeulen 

65 Cartes postales de Pitgam Collection Christian Vermeulen 

66 Cartes postales de Malo-les-Bains Collection Christian Vermeulen 

67 Cartes postales de Loon-Plage Collection Christian Vermeulen 

68 Cartes postales de Killem Collection Christian Vermeulen 

69 Cartes postales de Gravelines Collection Christian Vermeulen 

70 Cartes postales de Godewaersvelde Collection Christian Vermeulen 

71 Cartes postales de Crochte Collection Christian Vermeulen 

72 Cartes postales de Coudekerque-Branche Collection Christian Vermeulen 

73 Cartes postales de Bray-Dunes Collection Christian Vermeulen 

74 Cartes postales de Bergues Collection Christian Vermeulen 

75  Pierre Léostic jeune Dunkerquois résistant parachutiste des S.AS 
(1924-1942) 70

ème
 anniversaire de sa mort 

Jean-Pierre Salengro & Jean-Claude Lagrou 

76 La famille du Docteur Gelain de Saint-Pol-sur-Mer victime du 
massacre d’Oradour-sur-Glane 1944 

Jean-Pierre Salengro& Jean-Claude Lagrou 

77 Elections municipales de Leffrinckoucke des 5 et 12 mai 1929 et 
complémentaires des 2 et 9 octobre 1932 

Jean-Pierre Salengro 

 

 

HONDERDJARIGE   MARIA  NOLLET  IN  OOSTDUINKERKE 

JAN HUYGHE & JOERI STEKELORUM 

Maria Nollet is geboren op 10 februari 1912 in Wulpen, zo staat in de boeken van de burgerlijke stand van de toen 
nog onafhankelijke gemeente Wulpen. Zij vierde enkele maanden geleden haar 100

ste
 verjaardag in Oostduinkerke. 

Haar vader was Jules Nollet en moeder heette Augusta Depotter. Vermeldenswaard is dat de grootvader van 
vaderskant, Franciscus Nollet, liefst 30 jaar burgemeester van Wulpen was, van 1880 tot 1910. 

Franciscus Nollet 
1828-1910 

Philomena Justina Florizoone 

(1853-1933) 
 

 

Henricus Josephus Depotter 

(1836-1920) 
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Maria groeide op met 
haar zus Leonie en 
broer Roger op in een 

prominent 
landbouwersgezin van 
Wulpen, want vader 
Jules en moeder 
Augusta waren boeren, 
net zoals grootvader-

burgemeester 
Franciscus. Broer Roger 
is gestorven in 2001, en 
Leonie is negen dagen 
na het feest voor de 
honderdjarige Maria 
overleden, 99 jaar oud. 

Maria, u was vier jaar 
en half toen de Groten 
Oorlog uitbrak. Die 
grote wereldbrand 
bracht het gezin Nollet 
uiteindelijk in Frankrijk, 
eerst een tijdje in 
Rétoval, later nog 

verder naar de Loirestreek in de buurt van Angers. Na de oorlog keerden vader en moeder met de kinderen naar 
Vlaanderen terug, en vestigden zich in 1920 op het welbekende Hof ter Hille in Oostduinkerke. 

In 1937, op 25-jarige 
leeftijd, huwde Maria 
met de toen 38-jarige 
Jerome Florizoone 
junior, zoon van Jerome 
Florizoone senior die 
schepen van 
Oostduinkerke was. 
Haar schoonvader was 
koopman in de 
Dorpsstraat, zeg maar 
handelaar in 
meststoffen, meel en 
allerlei nuttige 
producten voor de 

landbouw(gewassen. 
Het huwelijk met 
Jerome werd gezegend 
met vier kinderen: 
Eliane, Chantal, Suzanne 
die drie jaar geleden 
stierf, en enige zoon 
Raymond. Maria heeft 
ook acht kleinkinderen 
en zes kleinkinderen. 

De zaak van haar man Jerome en zijn vennoten floreerde opperbest zodat Maria het grootste deel van de tijd kon 
besteden aan huishoudelijk werk en de opvoeding van de vier kinderen. Zij was ook veel aanwezig op ’t Hof Ter Hille 
om er te helpen met haar ouders. 

Toen Jerome stierf in 1971, was Maria nog maar 59, nog te jong om bij de pakken te blijven zitten. Zij bleef voort het 
menage draaiend houden, en helpen met de kinderen en de kleinkinderen die van ’s morgens tot ’s avonds laat haar 
dagen vulden met zinvolle en liefdevolle uren. 

  



jrg. 12 nr. 3 | 47  
 

 

Hierboven het diploma dat op 9 september 1896 door Leopold II werd toegekend aan burgemeester Franciscus Nollet 
van Wulpen, vergezeld van de burgerlijke decotatie “Medaille 1

ste
 klasé” als beloning voor meer dan 25 jaar de 

gfunctie van burgemeester te hebben volbracht. 
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 32      33       34      35 36      37       38      39 40      41       42     43 44      45      46       47 48    49    50    51 52    53    54    55 56      57       58      59 60      61       62      63 

 Dominicus-Jacobus  
NOLLET 

Joannes-Franciscus  
BARRA 

Cyprianus Franciscus 
CROOS 

Petrus Gislenus 
VERBIEST 

Joannes Franciscus 
DEPOTTER 

Joannes Baptista 
DECROP 

Henricus Willebrord 
FLORISOONE 

Philippus Jacobus 
DEPOTTER 

 ° Eggewaartskapelle, 
11-03-1713 

+ Lampernisse, 
15-05-1792 
landbouwer 

° Alveringem, 
02-01-1762 

+ Alveringem, 
02-04-1836 
landbouwer 

°Oostvleteren, 
23-12-1711 

+Oostvleteren, 
06-04-1785 
Landbouwer 

°Beveren-Ijzer, 
21-08-1750 

+Beveren-Ijzer 
24-08-1828 
landbouwer 

°Koksijde, 
02-07-1737 

+Oostduinkerke, 
28-02-1787 
landbouwer 

°Veurne (St.-W.), 
30-03-1764 

+Oostduinkerke, 
16-05-1831 
landbouwer 

°Wulpen, 
10-05-1758 
+Wulpen, 

19-10-1836 
landbouwer 

°Oostduinkerke, 
24-05-1765 
+Wulpen, 

21-06-1841 
landbouwer 

5 
x 1774 x Alveringem, 

18-02-1801 
x Reninge, 

08-10-1765 
x Leisele, 

08-08-1786 
x Oostduinkerke, 

11-01-1763 
x Koksijde, 
16-11-1790 

x Lo, 
28-02-1791 

x Oostduinkerke, 
08-10-1795 

 Anna-Theresia  
ROMMELAERE 

Maria-Theresia  CADEY Anna Theresia 
CASTIER 

Maria Joanna 
DEWITTE 

Isabella Jacoba 
LEGEIN 

Petronilla Clara 
TANGHE 

Barbara Francisca 
VIEREN 

Eugenia Carolina 
DESCHOOLMEESTER 

 ° Oostkerke, 
02-10-1750 

+ Lo, 
14-03-1826 

° Alveringem, 
13-05-1774 

+ Alveringem, 
10-04-1842 

°Krombeke 
15-01-1739 

+Oostvleteren, 
23-09-1819 

°Leisele, 
29-03-1767 

+Beveren-Ijzer, 
30-07-1813 

°Oostduinkerke, 
ca. 1734 

+Oostduinkerke, 
25-03-1811 

°Koksijde, 
10-02-1755 

+Oostduinkerke, 
29-08-1799 

°Lo, 
26-03-1763 
+Wulpen, 

26-03-1842 

°Wulpen, 
15-07-1774 
+Wulpen, 

10-11-1846 

 16                              17 18                              19 20                               21 22                          23 24                              25 26                              27 28                             29 30                                 31 

 Dominicus-Leonardus  
NOLLET 

Joanna-Theresia  BARRA Petrus Joannes 
DECROOS 

Maria-Joanna VERBIEST Carolus Josephus 
DEPOTTER 

Maria Theresia 
DECROP 

Jean Francois 
FLORIZOONE 

Isabella Rosalia Cecilia 
DEPOTTER 

4 

° Lampernisse, 
14-05-1778 

+ Alveringem, 
03-09-1859 
landbouwer 

° Alveringem, 
02-03-1802 

+ Alveringem, 
21-08-1856 

°Oostvleteren, 
04-01-1776 
 Alveringem, 

24-01-1870 
landbouwer 

° Beveren-IJzer, 
06-06-1787, 
 Alveringem, 

28-08-1848 

°Oostduinkerke, 
24-10-1770 

+Oostduinkerke, 
07-07-1858 
landbouwer 

°Koksijde, 
27-01-1793 

+Oostduinkerke, 
10-11-1880 

°Wulpen, 
06-04-1798 

+Oostduinkerke, 
28-05-1885 
landbouwer 

°Wulpen, 
29-05-1815 

+Oostduinkerke, 
10-01-1867 

 x Alveringem, 15-09-1825 x Beveren-Ijzer, 18-10-1820 x Oostduinkerke, 14-02-1814 x Wulpen, 02-06-1834 

 8                                                                                     9 10                                                                                 11 12                                                                                 13 14                                                                                15 

 Franciscus Dominicus NOLLET Amelia Sophia DECROOS Henricus Josephus DEPOTTER Philomena Justina FLORIZOONE 

3 
°Alveringem, 03-08-1828 

+Wulpen, 22-05-1910 
landbouwer-burgemeester 

°Alveringem, 11-08-1829 
+Wulpen, 16-04-1902 

°Oostduinkerke, 26-03-1836 
+Oostduinkerke, 27-10-1920 

landbouwer-schepen 

°Oostduinkerke, 06-02-1853 
+Oostduinkerke, 25-06-1933 

 x Alveringem, 25-06-1857 x Oostduinkerke, 04-07-1885 

 4                                                                                                                                                                                       5 6                                                                                                                                                                                      7 

 Julius Augustus NOLLET Augusta Irma Nathalia DEPOTTER 

2 
°Wulpen, 29-08-1873                       +Oostduinkerke, 21-03-1962 

landbouwer 
° Oostduinkerke, 17-06-1887                     +Oostduinkerke, 11-12-1954 

 x Oostduinkerke, 25-04-1911 

 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   3 

 Maria Emilie Amelie Cornelia NOLLET 

1 °Wulpen, 10-02-1912 

 1 
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Deze lege 

bladzijde kan ik 

niet 

verwijderen  !!! 
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FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 
REGIO WESTKUST 
 

 
 

driemaandelijkse nieuwsbrief jaargang 12 nr. 4 okt. – nov – dec 2012 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr.808.410.470 
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

 

ONZE ACTIVITEITEN 
De activiteiten hebben plaats in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, 

Leopold II-laan 2 in Koksijde-Oostduinkerke, tenzij anders vermeld. 

zondag 9 december 2012 
 

10u.30 
In bibliotheek, Casinoplein 10 in Koksijde: 
voordracht door Jan Van Acker over 
“Werken met middeleeuwse archieven”. 

vrijdag 25 januari 2013 18u.00  
Algemene vergadering van de VZW Familiekunde-Westkust. 

19u.30 
Nieuwjaarsreceptie met een natje en een droogje. 

zaterdag 2 februari 2013 15u.00 
Groepsgezoek aan de tentoonstelling “Het hospitaal van de koningin” 
in Cultuurcentrum De Scharbiellie in De Panne. 

elke zaterdag  13.30u.-17.30u. 
FV-documentatiecentrum open. 

elke eerste woensdag  
van de maand 

19u.-22u. 
FV-documentatiecentrum open.  

 

IN DIT NUMMER 
Vernieuwde Archiefbank Oostende gelanceerd p. 50 
Rijksarchief Brugge opent in nieuwbouw op 6 december p. 50 
Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (10) p. 51 
Aanwinsten bibliotheek FV-Westkust p. 55 
Verzameling bidprentjes: herschikking P. 58 
In zand geschreven p. 61 
106-jarige Mathilde Lahaeye overleden p. 61 
100-jarige Arthurina Deleye p. 64 

 

Met de gewaardeerde steun van: 
 

     
 

 

BLIKVANGER –  Het bestuur en de redactie van Familiekunde regio Westkust wenst alle leden en 
sympathisanten van FV en de lezers van deze nieuwsbrief en vruchtbaar, gezond en genietbaar 2013. 

 eventueel (bv. Nieuwjaarswensen, speciale activiteiten, ….) 

België-
Belqique 

P.B.-P.P. 

8630 VEURNE 

BC 5831 

8630 VEURNE 

 

BC 5831 



50 | jrg. 12 nr. 3 
 

VERNIEUWDE ARCHIEFBANK OOSTENDE GELANCEERD 

Op de Archiefbank Oostende vindt u het volledige archievenoverzicht van het 
Stadsarchief van Oostende. Maar meteen ook de gedetailleerde beschrijvingen 
van ruim 80.000 gearchiveerde dossiers in hun historische context én, als kers 
op de taart, ruim 2.000 rechtstreekse links naar gedigitaliseerde 
archiefdocumenten. Zelf een oude geboorteakte opzoeken, even bladeren in de 
notulen van de gemeenteraad van 2004 of iets opzoeken in het jaarverslag van 
Oostende van 1874, het is dus een kwestie van slechts enkele muisklikken.  

De Archiefbank Oostende bestaat al sinds 2008. Ondertussen heeft de digitale 
wereld niet stilgestaan. Nieuwe mogelijkheden dienden zich aan die het archief 
graag in de website wilden integreren. Bovendien mat de website van de Stad 
Oostende zich vorig jaar een nieuwe “look & feel” aan en wilden we 
meestappen in dat verhaal.  

Daarom werd besloten tot een restyling van de Archiefbank Oostende zonder 
alle bestaande functionaliteiten uit het oog te verliezen. Vanaf 22 november 
2012 is het resultaat te zien op het vertrouwde webadres: 
www.oostende.be/archiefbank. Naast een fris laagje make-up, werd vooral 
inhoudelijk aan de Archiefbank gesleuteld waardoor alles net iets intuïtiever, 
gebruiksvriendelijker en eenvoudiger is.  

Nieuw is ook de extra snelle toegang tot de gedigitaliseerde documenten. Bij 
elke archiefbeschrijving vindt u twee knoppen: eentje voor het gedigitaliseerde 
document en eentje voor de nadere toegang of index. Indien er een document 
of een toegang beschikbaar is, lichten de knoppen op en kan u onmiddellijk dat 
document raadplegen. Zo niet, kan u nog altijd doorklikken naar de beschrijving 
om het document ter inzage aan te vragen 

RIJKSARCHIEF BRUGGE OPENT IN NIEUWBOUW OP  13 DECEMBER 

Wegens verhuizing is het Rijksarchief Brugge aan het Van Eyckplein en de 
Academiestraat gesloten vanaf vrijdag 19 oktober. Vanaf 13 december zijn de 
bezoekers welkom in het nieuwe gebouw langs de Predikherenrei. Naast een 
totaal vernieuwde uitrusting is er ook een ondergrondse betalende parking.  

 

  

Familiekunde Vlaanderen 

regio Westkust vzw 

driemaandelijkse nieuwsbrief 

abonnement € 10,00  
op rekening  
IBAN: BE37 9796 2228 6428 
BIC: ARSPBE22 
van FV-Westkust vzw 
p/a Proostdijkstraat 1 
8630 Veurne 
 
gratis voor FV-leden van de regio 
Westkust 
 
e-mailadres:  
fv.westkust@gmail.com 
webstek: 
www.vvf-westkust.be 
 
documentatiecentrum 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe 
Leopold II-laan 2 
8670 Koksijde-Oostduinkerke 
geopend elke eerste woensdag 
van 19-22u; elke zaterdag van 
13u30-17u 
 
Lidmaatschap 
Familiekunde Vlaanderen 
€ 35,00 op rekening  
IBAN: BE58-4141-1712-2179  
BIC KREDBEBB  
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen 
Van Heybeeckstraat 3  
2170 Merksem 
 
Raad van Bestuur FV-Westkust 
Joeri Stekelorum, voorzitter 
Hilon Vanleenhove, secretaris 
Marc Derudder, penningmeester 
Dirk Cailliau, Roger Lombré, Chantal 
Loones, Willy Moons, Gaby Van 
Canneyt, Reginald Vermoote, 
bestuursleden 
 
 
Elke auteur is verantwoordelijk  
voor de inhoud van zijn of haar 
teksten.  
 

Redactie Willy Moons 

willy.moons@telenet.be 

http://www.vvf-westkust.be/
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VERZAMELING  OUDE  GRAFSCHRIFTEN  IN  NIEUWPOORT (10) 

HILON  VANLEENHOVE 

Nr. 304 E:P: 

Hier licht begraven heindrick …..aeris fs Loys die starft an 15 …. 

Hier licht Maeyken Seulwaert fa Riquaerts heindrickx wijf was starf in junio 1531. 

Nr. 305 E:P: 

Jan Soudelynck  zeeman die starft den 17 xber 1594 en Neelken syn wyf die starf 16 xber 1601. 

Nr. 306 E:P: 

Hier licht begraven Maeyken de weduwe van Jan Pondvets die overl den 2 van mey 1528. 

Nr. 307 E:P: 

Sepulture van Gheraert fs Gheraert die overl. anno 1541 den 21 dagh in Lauwe.  

Hier licht Jan Kots en Jacqueminken Gheraerts. Ter eeren Gods ende ter lavenisse hunder ziele soo heeft den selven 
heere gefundeert een jaergetyde met drie lessen en commendatie. 

Nr. 308 E:P: 

Sepulture van Aernout Nierinck fs Pieter overl den 28 april 1653 ende van Cornelis fa Jan Lauwereyns syn huysvrouwe 
overl. den 29 8ber 1673. Bertolomeus Nierinck haerlieder beijder zoonen overleet jongman 17 july 1658; Jan Nierinck 
overl. den 1 maerte 1698. B.V.D.Z. 

Nr. 309 E:P: 

Hier licht begraven Cristiaen Vereerne die overl den 26 xber 1626. 

Nr. 310 E:P: 

Hier licht begraven Pieter De grave die starft in ’t jaer 1506 den 22 in maerte. 

Hier licht Janneken fs Engelraves ’t voorseydens Pieters wijf was die starf 1500. 

Nr. 311 E:P: 

Vry sepulture van d’heer Pieter De Cuyper fs Adriaen geprcreeert by Joff Mary Priem fs Guilliamus ’t synen tyde 
schepen ende langen tydt  Regierder van O.L.V. Prochie kercke deser stede ende port van Nieuport overl. den 7 7ber 
1727 ende van Joff Jacoba Frans fa Joris geprocreeert by Jacoba De la haye syn huysvrouwe overl. den 23 9ber 1724 
ende van Joff Martina Joanna Aernout fa Joris geprocreeert by Joff Catharina Bommels geboortigh van Dunkercke syn 
tweede huysvrouwe overl. den 12 xber 1750. 

    Doen leggen door P. De Roo junior 

    Resquiescat in Pace 

Nr 312 E:P: 

Sepulture van d’heer ende meester Louis Lambrecht fs d’heer ende meester Louis in syn leven heere van Coudekercke 
etc Burgemeester deser stede mitsgaders hooftman deser kercke overl. den 6 xber 1724 ende van Joff Willeminken fa 
d’heer Jacques Dejonghe syn huisvrouwe overl…. mitsgaders van d’heer ende meester Pieter Francis Lambrecht in syn 
leven schepen ende cuerheer der stede ende casselrie van Berghe St Winox overl. binnen derselve stede op den 15 
8ber 1719 cyndelinghe van heer Antonius Lambrecht overl. binnen deser stede op den 29 oust 1715 beyde zoonen 
van den voornoemden d’heer ende meester Louis Lambrecht zaliger memore 

     R.J.P. 

Nr. 313 E:V: 

Sepulture van Maeyken Meynne ’t wyf was van Jacob Dromere de jonghe overl. den 9 mey 1602. 

Nr. 314   In den midden: 

Sepulture van den eersaemen Jacques fs Daniel Givez gebooren van Brugge overl den 5 junius 1642 ende van 
Jonckvrouwe Marguerite fa Allaert Duflo gebooren van Doornyck overl. den 13 january 1670. 

    Bidt voor de zielen. 
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Nr. 315 

Hier liggen begraven Vincent fs Bastiaen honschoors in de ’t wyf van den voornoemden Vincent Margarita fa Mathis 
Woellaerts in syn tydt Burgemeester van Blankenberghe van waer den voornoemden Vincent ende Margarita 
gebooren waeren ende overl. binnen deser stede van Nieuport, Vincent op den 4 juny 1604 ende Margarita op den 
1sten february 1622. 

    Godt gedencke de zielen 

Nr. 316 E:P: 

Sepulture van meester Arthur Debrach fs Antone die overl. den 1 oust 1626 ende van Sarra Van caloene fa Boudewyn 
syn eerste huysvrouwe die overl den 5 mei 1613. 

Hier onder licht begraven d’heer Anthone Dela haye fa d’heer Abraham tresorier ’t synen tyde schepen deser stede 
ende port van Nieuport overl den 1 xber 1677. 

Nr. 317 E:P: 

Sepulture van Jan habordyn fs Cornelis die overl den 26 oust 1630 ende van Jonckvr Anneken Dubrach fa Arthur syne 
huysvrouwe. 

Nr. 318 E:V: 

Sepulture van Vincent honschoore viscoper van Blankenberghe die overl. den 29 juny 1604. 

Nr. 319 E:V: 

A qui esta sepultado el capitan Gaspar Pacheo natural de la Civdal de Avero enel Reyno de Portugal murio a ochio dias 
delmes de Decembre del and 1632. Veques a Dios por su ames. 

Nr. 320 E:V: 

Sepulture van d’heer Jacques Boerman fs Hubrecht in syn leven veel jaeren schepen deser stede overl den 5 maerte 
1675 ende van Joff Anna Meyne fa Pieter syne huysvrouwe den 28 8ber 1647 ‘t saemen geprocreert 9 kinderen  
Jacques, Jan Baptiste, hubertus, Joanna, Elisabeth, Anna, Mary Anna, Catharina ende Pieternelle. 

    Bidt voor de zielen 

Nr. 321 E:V: 

Jan Seys is verzeilt den 6 mei 1633. 

    Bidt voor de ziele Sepulture 

Nr. 322 E:V:   In St Josephs Capelle 

Sepulture van Jan Verloot fs Aman die overl. den 8 maerte 1640. 

Nr. 323 E:V: 

Hier licht begraven Tanneken fa Jan Noute de huysvrouwe van Adriaen Van de walle die overl den 20 xber 1604 

Nr. 324 E:V: 

Sepulture van Cornelis Avegheer fs Adriaen stedewerckman van Nieuport die overl. den lasten van 7ber 1632. 

Hier is begraven Mathis Avegheer overl. den 26 ougst 1683 ende van Maeyken Laye fa …. Huysvrouwe die overl. den 9 
7ber 1646. 

    Bidt voor de ziele 

Nr. 325 E:V: 

Sepulture van Maeyken fa Roelant Blangy die overl 18 9ber 1603. 

Nr. 326 E:V: 

Hier licht begraven Josine fs Jan Noute ’t wyf van Pauwels De vadder overl. den 14 7ber 1604. Pater noster. 

Nr. 327 E:V:  Op den meur een tafereel verbeeldende eenen gecruysten Godt: 

Sepulture van eersaemen Lienaert Daneelsseune van Ramscapelle die overl op den 16 febr. 1582 van Jakemine fa 
Passchier Engelram overl den 14 mey 1580 ende licht begraven voor St Cristoffel nevens haer moeder. 

Nr. 328 E:V:   In den midden: 

Hier licht begraven Bouden sone Jans soone die starft int jaer 1456 den 28 8ber. 



jrg. 12 nr. 3 | 53  
 

Hier licht begraven Jane Jan Leins dochter Jacobs wyf die starft in ’t jaer 1456 den 20 in weede maent. 

Nr. 329    In den midden: 

Hier licht begraven Michiel Van de Westacker fs Adriaen, die overl. den 26 xber. 

Nr. 330 E:P: 

Sepulture van Pieter De Kuyper fs Jan gebooren van Berghe St Wenox gulde broeder van St Joseph gulde meester 
timmerman ende sluysmeester van ’t westsluys by Nieuport overl den 1 mei 1705 ende van Joff Janneken Jansen fa 
Pieter gebooren van Nieuport syn eerste huysvrouwe overl. den 5 april 1678 ende van Jonckvre Francoise Gallant fa 
Vincent gebooren van Dunkercke syn tweede huysvrouwe overl den 25 maerte 1705. 

    Bidt voor de zielen 

Nr. 331 E:P: 

Sepulture van Pieter fs Gaspaert Coolaert overl den 6 mey 1693 ende van syn huysvr Cornelia fa Passchier Beseyne 
overl den 15 juny 1719 hebben ’t saemen verwekt 4 zoonen Jacobus overl den 4 8ber 1679, Joannes overl. den …., 
Pieter Overl. den …. Ende François overl. den …. 

    Bidt voor de zielen 

Nr. 332 E:P: 

Hier licht begraven Lower Degist die overl. den 27 maerte 1628. 

Nr. 333 E:P: 

Hier licht begraven Roelant Deblango fs Roelandt die overl. den 3 8ber 1605. 

Nr. 334 

Vry sepulture van Vincent hallemaere fs Jan die overl. den ….. ende van Catharina Petyts fs Jan syn huysvr die overl 
den 12 xber 1644. Bidt voor de ziele 

    Peyst op de dood 

    ’t sy wat gy doet 

Nr. 335 E:P: 

Sepulture van Joannes fs Pieter Coolaert overl. den 16 july 1727 ende van syn huysvrouwe Anna fa Sebastiaen hacke 
overl den 4 maerte 1717 hebben ’t saemen verwekt 4 kynderen Anna Mary overl den 25 xber 1715, Pieter overl den 
12 febr 1712, Jacob overl. den …. Ende Guillielmus overl. den …… 

    Bidt voor de zielen 

Nr. 336 E:P:    In den pillaer eene schilderie: 

Sepulture van Sr Cocquilliere begraven tot onderwick in Vranckeryck den 1 juny 1749 ende van syn huysvrouwe 
Joanna Syfliaert overl. den 1 des jaers 1740 verwekt een zoone minderjaerigh gestorven ende van syn tweede Joanna 
De man overl den 16 9ber 1761 oudt 45 jaeren verweckt een dochter Joanna, als nu genaemt Mary Constantia van 
den h franciscus, in ’t clooster van de Penitenten tot Nieuport ende Pieter Wittebolle haeren tweeden man overl. den. 

Nr. 337    D.O.M.  

Vry sepulture van Pieter fs Pieter Wittebolle overl den ….. ende van syn huysvrouwe Joanna Consa Deman overl. den 
16 9ber 1761 oudt 45 jaeren ende van syn tweede huysvrouwe Francisca fa Gorre overl. den …. ’t Saemen 
geprofiteert…. kynd Theresia fa Ac Pulcheria overl. den 16 juny 1769 B.V.D.Z. 

Nr. 338 E:P: 

Hier licht begraven Mary Bruyne fa Joris de huysvrouwe van Mathis Dechere overl den 17 febr 1685 en laet 7 kinders 
in ’t leven. 

Godt wilt hun de eewighe ruste geven. Bidt voor de zielen 

Nr. 339 E:P: 

Sepulture van Gilles Van der helst fs Joris overl. den 3 mey 1632 ende van Tanneken Radous fa Jan huysvrouwe van 
den voornoemden Gilles overl den …… 
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AANWINSTEN  BIBLIOTHEEK  FV-WESTKUST  (1/4 – 17/11) 

JOERI STEKELORUM 

Bibcode Auteur  Titel Jaar 

ADRESBOEKEN 
ADR/015 Anoniem  Adressengids Ichtegem 1983 1983 

ADR/016 Anoniem  Carnet Mondain  

ADR/017 Anoniem  Gezinshoofden Adinkerke, opgemaakt op 01-01-1971 1971 

ARCHIEFINVENTARISSEN 
ARI/083 Coppejans-Desmedt 

H. 
Inventaris van het archief van de familie Desmanet de Biesme en van de aanverwante families 1965 

ARI/091 Delezenne Alain Cassel Archives Communales AA1 a BB1 (partiel)  

ARI/092 Thielemans Marie 
Rose 

Inventaire des dossiers Relatifs a la Belgique conserves dans le fonds Cabinet dus Ministere de 
L'Interieur 1817-1830 

1974 

ARI/093 Jodogne O. Inventaires des Archives des Chambres Supremes des Douanes et de la Judicature de Bruxelles 1937 

ARI/094 Rombauts W Het oud archief van de kerfabriek van Sint-Jacob te Brugge. 13de - 14de eeuw. Deel II: Regesten 1986 

ARI/095 Anoniem  Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt 1997 

BIBLIOGRAFIE 
BIB/011 Maddens K. Bibliografie van de geschiedenis, taal - en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse 

gemeenten 1950 - 1981. II: klappers 
1985 

BIB/012 Sillis Frans Bibliografie van dr. Jozef Weyns, bijgeengebracht er gelegenheid van zijn 50ste verjaardag 1964 

BEVOLKING, POORTERIJ en VOLKSTELLINGEN 
BPV/153 Lammerant Yolande Van Woumen naar Amerika & Canada 1997 

BPV/155 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 1, patronymes A – 
Berteloot 

2009 

BPV/156 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 2, patronymes Bertels 
– Buret 

2009 

BPV/157 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 3, patronymes Burgoo 
– Coevel 

2009 

BPV/158 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 4, patronymes 
Coevoet – Debloncke 

2009 

BPV/159 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 5, patronymes 
Deblonde – Deherre 

2009 

BPV/160 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 6, patronymes 
Dehette – Deraes 

2009 

BPV/161 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 7 : patronymes 
Deraet – Devoorde 

2009 

BPV/162 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 8 : patronymes Devos 
– Everaert 

2009 

BPV/163 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 9 : patronymes 
Everinck – Gruez 

2009 

BPV/164 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 10 : patronymes 
Grugeon – Kief 

2009 

BPV/165 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 11 : patronymes 
Kieken – Liers 

2009 

BPV/166 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 12 : patronymes Liet – 
Minne 

2009 

BPV/167 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 13 : patronymes 
Minneboo – Poreye 

2009 

BPV/168 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 14 : patronymes Porie 
– Schoemacker 

2009 

BPV/169 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 15 : patronymes 
Scholaert – Toorens 

2009 

BPV/170 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 16 : patronymes Top 
– Vanhouver 

2009 

BPV/171 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 17 : patronymes 
Vanhove – Vermotte 

2009 

BPV/172 Anoniem  Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 18 : patronymes 
Vermulde – Z 

2009 

BPV/173 Bruyneel Guido Volkstelling 1814 deel XXXIII: Pittem, Egem 1996 

BPV/174 Bruyneel Guido Volkstelling 1814 deel XXXIV: Aarsele, Kanegem, Ruiselede 1997 

BPV/175 Bruyneel Guido Volkstelling 1814 deel XXXV : Tielt 1998 

BPV/176 Bruyneel Guido Volkstelling 1814 deel XXXVIII: Dentergem, Markegem, Oeselgem, Wakken, Ooigem, Sint-Baafs-
Vijve, Wielsbeke 

1999 

BPV/177 Coghe P. Volkstelling 1814 deel XXXIX: Oekene, Bavikhove, Hulste, Kuurne, Harelbeke 2000 

BPV/178 Coghe P. Volkstelling 1814 deel XXXX: Ingelmunster, Rumbeke 2000 

BPV/179 Coghe P. Volkstelling 1814 deel XLII: Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Marke, Rollegem, Heule 2001 

BPV/180 Coghe P. Volkstelling 1814 deel XLIII: Deerlijk, Zwevegem 2002 

BPV/181 Coghe P. Volkstelling 1814 deel XLIV: Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Waregem 2002 

BPV/182 Coghe P. Volkstelling 1814 deel XLV: Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem, Vichte 2003 

BPV/183 Bruyneel Guido Volkstelling 1814 deel XLVI: Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve, Waarmaarde, Spiere-Helkijn 2003 
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BPV/184 Bruyneel Guido Volkstelling 1814 deel XLVII: Heester, Kooigem, Moen, Otegem, Sint-Denijs 2004 

BPV/185 Coghe P. Volkstelling 1814 deel XLVIII: Wevelgem, Moorsele, Gullegem 2004 

BPV/186 Bruyneel Guido Volkstelling 1814 deel XLIX: Menen, Lauwe, Rekkem 2005 

BPV/187 Coghe P. Volkstelling 1814 deel L: Moorslede, Dadizele, Leffinge 2005 

BPV/188 Anoniem  Inschrijvingsregisters werkboekjes Brugge 1860-1883 2006 

BPV/189 Dewulf-Heus R.L Volkstelling 1815 arrondissement Ieper, de gemeenten Oekene, Oostnieuwkerke, Reninge, 
Westouter, Woesten 

1989 

BPV/194 Patteeuw Jo Aanvaardingsboek Brugse Vrije 1463-1794 2011 

BPV/195 Alliet Lucien De Poortersboeken van Tielt. Afschrift 1700 & 1716 (bevat de poorters van 1593 tot 1743) Deel II 1997 

BPV/196 Callens Jan Weerbare mannen in de Roede van Tielt anno 1638 2000 

BPV/197 Alliet Lucien De Poortersboeken van Tielt. Afschrift 1614 & 1632 (bevat poorters van voor 1555 tot 1673) 
deel I 

1996 

BPV/198 Alliet Lucien De Poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614 1996 

BPV/199 van Hille W. De poorters of ceurbroeders van Hondschoote 1970 

BPV/200 Boussemaere Noel Het pointingboek van Langemark 1581, Langemark en zijn bevolking 1550-1620 2012 

BPV/201 Coghe P. Volkstelling 1748. Deel 5: Bovekerke, Gistel, Koekelare, Leffinge, Mannekensvere, Middelkerke, 
Moere, Schore, Slijpe, Snaaskerke, Sint-Pieterskapelle, Westende, Wilskerke, Zande, Zevekote 

2012 

BPV/202 Coghe P. Volkstelling 1748. Deel 6: Beerst, Esen, Handzame, Keiem, Klerken, Kortemark, Leke, Vladslo, 
Werken, Woumen, Zarren 

2012 

BURGERLIJKE STAND 
BUS/361 Bauwen Freddy Burgerlijke stand van de stad Ieper januari - mei 1915 2004 

BUS/390 Bauwen Freddy Burgerlijke stand van de stad Ieper 1914 2004 

DIVERSE 
DIV/041 Baels Eddy De geschiedenis van Belgie, vanaf de prehistorie tot en met de tweede wereldoorlog 2005 

DIV/046 Sint Bernardus 
College * 

Nieuwpoort Sint Bernardus College-Palmares 1941-1942 1941 

DIV/047 Donche Pieter Edelen, Leenmannen en Vorstelijke Ambtenaren van Vlaanderen 1464-1481-1495 2012 

DIV/048 Van den Berghe Jan De Schaduw van de Kroon. Mythes en schandalen rond het Belgisch Koningshuis 2005 

DIV/049 Wildiers- Van der 
Wee Kristin 

Kroniek van de Orde van den Prince 1955-1990 1990 

DIV/050 Anoniem  BM- Bottin Mondial  

DIV/051 Goossens Martine Onstaan en groei van het Vlaams Parlement 1970-1995  

DIV/052 Gerard Emmanuel Geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers  

DIV/053 Anoniem  Eerste lijst gestorven voor het Vaderland 1914-1915-1916. Namen van gesneuvelde soldaten , 
met omstandige beschrijving en gerangschikt 

 

DIV/054 Anoniem  Derde lijst gestorven voor het Vaderland 1914-1915-1916. Namen van gesneuvelde soldaten , 
met omstandige beschrijving en gerangschikt 

 

DIV/055 Anoniem  Tweede lijst gestorven voor het Vaderland 1914-1915-1916. Namen van gesneuvelde soldaten , 
met omstandige beschrijving en gerangschikt 

 

DIV/056 Anoniem  Vierde lijst gestorven voor het Vaderland 1914-1915-1916. Namen van gesneuvelde soldaten , 
met omstandige beschrijving en gerangschikt 

 

DIV/057 Anoniem  Vierde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het Vaderland 1914-1915-1916  

DIV/058 Anoniem  Derde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het Vaderland 1914-1915-1916  

DIV/059 Coppejans-Desmedt 
H. 

Album Carlos Wyffels 1987 

DIV/060 Anoniem  Cinquieme liste des soldats belges morts pour la patrie, vijfde lijst der Belgische soldaten 
gesneuveld voor het vaderland 

1917 

DIV/061 Anoniem  Sixieme liste des soldats belges morts pour la patrie, zesde lijst der Belgische soldaten 
gesneuveld voor het vaderland 

1917 

DIV/062 Anoniem  Septieme liste des soldats belges morts pour la patrie, zevende lijst der Belgische soldaten 
gesneuveld voor het vaderland 

1918 

DIV/063 Anoniem  Gestorven voor het vaderland, zesde lijst, namen van gesneuvelde Belgen met omstandige 
beschrijving en volgens alphabetisch orde gerangschikt 

 

FAMILIEGESCHIEDENISSEN 
FAM/104-
4 

Anoniem  Gouden bruiloften Koksijde, toespraken ontvangst gemeentehuis  

FAM/157 Seewald Zahava Joodse sporen in Oostende  

FAM/158 Roelstraete Johan De kwartierstaat van Willem Putman 1974 

FAM/160 Stekelorum Joeri Beknopte geschiedenis van de familie Houtsaeger in Vlaanderen (1625-2004) opgesteld t.g.v. 
100 jaar brouwerij Houtsaeger Koksijde 

2004 

FAM/161 de Brauwere Roland De Nieuwpoortse familie de Brauwere 1999 

FAM/162 Lox Friede Familie de Brauwere, 250 jaar ten dienste van de stad Nieuwpoort  

FAM/163 Denecker Maurice Nekkerse dagboek 2010 

FAM/164 Masschelein Yves Petrus Cornelius Lewyllie (Zillebeke, 1888 Berlijn, 1964), een Vlaming in Berlijn 2006 

FAM/165 Masschelein Yves Emilianus Henricus Lewyllie (1871-1944) en Marguerite Justine Vanneste (1874-1951) en hun 
afstammelingen 

1996 

FAM/166 Lox Friede Crombez en Crombez de Remond de Montmort  

FAM/167 Anoniem  Afstammelingen van Jan (Joannes) Verhelst  

FAM/183 Anoniem  Genealogie Florisoone. Tak Florisoone -Nieuwkerke-Wulpen. Generatie 11 t/m 22 vanaf Pieter 
Florensoone (1) Johanna Goosens (2) circa 1659 x 1686 + 1703 

2010 

FAM/184 de Brauwere Roland De Nieuwpoortse familie de Brauwere 1998 

FAM/185 Huyghe Jan Zeeman van de Westkust. 45 jaar vaarleven 1948-1993 2012 

FAM/186 Anoniem  Familie Vandamme  
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FAM/187 De Schepper Karel De Sceppere. Afsammelingen van Daneel de Scheppere x de Reviere Catelijne, beiden geboren 
rond 1600 in Ruiselede 

 

FAM/188 David Maria Stamboek Familie David 1625 - 1999 1999 

FAM/189 de Brauwere Roland Genealogie des Nolet originaires de Schiedam et genealogie partielle de la famille Nolet de 
Brauwere 

1997 

FAM/190 de Brauwere Roland De West-Vlaamse familie Hulot de Collart Sainte Marthe 2011 

FAM/191 Anoniem  Familie de Brauwere 250 jaar ten dienste van Nieuwpoort 1998 

FAM/192 Drouillon Jos De droom van een visionair. Biografie Andre Vannecke 2011 

FAM/193 Anoniem  Genealogie Thuret sus Titres par le Baron Thuret  

FAM/194 Van Canneyt Gaby Het culturele erfgoed van de familie Ampe Carolus Ludovicus en Meersseman Romanie Sylvia 1996 

FAM/195 Huyghebaert René De glans van de geest. Beknopte kroniek van het geslacht Huyghebaert 1990 

FAM/196 Anoniem  Maison de Steelandt, documents  

FAM/197 Lammerant Gerard 450 jaar Lammerant 1994 

FAM/198 Goethals Jozef J. A forgotten family, the Flemish roots of general George Washington Goethals (1858-1928), 
builder of the Panama Canal 

2004 

FAM/199 Lox Friede De familie de Moucheron 2012 

FAM/200 Cattrysse Hervé Blijvende herinneringen aan de Catrysse stamgenoten 2012 

HULPWETENSCHAPPEN 
HLP/065 Zeeman Jan Familiewapens, een oude traditie herleeft 1987 

HLP/070 Van den Cloot Marc DNA Brabant. DNA-project 2009 Oud-Hertogdom Brabant 2010 

HLP/071 Anoniem  De Nederlandse Adel - Hoge Raad van Adel Den Haag  

HLP/072 Anoniem  De Gemeentewapens van Nederland  

HLP/073 Van Hille Willy De Belgische Adel (Kritiek)  

HLP/074 Van den Cloot Marc DNA Brabant. DNA-Project 2010. Belgie, exclusief Oud-Hertogdom Brabant 2010 

HLP/075 Neubecker Ottfried Wappenkunde: Mit uber 500 farbigen Illustrationen  

HLP/076 van Hille W. Het notariaat 1968 

HEEMKUNDE 
HMK/190 de Bethune 

Emmanuel 
Le chateau de Marke, deux cent ans d'histoire 2009 

HMK/191 Deboyser Eddy 100 jaar Panne Instituut (1910-2010) 2010 

HMK/193 Lehouck Alexander Het verdwenen landschap en de etymologie van Koksijde, een landschapshistorische benadering 
op basis van plaatsnamen 

2010 

HMK/218 Denewet Lieven Honderd bespookte molens in Vlaanderen. Een verzameling van Molensagen van de Kuststreek 
tot het Maasland 

 

HMK/219 Vantorre Régine Seigneurie de Haveskerque en Lederzeele 2011 

HMK/220 Moons Willy Twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen 1795-2006. Koksijde - Oostduinkerke - Wulpen met 
biografie van 380 lokale politici 

2011 

HMK/221 Vandenbussche Marc 1661 Dum Spiro Spero, familiekroniek Marc Vanden Bussche 2011 

HMK/222 Viaene Antoon West-Vlaanderen 1958 

HMK/223 Anoniem  Zannekin en de vrijheidsstrijd van het kustland  

HMK/224 Beele Wilfried Voor elk wat wils. Bloemlezing uit publicaties 2011 

HMK/225 Depotter Jan Onze Ijslandvaarders Deel 1 2011 

HMK/226 Depotter Jan Onze Ijslandvaarders Deel 2 2011 

HMK/227 Anoniem  Origines et Developement de la Coutume de Dixmude  

HMK/228 Haverman Anne-Mie Kerk en Kerkhof van Gijverinkhove. Verleden, heden en toekomst van een harmonisch geheel  

HMK/229 Vrienden van het 
Patrimonium * 

Nieuwpoort A-Z  

HMK/230 Anoniem  De echte en onwerleggelyke Etymologien  

HMK/231 Seys Raf Guido Gezelle en Frans-Vlaanderen  

HMK/232 Tavernier Geert Het duistere verleden van het Houthulstbos 2011 

HMK/233 Reybrouck Albert Geschiedenis vande Koninklijke Katholieke Fanfare van Nieuwpoort, vervolg op het 
jubileumboek van 1982 en de aanvulling verschenen in 1987 

 

HMK/234 Anoniem  West-Vleteren  

HMK/235 Dalle Godgaf De Nieuwpoortse vloot in 1778-1783  

HMK/236 Dupas Georges Bourbourg, ses chatelains, son abbaye, ses epreuves 1988 

HMK/237 Denys Franz De Sint-Bertinusproostdij, de kloosters te Poperinge, de Eversam-abdij te Stavele, het 
Birgittijnenklooster van Sint Sixtusbos te Westvleteren, einde 18de eeuw 

2012 

HMK/238 Gysel Andre Trein van de hoop, een verzetsdaad van het volk, 4 september 1944 2012 

HMK/239 Anoniem  Grijs of Wit. Kleurrijke Abten van de Duinenabdij.  

HMK/240 Anoniem  Aan de schreve: Potten en pijpenbakkers 1983 

HMK/241 Anoniem  Nieuwpoort-bad 1864-1914, historische schets van het ontstaan en de ontwikkeling van een 
badplaats 

1984 

HMK/242 Wackenier Marc De Canadakoffer, jeugdherinneringen aan het vergeten dorpsleven in Alveringem, 1950-1985 en 
wat voorafging 

2012 

HMK/243 Leblanc Jacques Volle kracht vooruit, geschiedenis van het staatsloodswezen van 1914 tot nu 2007 

HMK/244 Berquin Hans In het zand geschreven, de duinen van de Westhoek, een geschiedenis 2012 

HMK/245 Herpelinck Roos Het bisdom Ieper 1762-1789 1991 

JAARBOEKEN 
JRB/034 Anoniem  Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer, buitendienst West-Vlaanderen, jaarverslag 1992 1992 

JRB/035 Anoniem  Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer, buitendienst West-Vlaanderen, jaarverslag 1993 1993 

JRB/036 Anoniem  Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1994 1994 

JRB/037 Anoniem  Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1995 1995 

JRB/038 Anoniem  Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1996 1996 
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JRB/039 Anoniem  Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1997 1997 

JRB/040 Anoniem  Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1998 1998 

JRB/041 Anoniem  Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1999 1999 

JRB/042 Anoniem  Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 2000 2000 

JRB/043 Anoniem  Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 2001 2001 

JRB/049 N.  High Life de Belgique, mémento 2008  

JRB/050 Abdijmuseum * Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Volumme 11-2001 2011 

NOTARIAAT 
NOT/035 Verté Roland Index op de Wettelijke Passeringen. Brugse Vrije – Westkwartier 1750-1796 2011 

NOT/036 Verté Roland Index op de wettelijke passeringen Brugse Vrije – Westkwartier 1680-1750 2012 

PAROCHIEREGISTERS 
PAR/207 Tanghe A. Robert Klapper op de Huwelijksakten van Tielt januari 1666 tot december 1683 1997 

PAR/219 Maertens Wilfried Plattelandse, Beerst, geboorten, huwelijken, overlijdens 1754-1794 2012 

PAR/221 Maertens Wilfried Appendantse, Kortemark, geboorten, huwelijken, overlijdens 1754-1788 2012 

PAR/2220 Maertens Wilfried Plattelandse, Esen, geboorten, huwelijken, overlijdens 1754-1794 2012 

STATEN VAN GOED & WEZERIJREGISTERS 
SGW/183 Cailliau Jef Wezerijregisters van Hondschoote 16de eeuw, excerpten op de nummers FF 44/2, 44/6 en 44/8 1987 

SGW/184 Coghe P. De staten van goed van de stad Lo 1990 

SGW/185 Verté Roland Index op de wezerijakten van het Brugse Vrije - Noordkwartier, 1414-1575 2003 

SGW/186 Verté Roland Index op de wezerijakten van het Brugse Vrije - Westkwartier, 1525-1613 2010 

SGW/187 Verté Roland Index op de wezerijakten van het Brugse Vrije - Westkwartier, 1458-1524 2010 

SGW/188 Verté Roland Index op de wezerijakten van het Brugse Vrije - Noordkwartier, 1649-1738 2000 

SGW/189 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome I  

SGW/190 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 2  

SGW/191 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 3  

SGW/192 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 4  

SGW/193 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 5  

SGW/194 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 6  

SGW/195 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 7  

SGW/196 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 8  

SGW/197 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 9  

SGW/198 Vergriete Thérèse Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 10 (alfabetisch tafel op delen 
1-9) 

 

SGW/199 Anoniem  Staten van goed heerlijkheid Edewalle  

SGW/200 Patteeuw Jo Torhout, wezenakten 1550-1796, Wynendaele, laten 1529-1796 2012 

 

 

“WERKEN  MET  MIDDELEEUWSE  ARCHIEVEN” 

Op zondag 9 december om 10.30 uur in de bibliotheek van Koksijde geeft mediëvist Jan Van Acker een lezing over dit 
onderwerp. Jan Van Acker is medewerker in het C.C. Abdijmuseum en was tot een jaar geleden stadsarchivaris in 
Veurne. Hij is ondertussen al een kwarteeuw gefacineerd door de middeleeuwen. Massa’s archief is al door zijn 
handen gegaan. Zo gaat hij in op een breed scala van heel diverse onderwerpen, die met middeleeuwse archieven te 
maken hebben. De lezing wordt geïllustreerd met sprekende beelden, die dat fascinerende middeleeuwse archief 
even tot bij ons brengen. De lezing is een organisatie van de bibliotheek i.s.m. Familiekunde Vlaanderen, regio 
Westkust. De toegang is gratis en inschrijven vooraf op 058-53 29 53 is gewenst. 

_______________________________________________________________________________________________ 

VERZAMELING BIDPRENTJES : HERSCHIKKING  

DIRK CAILLIAU 

Een van de meest geraadpleegde bestanden op ons Intranet is heel duidelijk het bestand “Bidprentjes”.  
Oorspronkelijk – en in functie van de schenkingen of giften, al dan niet digitaal –werden de bidprentjes ingedeeld in 
fondsen, naar analogie met de persoon die het fonds ter beschikking stelde.  Zo hebben we reeds het geluk gehad van 
meerdere  personen/organisaties, een belangrijk aantal bidprentjes te mogen ontvangen.  Zo onderscheidden we 
enkele belangrijke fondsen zoals het fonds Florizoone, het fonds Lams, het fonds Vergauwen, Claerhout e.a.   

Na verloop van tijd werd het raadplegen van telkens een bepaald fonds, veel te tijdrovend zodat we beslist hebben 
om alle bidprentjes in één bestand te plaatsen.  Hoe kunnen we dit bestand nu raadplegen ? 

Na de openingspagina komen we in de standaardpagina van ons Intranet.  Bovenaan links, zien we een vakje 
“Bidprentjes & Jaargetijden”. 
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Bij het aanklikken krijgen we volgend scherm met alfabetische blokken.  We maken vervolgens een keuze en zoeken 
in bv. het alfabetisch blok “Aalberts-Ameels”  

 

 

Na het aanklikken van het gekozen alfabetisch blok, krijgen we een lijst van alle bidprentjes dewelke hierin zijn 
opgenomen.  We kiezen bv. Frans Hendrik Abbeloos (aanklikken) 
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W  

 

 

 

… en dit is het resultaat… 
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JOERI STEKELORUM 

106-JARIGE MATHILDE-CLOTILDE  LAHAEYE  OVERLEDEN 

Op 2 oktober jl. overleed in het rust- en verzorgingstehuis Ter Linden te Veurne de 106-
jarige Mathilde Lahaeye, weduwe van Henri Breem (foto hiernaast). Voor zover bekend 
was zij de oudste inwoner van Veurne-Westkust. Zij had twee kinderen; Theofiel, 
gehuwd met Godelieve Covemaecker, en Simonne Breem, gehuwd met Roger 
Vandenbecken. Daarnaast kleinkinderen, achterkleinkinderen en 
achterachterkleinkinderen. 

Zie volgende bladzijden de kwartierstaat met aanvullingen en het bidprentje van 
Mathilde Lahaeye. 

IN HET ZAND GESCHREVEN 

DE DUINEN VAN DE WESTHOEK: EEN GESCHIEDENIS 

door Jan Van Acker, Hans Berquin, Alexander Lehouck, Hugo Thoen, Jacques Bauwens, Sam Provoost en Marc Leten. 

De Panne, eigen beheer, 2012  

Begin oktober verscheen het boek In het zand geschreven - De duinen van de Westhoek: een geschiedenis. De rijke 
geschiedenis van de Westhoekduinen wordt in het boek wetenschappelijk onderbouwd vanuit verschillende 
perspectieven belicht. 

In zes uitgebreide hoofdstukken wordt telkens een ander aspect van het gebied onder de aandacht gebracht en tonen 
de lezer zo een blik op verleden, heden en toekomst van het gebied. De auteurs van de diverse hoofdstukken zijn 
kenners uit de streek en klinkende namen binnen hun vakgebied. 

Historicus Jan Van Acker belicht de manier waarop de duinen tijdens de middeleeuwen tot 1800 benut werden als 
jachtgebied, weideland, transportzone en later ook woongebied. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de duinen als 
levend landschap, dat de mens probeert vast te leggen omdat het de buffer vormt tussen de zee en het in cultuur 
gebrachte land. 

Aansluitend schetst erenotaris Hans Berquin het conflict tussen twee verschillende manieren waarop naar de duinen 
gekeken werd: enerzijds als waardevol natuurgebied dat zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat bewaard moest 
worden, anderzijds als een verzameling van gronden die meer geld zouden opbrengen wanneer ze bebouwd mochten 
worden. Van privébezit van de familie Bortier tot deels verkaveld en bebouwd, deels wettelijk beschermd gebied: een 
bewogen geschiedenis van twee eeuwen Westhoekduinen. 

Archeoloog Alexander Lehouck richt samen met professor emeritus Hugo Thoen de aandacht op het historische 
onderzoek naar landschap en bewoning in de Westhoekduinen van ijzertijd tot middeleeuwen. Eerder dan een 
reconstructie van de vroege geschiedenis op basis van archeologische vondsten is dit hoofdstuk een onderzoek naar 
de historische interesse voor de archeologie in het duingebied: aan de hand van sleutelfiguren uit de 19de en 20ste 
eeuw worden zowel het onderzoek zelf als de resultaten ervan onder de loep genomen. 

Geschiedenisleraar en gids Jacques Bauwens vertelt op zijn beurt het boeiende verhaal van de haven die er in De 
Panne nooit gekomen is. Het ontstaan van De Panne als vissersnederzetting loopt vrijwel parallel met de droom van 
een eigen haven. Ondanks uitgebreid onderzoek en talloze discussies aan het begin van de 20ste eeuw werd van deze 
ambitieuze plannen uiteindelijk niets gerealiseerd. Het verhaal van een verloren droom. 

Vervolgens belicht Jacques Bauwens een heel ander aspect van de geschiedenis van de Westhoekduinen: hun functie 
als Duitse verdedigingslinie, als stuk van de Atlantikwall. Nog tot lang na de oorlog werden de duinen en het strand 
van De Panne getekend door bunkers, radars en andere militaire uitrusting. Hoe het zover was kunnen komen, wordt 
in het boek uitgebreid toegelicht. 

Tot slot bieden Sam Provoost (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) en Marc Leten (Agentschap voor Natuur en 
Bos) een blik op het veranderende landschap en ecosysteem in de duinen en op de wisselwerking tussen mens en 
natuur. Naast een gedetailleerd inzicht in de dynamiek van het duinlandschap en de veranderingen in flora en fauna, 
schetst hun bijdrage de geschiedenis van het Westhoekreservaat, met een pleidooi voor een doordacht natuurbeleid 
en -beheer. 
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AANVULLINGEN  KWARTIERSTAAT  VAN  MACHILDE  LAHAEYE 

KW 6 xx Oostduinkerke, 19-10-1870 Eugenia Ludovica THYBAUT waaruit twee kinderen (°Wulpen, 27-06-1841 
+Oostduinkerke, 09-03-1871); xxx Oostduinkerke, 29-11-1871 Apolonia Rosalia WEERBROUCK (°Oostduinkerke, 25-10-
1835 +Oostduinkerke, 26-10-1886) waaruit zes kinderen, weduwe met twee kinderen van Ludovicus Franciscus 
LAFEIRE (x Koksijde, 26-04-1866 °Oostduinkerke, 13-07-1830 +Koksijde, 14-09-1869), zelf weduwnaar met tien 
kinderen van Anna Theresia LEGEIN (x Koksijde, 27-01-1853 °Koksijde, 20-05-1825 +Koksijde, 02-07-1865) 

KW 20 = xx Isabelle Claire Therese MAERTENS, xxx Helene VANWAELSCAPPEL 

KW 29 = xx Woumen, 07-07-1813 Franciscus Jacobus BRAEM (°Sint-Jan bij Ieper, ca. 1777), weduwnaar Cecilia 
STEENKISTE 

KW 32 & 33 = Leopoldus LAHAYE (LAYS) (°Adinkerke, 1685 +Steenkerke, 1760) & Maria Catharina VANDENBUSSCHE 
(°Ramskapelle) 

KW 34 & 35 = Michiel CUVELIER (°Geluwe) & Maria Francisca BRAEM (°Merkem) 

KW 36 & 37 = Petrus DANCKAERT (+Veurne, 04-01-1786) & Maria RONSE (+Veurne, 05-01-1786) 

KW 38 & 39 = Petrus VANDENBUSSCHE (+Veurne, 31-01-1808) & Maria CARDOCK (+Veurne, 26-07-1797) 

KW 40 & 41 = Petrus VANPOUILLE (ex Zuid-Berkein) & Judoca CARON (ex Uxem) 

KW 42 & 43 = Petrus DESCHEPPER (ex Warhem) & Maria BEHAGHEL (ex Steene) 

KW 44 & 45 = Philippus Jacobus DROGHERIS (ca. 1734-1780) & Maria Catharina MOERMAN (ca. 1741 – 1780) 

KW 46 & 47 = Ludovicus VANLÉE (°Grande-Synthe, landbouwer) & Cecilia Justina FONTEYNE (°Ghyvelde) 

KW 48 & 49 = Petrus Jacobus PANNECOUCKE & Maria Jacoba DECAMPS 

KW 50 & 51 = Joannes Baptista MASSON (1732-1773) & Maria Theresia LEBAE 

KW 52 & 53 = Jacobus LAVA & Cecilia LEFEVRE 

KW 54 & 55 = Andreas Antonius DEWITTE (+Gijverinkhove) & Maria Jacoba VANDEWALLE (+Gijverinkhove) 

KW 56 & 57 = Franciscus VANDAELE & Anna Theresia COUCKE 

KW 58 & 59 = Joannes Baptista REYBROUCK (°Klerken +Woumen, 08-03-1805) & Perpetua Joanna BEAUPREZ 
(°Woumen) 

KW 60 & 61 = Martinus VANDENBROUCKE & Maria Joanna PENETH 

KW 62 & 63 = Joannes Baptiste WYDOODT & Maria Francisca TIERMAN 
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DE  100-JARIGE  ARTHURINA-ROSALIA  DELEYE 

JOERI STEKELORUM & JAN HUYGHE 

Arturina Deleye, vooral gekend als Tina is geboren op 9 november 1912 in Nieuwpoort. Haar vader heette Arthur 
Deleye. Geboren in 1879 beoefende hij in de eerste helft van de 20

ste
 eeuw het edele ambacht van gareel- en 

zadelmaker in de Duinkerkestraat in Nieuwpoort. Hij had veel werk want de paarden leverden in die tijd alle kracht en 
er waren veel boeren in de omgeving. Moeder heette Valeria Vinck. Ook geboren in 1879 was ze in haar actief leven 
huisvrouw en uitbaatster van een winkel met lederwaren, handtassen, brieventassen, enz. Ze bereikte de gezegende 
leeftijd van bijna 93 jaar. De ouders hadden ook nog een zoon: Louis, geboren in 1905. Beroepshalve werd hij later de 
eerste ingenieur van de gemeente Koksijde. 

Tina was nog niet eens twee jaar toen half augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Duitse opmars bleek 
niet te stoppen, behalve dan door de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Maar ook Nieuwpoort werd zwaar 
beschoten en iedereen ging met hebben en houden op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Zo verging het ook het 
gezin Deleye. De tocht ging eerst naar Alveringem maar vervolgens verder naar Eu bij de havenstad Tréport aan de 
Noord-Franse kust. Daar zou Tina vier jaar verblijven, precies de tijd om naar de kleuterschool te gaan maar die was er 
niet… 

Toen het wapengeweld na vier jaar zweeg keerde de familie terug naar de Vlaamse heimat, eerst naar Alveringem, 
dan naar Nieuwpoort. Maar heel het IJzerstadje was een grote ruïne. Ook het vaderlijk huis in de Duinkerkestraat lag 
in puin. Het was er heel eenzaam, desolaat, triest en verlaten want er was nauwelijks iemand naar Nieuwpoort 
teruggekeerd. Een aangetrouwde nonkel was toen in dienst van dienst van Bruggen en Wegen. Hij overhaalde vader 
Deleye om zijn huis herop te bouwen. Het was een van de eerste heroprichtingen, En zo geschiedde in 1919, met de 
gedwongen hulp van Duitse krijgsgevangenen. Dat huis staat er vandaag nog altijd! 

En ondertussen, in 1919-1920 ging Tina als klein meisje op verkenning, of ging spelen in de naburige loopgraven. Of 
kijken naar op de oprichting van de noodwoningen, barakken die her en der geplaatst werden om de stilaan 
terugkerende bevolking onderdak te verschaffen. In 1919 mocht Tina naar “’t speelschooltje” van de Arme Klaren, en 
na verloop van tijd naar de echte school van de Zusters van Izegem (in Nieuwpoort). Daar volgde ze het lager 
onderwijs tot zij 14 jaar was, bleef dan een tijdje thuis maar volgde wel pianolessen, om vervolgens intrek te nemen in 
het internaat van de normaalschool in Tielt waar zij de vier jaar durende opleiding voor onderwijzeres begon. 

Het internaat in Tielt was niet van de poes. Het was een hard regime. Elke dag opstaan om 5.15 u., eerst meditatie, 
dan naar de mis, waarna het ontbijt en de lessen konden beginnen. Om de zes weken mocht ze twee dagen naar huis, 
per trimester was er één bezoekdag, brieven werden gecontroleerd, brieven van jongens waren uiteraard taboe. Tina 
kreeg ook eens brief van een jongen, maar ’t was een onschuldig epistel van haar neef uit Brugge. Tina heeft er 
evenwel geen trauma’s aan overgehouden, wel een diploma van onderwijzeres, en extra vaardigheid als pianiste want 
er was een goeie pianolerares in Tielt, terwijl de examens bovendien werden afgenomen door mensen van het 
conservatorium van Gent. 

Met het diploma op zak startte Tina haar loopbaan als onderwijzeres in Berchem, een filiaal van de Zusters van Tielt. 
Ze zonden haar zo ver omdat de zusters veel vertrouwen hadden in haar als jonge keerkracht, en ook omdat er daar 
ook… een piano was. Vermeldenswaard is tevens dat Tina aan de periode in Berchem een goeie vriendin overhield, 
namelijk Berthe Copis die later haar schoonzuster zou worden. Berthe huwde immers met haar broer Louis. 

Na Berchem volgden vier jaar Westende, en vanaf dan onafgebroken opnieuw de Zusters van Izegem in Nieuwpoort, 
tot 1948, het laatste jaar dat ze les gaf. Ze was dan nog maar 36, maar omdat ze huwde moest ze het onderwijs 
opgeven. In het katholiek onderwijs mochten gehuwde vrouwen geen les geven. Er was nog een twee reden waarom 
ze het onderwijs vaarwel moest zeggen: ze huwde met een rijkswachter en in die tijd mocht de echtgenote van een 
gendarme niet eens een job hebben. 

In ’48 startte Tina haar nieuw leven met haar man, Octaaf Tuypens, afkomstig uit Ath en commandant bij de 
rijkswacht. Rijkswachters blijven nooit lang wonen op dezelfde plaats, zeker officieren niet, en dat lot was ook Tina 
beschoren. Met Octaaf ging ze eerst wonen in Givry, daarna in Bernissart, vervolgens acht jaar in Terhulpen en ten 
slotte in Ath zelf. Tina had geen problemen om zich aan te passen. In Bernissart leerde ze weven en de kunst van snit 
en naad. Op een andere plaats werd ze gevraagd om vertalingen Frans-Nederlands te maken. Er kwamen geen 
kinderen maar Tina was sociaal genoeg en had voldoende omhanden om de tijd zinvol in te vullen ten voordele van 
de maatschappij. Ze bakte de smakelijkste taarten, maakte de lekkerste ijskreem en de voedzaamste advokaat. 

Toen Octaaf in ’73 met pensioen ging verhuisde Tina naar Koksijde, haar vertrouwde vakantiebestemming. Ze 
verbleef eerst een tijdje op appartement aan Ster der Zee, tot ze de kans zag om de mooie villa te kopen in de Jan 
Pootlaan in Sint-Idesbald. Samen met Octaaf beleefde ze nog veel mooie jaren tot ze in ’99 afscheid van hem moest 
nemen wegens z’n overlijden. 
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