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ONZE ACTIVITEITEN: 
 

 

 

Zondag 24 maart 2019 
om 10 uur 

Voordracht door Jan Van Acker: ‘Van heren en lenen. 
Denombrementen en feodaliteit in het Veurnse.’ 
(uitnodiging zie pagina 14) 

Zondag 28 april 2019 
van 14u30 tot 15u30 

Erfgoeddag, voordracht met als thema: ‘Hoe maak je een 
stamboom’ door Joeri Stekelorum. 

Zondag 5 mei 2019 
om 10 uur 

Voordracht door Dirk Musschoot: ‘emigratie naar Amerika’

 
IN DIT NUMMER: 
 

Een triest verhaal uit de schoolkolonie van Cayeux-Sur-Mer p. 2 
Een smeekbede uit Gent naar Veurne … p. 5 
Familiegeschiedenis in een schoendoos. p. 7 
Bateliers. p. 15 

Modernisering van de Burgerlijke Stand. p. 16 

 
Nieuwsbrief 2019 

* De digitale versie van de nieuwsbrief is gratis voor alle geïnteresseerden.  

* Leden van FV Westkust die een papieren versie wensen krijgen dit gratis, maar als de digitale versie volstaat 
graag een e-mail naar mderudder@gmail.com zodat je niet langer een papieren versie krijgt. 

* Niet-Leden van FV-Westkust kunnen zich op de papieren versie abonneren door € 10 over te schrijven op BE37 
9796 2228 6428 (FV-Westkust, met als mededeling 'nieuwsbrief 2019') .  
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EEN TRIEST VERHAAL UIT DE SCHOOLKOLONIE VAN CAYEUX-SUR-MER 

(FRANKRIJK) 

JOSÉ PLESIER 

Dit is het droevig verhaal van Firmin Nowé, een jongen uit de Westhoek, die als kind gedurende en door de “groote 
oorlog” twaalf maanden naar de Franse schoolkolonie in het Picardische Cayeux-sur-Mer verhuisde en er tragisch 
overleed door ziekte, terwijl hij verlangde om vader en moeder thuis terug te zien.  

 

Firmin Nowé werd geboren in Wulpen op 29 mei 1903 
en was het vierde en voorlaatste kind van Hendrik Nowé 
(geboren te Oeren op 9 februari 1873) en Philomena 
Devinck (geboren te Wulpen op 22 juni 1872), die in 
Wulpen waren gehuwd op 26 november 1894. De 
jongere zus van Firmin heette Agnes en werd geboren 
op 28 januari 1908 in Wulpen. Het gezin verhuisde uit 
Wulpen naar Veurne eind november 1910. 

Toen de eerste wereldoorlog uitbrak waren Firmin en 
zijn zus Agnes respectievelijk 11 en 6 jaar oud. Omdat 
de leerplicht voor kinderen tussen 6 en 12 jaar pas in 
1914 was ingevoerd door de katholieke politicus Prosper 
Poullet is het niet duidelijk of deze broer en zus al 
school liepen bij het begin van de oorlog. Zij woonden 
in de Beoosterpoort 33 te Veurne maar we weten niet 
of zij school hebben gelopen in de barakken die werden 
gebouwd naast de Zuidkapel op de Voorstad en vanaf 
31 augustus 1915 toegankelijk waren als oorlogsschool 
met 5 klassen (2 voor jongens, 2 voor meisjes en 1 
bewaarklas).  

Albert Dawyndt schrijft in zijn boek “Veurne rond 1914-
1918” het volgende: Door de nabijheid van het front 
werd de toestand voor de bewoners van de 
Bewesterpoort steeds maar benarder, zodat op 1 juli 
1916 besloten werd om de kinderen van 3 tot 15 jaar, 
van ouders die hun woning niet wilden verlaten, te 
evacueren. Na een grondig geneeskundig onderzoek in 
het hospitaal van Sint-Idesbald, reisden zij met de trein 
af naar Frankrijk, wat aanleiding gaf tot heel wat 
emotionele taferelen.” 

Firmin en Agnes Nowé vertrokken pas het 
daaropvolgende jaar naar twee nieuwe schoolkolonies. 
De jongen en het meisje vertrokken op 11 augustus 1917 
naar de schoolkolonies van Cayeux-sur Mer (voor de 
jongens) en het gehucht (Nouveau) Brighton-Français 
(voor meisjes). Zoals bij andere kindertransporten 
verzamelden zij in het station Adinkerke en was 
koningin Elisabeth daar aanwezig om de 181 meisjes en 
de 90 jongens moed in te spreken en allen nog 

chocolade te geven. Ook vele familieleden , de arrondissementscommissaris van Veurne en de militaire gouverneur 
waren aanwezig bij het vertrek. Ook ongeveer 400 vluchtelingen vervolledigden het konvooi. De kinderen en hun 
begeleiders stapten af in het station van Abbeville, waar zij mondvoorraad kregen alvorens verder te reizen. Dit 
gebeurde ofwel per trein tot Noyelles en Cayeux-sur-Mer of gedeeltelijk met vrachtwagens en verder te voet tot 
aan het kustdorp. De jongens waren voorzien om in hotel Casino te verblijven, waar uiteindelijk plaats zou zijn 
voor 200 kinderen. Maar deze huisvesting was nog niet helemaal klaar, waardoor de oudste jongens voorlopig de 
slaapzaal in het Grand Hotel des Bains konden gebruiken. Zij stonden onder toezicht van de zusters Paulinen uit 
Lombardsijde. De meisjes gingen naar het Palace-Hotel in het gehucht Nouveau Brighton, waar plaats was voor 
250 kinderen. De Zusters van Liefde uit Pervijze beheerden deze schoolkolonie.  

De ouders Nowé met dochter Agnes 
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Vanaf hier waren Firmin (14 jaar) en Agnes Nowé (9 jaar) van 
elkaar gescheiden. Op donderdagnamiddag was er geen les en 
wandelden de jongens onder begeleiding tot in Brighton, waar 
verschillende jongens zo hun zuster konden zien en even konden 
praten. 

Voor de gezonde kinderen werd een strak dagprogramma gevolgd, 
dat al begon om 6 uur ’s morgens en eindigde om 7 uur ’s avonds, 
toen de kinderen terug naar de slaapplaatsen gingen. Maar de 
gezondheid van de kinderen werd goed in de gaten gehouden, 
vermits kinderen soms waren aangekomen met schurft of met 
mazelen. De eersten kregen ter plaatse zwavelbaden, de ernstig 
zieke kinderen met mazelen werden overgeplaatst naar de 
infirmerie. 

Firmin Nowé was een zwakke gast, die ook heel erg zijn ouders 
miste. We kunnen dat lezen in fragmenten uit een brief die hij 
naar zijn ouders schreef in februari 1918. Hij wilt dat zij eens 
komen en schrijfpapier willen mee brengen. Hij zit wel met een 
paradox: enerzijds verlangde hij dat zij hem zouden mee nemen 
naar huis maar anderzijds zou hij hen dan ten laste zijn (een mond 
meer om te eten) terwijl er geen werk voor hem was en hij bang 
was voor de bommen. Toch heeft Firmin enorm veel heimwee 
want op het einde schrijft hij in één zin drie keer “als het u 
beliefs” om hem te komen halen. Hij vermeldt hier dat hij ’s 
avonds in zijn bed ligt te huilen, ziek is en “zal dood gaan van 
verdriet”.  

Enkele maanden later - meer bepaald in juni 1918 – heeft hij een 
aanval van appendicite. Hij wordt over gebracht naar het 
ziekenhuis op La Chartreuse de Neuville nabij Montreuil-sur-Mer 
waar de dokter die hem onderzocht vond dat Firmin voorlopig te 
zwak was om terug te keren naar de kolonie, die toch 40 kilometer 
verder lag. Nadien werd hij toch terug gebracht naar Cayeux-sur-
Mer ondanks zijn gezondheidstoestand in juli er week per week 

ernstiger werd. Ten 
slotte overlijdt Firmin 
Nowé op de hoogdag 
van 15 augustus 1918 en werd er op 17 augustus begraven. Om 7 uur 
30 werd zijn lichaam, onder begeleiding van zijn zuster Agnes, van alle 
andere kinderen van de schoolkolonie en heel wat vluchtelingen de 
kleine kerk binnen gedragen. De dienst begon een kwartier later. 
Daarna werd het lichaam in stoet overgebracht naar de nabijgelegen 
begraafplaats. Een jongen uit zijn klas sprak de afscheidswoorden uit 
bij de afsluitende plechtigheid. Sommige bronnen zeggen dat zijn 
ouders er bij waren maar de brief die zuster Agnes nadien naar hen 
stuurde en de getuigenis van haar familie laat ons vermoeden dat Henri 
Nowé en Philomène Devinck daar niet bij waren. 

 

  

Firmin en Agnes Nowé voor hun vertrek naar Cayeux‐Sur‐Mer
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Dit is de tekst die (waarschijnlijk) werd geschreven door een Eerwaarde Zuster Agnes om de ouders te verwittigen 
van de dood van Firmin: 

Geloofd zij J-Christus 

Goede Vrienden, 

T is met droefheid dat ik U deze eenige regels kom te schrijven. ‘k Hoop nochtans u hierdoor aangenaam 
te zijn en mogelijks u eenige troost te verschaffen in de diepe beproeving die de goede God u overzend. 
Firmin is als een heiligen gestorven. 9 dagen voor de feestdag van OLV Hemelvaart deed hij met de zuster 
die hem dag en nacht verzorgde een noveen om zijn genezing te bekomen indien het hem zalig was, en 
wilde OLVrouwken het anders, hij was ook content met haar naar den hemel te gaan, en juist den nacht 
voor OLV hemelvaart om 12 uren viel hij stil en is zoo gebleven tot eenige minuten voor zijn dood, hij 
deed dan eenige beweging en stierf gerust om 5 ure namiddag, hij vloog metOLV ten hemel. T was juist 
een engel die op zijn sterfbed lag. Zijn laatste woord is geweest, moeder is daar, de zuster toonde hem 
OLV en hij was content met haar naar den hemel te gaan. 

Gedurende de 10 weken dat hij ziek was, heeft hij om zeggens niet geleden, ook de slaap die hem dag en 
nacht overviel deed hem de bekommernis voor ouders broers of zusters vergeten, alhoewel hij gaarn had 
genezen offerde hij nog tans zijn leven op tot bekoring van de zondaars en opdat gij van alle ongelukken 
zoudt mogen gespaard blijven. Hij was blij uit Veurne te zijn, zegde hij, daar hij zeer bevreesd was voor 
obussen. Hij heeft hier goede zorgen gehad, tot zelfs 5 docteurs zijn hem komen onderzoeken en de 
ziekenverzorgster gelooft nog dat niet één juist weet welke ziekte Firmin had, voor haar was het een 
soort van tering en ontsteking aan de lever. 

Hij heeft ook nog gezegd mijne moeder heeft mij dikwijls verboden van te rooken, ik kon het niet laten, 
en nu lig ik hier, dus, volgens hem , was het van te veel te smoren. Van de begraving moet ik u niet 
schrijven Mme Monneyn die ze bijgewoond heeft zal het u vertellen. 

Firmin heeft hier nog 5 fr wij denken 2 missen voor hem te laten lezen, indien het voor u wel is. Die 10 
fr die ge eens opgezonden hebt waarvan hij Agnes 5 fr moest geven is maar een frank meer over. Hij had 
5 fr gegeven voor de portretten en dan nog een pakje betaald, zoo heeft hij Agnes niet gegeven. 

Ik eindig, goede vrienden, hopen wij ten volle dat de goede Firmin reeds in de hemel troont en voor ons 
allen bidt. ’t Was immers altijd een brave godvruchtige jongen. 

Moest het gebeuren dat er nog iets is dat ge zoudt begeren te weten, wil het ons maar vrijmoedig vragen. 

Uwe toegenegen in J-Chr 

Zuster Agnes 

haastig 

Pas in het voorjaar van 1919 kwamen de kinderen uit Cayeux en Brighton terug 
naar de Westhoek. Agnes heeft een normaal leven geleefd, kreeg kinderen en 
kleinkinderen en bewaarde de paar foto’s en brieven uit de schoolkolonie in een 
album. Ze overleed op 26 februari 2005 en werd 97 jaar oud. Ze werd samen met 
de andere toen nog levende lotgenoten op het stadhuis van Nieuwpoort ontvangen 
kort voor haar dood. 

Haar kinderen en kleinkinderen hebben nog geprobeerd om het graf van Firmin 
terug te vinden in Cayeux-sur-Mer. Noch het graf, noch officiële documenten met 
vermelding van de juiste plaats werden terug gevonden in dit stadje. We moeten 
het stellen met wat door de zusters ter plaatse werd op geschreven in een 
dagboek. In Cayeux werden graven minimum 30 jaar bewaard, maar er zijn ook 
plaatsen gekend waar ganse akkers met oorlogsgraven na jaren werden 
omgeploegd voor de veeteelt. Familiekunde Westkust bezocht enkele jaren terug 
nog La Chartreuse de Neuville (Montreuil-sur-mer) met op korte afstand ervan 
dergelijk veld.  

  

foto van Agnes op haar 
rouwkaartje 
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EEN SMEEKBEDE UIT GENT NAAR VEURNE… 

JOERI STEKELORUM 

In het fonds “Stad en Kasselrij Veurne, oud archief ongeordend” nummer 4 in het Rijksarchief van Brugge steken 
heel wat losse stukken, die uit diverse bronnen hier werden gebundeld. We vonden o.a. volgende brief. 

 

Gend den 31 july 1844 

Mijnheer den borgemeester, 

Met groote vriendschap koome ik u vriendelijk te verzoeken, dat gij tog de goedheyd zoud willen hebben van 
mij eenen reçu uyt mynen lesten brief te zenden, om reden dat ik bevrugt ben, ja geheel op ’t laeste om in ’t 
kinderbedde te koomen, ik moet naer het lig huys gaen, aengezien ik bij vremde menschen ben en ik kan er 
zonder reçu niet ingeraeken, daer by kan mijn kind zonder het zelve niet gedoopt worden. 

Ik hebbe al tweemael naer mijnen vader geschreeven, en ik en krijge geen tijdinge, ik zoude wel imand naer 
Veurne zenden, om het te koomen haelen, maer ik en hebbe het geld niet om uyt te staen, zoo mijnheer 
borgemeester hebt tog de goedheyd als het u belieft, van mij tog sito eenen reçu af te zenden, en mij hier door 
uyt mijnen nood te helpen, ik zal mij op de goedheyd van u mijnheer den borgemeester betrouwen dat gy mij 
dit zult zenden zoo haest het mogelijk is. 

en blijve u dienaeresse 
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(get. Joanna De Vriendt) 

Mijnen naem is Joanna De Vriendt, dogter van Joannes De Vriendt en Lucia Flip, gebooren den 6 december 1816 

Mijnheer hebt de goedheyd van het te addresseeren aen Francies Verbeeke woonende op Sinte Lieve straet N° 
149 tot Gend 

In marge: le 3 aout 1844 remis le certificat au père Devriendt 

 

Wie was de briefschrijfster ? 

Joanna Theresia DEVRIENDT werd geboren in Veurne op 6 december 1815 als dochter van Joannes Francicus 
Devriendt en Lucia Philip. 

Haar vader Joannes Francisus Casimir DEVRIENDT is geboren op 11-09-1766 in Veurne, zoon van Joannes Casimir 
DEVRIENDT en Felicita THUBECK. Joannes is overleden op 07-05-1845 in Veurne, 78 jaar oud. Hij was pasteibakker in 
1804, was schoolmeester in 1812 en werkman bij zijn overlijden in 1845. Hij trouwde een eerste maal, 31 jaar 
oud, op 05-05-1798 in Veurne met Maria Josepha Constantia MOREY, ongeveer 46 jaar oud. Maria is geboren 
omstreeks 1752 in Langemark, dochter van Philippus Franciscus MORREY en Isabella DEBUSSCHERE. Maria is 
overleden op 28-01-1808 in Veurne, ongeveer 56 jaar oud.Maria was toen weduwe van Michael Josephus FOQUEUR 
(±1738-1797), met wie zij trouwde in Sint-Catharinakapelle in 1779. Michael FOQUEUR was in eerste huwelijk 
getrouwd met Maria Joanna YSAERT (1739-1777), waaruit o.a. een zoon Michael Gerardus (1770-1836) werd 
geboren, aannemer van openbare werken te Nieuwpoort (en postuum burgemeester van Nieuwpoort in 1836) en 
vader van pastoor Pierre Francois FOQUEUR (1803-1884) van Koksijde en architect van de Sint-Pieterskerk van 
Koksijde Louis Joseph FOQUEUR (1802-1873). Deze familie Foqueur was zeer gefortuneerd. 

Joannes DEVRIENDT trouwde een tweede maal, 46 jaar oud, op 26-11-1812 in Veurne met Lucia Eugenia Constantia 
PHILIP, 32 jaar oud. Lucia is geboren op 07-07-1780 in Ieper, dochter van Petrus Joannes PHILIP en Maria Catharina 
VANCAMPE. Lucia is overleden op 22-01-1824 in Veurne, 43 jaar oud.  

Hij trouwde tenslotte een derde maal, 65 jaar oud, op 06-08-1832 in Steenkerke met Isabella Clara KNOCKAERT, 
39 jaar oud. Isabella is geboren op 25-06-1793 in Steenkerke, dochter van Joannes KNOCKAERT en Isabella Clara 
VANDECASTEELE. Isabella is overleden op 25-09-1869 in Veurne, 76 jaar oud, in het burgerlijke hospitaal. 

 

Op 5 september 1844 bevalt Joanna DEVRIENDT in Gent van een zoon Franciscus, die evenwel reeds 20 dagen later 
sterft op 25 september. Ze woont dan, zoals de brief ook aangeeft, in de Sint-Lievensstraat. 

Op 28 juli 1847 trouwt Joanna in Gent met metser Augustus MEERSCHAERT, natuurlijke zoon van Marie Rose 
MEERSCHAERT en geboren in Scheldewindeke op 5 maart 1814. 

Zij sterft zelf in Gent op 23 augustus 1866, haar echtgenoot overlijdt in Gent op 31 maart 1882. 
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FAMILIEGESCHIEDENIS IN EEN SCHOENDOOS…  

MARIE-CHANTAL LOONES 

Een paar jaar geleden kreeg ik van een 100-jarige 
tante een doos vol postkaartjes. Door de 
verbouwingswerken in ons huis verdween ze …. tot 
ik ze een poos geleden terug tegenkwam…. 

 

Groot was mijn verwondering dat het allemaal 
correspondentie bleek te zijn rond eenzelfde familie 
Depotter. Postkaartjes geschreven tussen de ouders 
naar hun kinderen. Tussen de kinderen en hun 
toekomstige echtgenotes. 

Gans de doos is het verhaal van vader Engelbertus 
Depotter zijn vrouw Eugenie Geryl en hun kinderen 
begint rond 1910 tot 1930.  
 

Het gezin ziet er uit als volgt : 
 

Engelbertus Depotter is geboren op 07-09-1856 in Oostduinkerke, zoon van Ludovicus Franciscus Depotter en 
Amelia Sophia Legein. Hij was 5 jaar oud toen zijn moeder overleed. Het jaar erop huwde zijn vader met zijn 
stiefmoeder Sophie Delanghe. Engelbertus is overleden op 08-03-1939 in Ukkel, 82 jaar oud. Engelbertus trouwde, 
28 jaar oud, op 02-05-1885 in Oostduinkerke met Eugenia Stephania Geryl, 22 jaar oud. Eugenia is geboren op 
22-11-1862 in Oostduinkerke, dochter van Henricus Franciscus Geryl en Susanna Coleta Debruyne. Eugenia is 
overleden op 17-04-1922 in Schaarbeek, 59 jaar oud.  

 
Kinderen van Engelbertus en Eugenia: 

1 Nn Depotter [1.1], levenloos geboren dochter, geboren op 16-07-1886 in Oostduinkerke. 

2 Leonia Sophia Depotter, geboren op 08-06-1887 in Oostduinkerke. Volgt 1.2. 

3 Oscar Hendrik Depotter [1.3], geboren op 27-08-1888 in Oostduinkerke. Oscar is overleden op 10-09-1946 in 
Oostende, 58 jaar oud.  

4 Desiderius Leopoldus Depotter [1.4], geboren op 15-08-1889 in Oostduinkerke. Desiderius is overleden op 31-
01-1890 in Oostduinkerke, 5 maanden oud.  

5 Victorina Clementia Depotter, geboren op 26-11-1890 in Oostduinkerke. Volgt 1.5. 

6 Felicia Maria Depotter [1.6], geboren op 30-06-1892 in Oostduinkerke. Felicia is overleden op 17-07-1892 in 
Oostduinkerke, 17 dagen oud.  

 

1.2 Leonia Sophia Depotter is geboren op 08-06-1887 in Oostduinkerke, dochter van Engelbertus Depotter (zie 1) 
en Eugenia Stephania Geryl. Leonia is overleden op 20-08-1935 in Westende, 48 jaar oud. Leonia trouwde met 
Richard Ureel. Richard is overleden.  

 

Kinderen van Leonia en Richard Ureel : 

1 Marie-José Ureel, geboren voor 1924 

 
1.5 Victorina Clementia Depotter is geboren op 26-11-1890 in Oostduinkerke, dochter van Engelbertus Depotter 
(zie 1) en Eugenia Stephania Geryl. Victorina is overleden op 03-12-1978 in Brussel, 88 jaar oud. Victorina trouwde, 
22 jaar oud, op 22-01-1913 in Schaarbeek met Aloysius Ambrosius Ryckewaert, 29 jaar oud. Aloysius is geboren 
op 21-06-1883 in Steenkerke. Aloysius is overleden op 05-04-1959 in Oostduinkerke, 75 jaar oud.  
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Kinderen van Victorina en Aloysius: 

1 Marcel Ryckewaert [1.5.1], geboren op 29-06-1913 in Schaarbeek. Marcel is overleden op 06-08-1990 in Sint-
Joost-ten-Node, 77 jaar oud.  

2 Albert Ryckewaert [1.5.2], geboren op 24-05-1916 in Veurne. Albert is overleden op 22-01-1959 in Brussel, 42 
jaar oud.  

Het was een hardwerkend gezin. Vader was landbouwer/visser en 
had een eigen vaartuig, de OD.16 ‘Oscar’.  

Na een tijdje verkende hij ook andere oorden en begon een 
‘commercie’ in Schaarbeek. 

Samen met dochter Victorine Depotter baatte Engelbertus een 
vishandel uit in de Rue du Noyer 178 te Schaarbeek.  

Zoon Oscar Depotter bleek al gauw de loopjongen te zijn tussen 
Nieuwpoort-Groendijck en Schaarbeek. De bestellingen kwamen 
toe per postkaartje…  

 

     

 Foto : Vishandel te Schaarbeek – Engelbertus en één van zijn dochters 

Maar niet alleen ‘bestelkaartjes’ kwamen binnen op het adres van vader Engelbertus.  

Zoon Oscar was een vlotte jongen die nogal een groot succes had bij 
de jongedames. 

In 1911 kreeg hij de aandacht van ene Leonie Lemaire, Blanche, 
Marie, Alice De Nolf, Irma Beels, Marie Beels, Maria, Sylvie De Keizer 
, Maria Verschaeve… Hij woonde dan nog thuis op de boerderij op de 
Groendijk.  

In 1913 verbleef Oscar in de Rue du Noyer 178 te Schaarbeek. Hij had 
een paar hardnekkige vriendinnen die hem bleven kaartjes sturen… 
waaronder een ‘Maria’, Marguerite Vilain, Blanche Velghe, Flavie, 
Eugenie 

Wie zou de ware worden ? Zus Victorine Depotter was ondertussen 
op 22-01-1913 gehuwd in Schaarbeek met Aloisius Ambrosius 
Ryckewaert uit Steenkerke en op 29-06-1913 bevallen van een 
zoontje Marcel Ryckewaert. 

Leonie hielp ook mee in de zaak. 

De oorlog 14-18 brak uit en zoals velen trokken ook enkele 
gezinsleden Depotter naar Engeland. 
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Leonie Depotter en moeder Eugenie Geryl woonden tijdens de oorlog nabij London.  
 

Oscar Depotter moest onder de wapens… en bij het muziekkorps. Ook schoonzoon Alois Ryckewaert die gehuwd 
was met Victorine Depotter werd opgeroepen. 

 

 Foto : Regiment van Oscar Depotter en zijn vrienden 
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Victorine Depotter verblijft tijdens deze periode met haar zoontje Marcel Ryckewaert eerst in Veurne. Later 
woont ze ook in Engeland bij haar moeder 
en zus. Er zou nog een 2de zoontje Albert 
geboren worden op 24-05-1916. 

 

 

 

 

 Foto : Marcel Ryckewaert 

 

 

 

 

Ik werd nieuwsgierig of er een verwantschap zou zijn tussen Aloïs Ryckewaert en Rachel Ryckewaert (die 
destijds in zwangere toestand werd vermoord door haar toekomstige echtgenoot om met een ander liefje te 
huwen). 

En ja hoor. Rachel was de dochter van Alois zijn broer Henricus.  

 

Josephus Benedictus Ryckewaert
X 

Maria Ludovica Dehouck 
   

Aloisius Ambrosius Ryckewaert 
X Schaarbeek, 22-01-1913 

Victoria Clementina Depotter 

 Henricus Donatus Ryckewaert
X 

Paharailde Marie Warreyn 
   
  Rachel Ryckewaert

°19-09-1897 
+ 27-10-1917 
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Ondertussen was de Groote Oorlog afgelopen en wilden 
Leonie Depotter trouwen met hare Richard. 

 

Op 15-02-1919 schrijft Leonie Depotter een kaartje aan 
haar toekomstige man Richard Ureel : “….met dat uw 
ouwders niet hebben willen teekenen, t’is tog om te zeggen 
gelijk het is een waare schande…”  .  

Zat er een haar in de boter ? 

 

Hij schreef zijn eerste kaartjes al in maart 1914. Een lange 
romance dus. 

 

Maar uiteindelijke huwden ze toch – en baatten ze verder de 
“Poissonnerie de l’yser “ uit, gelegen in de Rue du Noyer 
178 te Schaerbeeck. 

 

Ze kregen een dochter Marie-José Ureel. Die later te 
Kortemark op kostschool zat. 

 

 

 

 

 

Engelbertus Depotter en Eugenie Geryl dachten aan rentenieren…. 
Ze kwamen naar de Chaussée de Nieuport 41 te Lombardsijde.  

Maar moeder Eugenie overleed al op 17-04-1922 te Schaarbeek op 
59-jarige leeftijd. Engelbert overleed 17 jaar later, op 08-03-1939. 

Nadien werd dit huis gebruikt door Leonie Depotter, echtgenoot 
Richard Ureel en hun dochter Marie-Jose. 
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Maar wat gebeurde met de loopjongen ‘Oscar Depotter’ ? 

Na wat speurwerk kreeg ik volgend resultaat : 

Oscar Depotter huwde op de 20sten van de maand …. met Maria Van 
Elverdinghe. Jammer genoeg stond er geen datum of stempel op het 
kaartje.  Maria was een van de vele dames die hem hopen postkaartjes 
schreef. 

 

Samen hadden ze 4 kinderen : 

Maria Depotter ° Veurne, 21-12-1914 - + Ukkel, 22-01-1997 

Albert Depotter 

Vrouwelijk Depotter 

Simonne Depotter 

 

Na het overlijden van Maria Van Elverdinghe huwde Oscar met Romanie Vanlerberghe. 

Oscar Depotter was de 2de echtgenoot van Romanie Vanlerberghe, die zelf weduwe was van Robert Renier. 
Waarschijnlijk is Simonne een buitenechtelijk kind van Romanie Vanlerberghe met Oscar . 

Dit kind is echter nimmer wettelijk erkend. Bekend is dat Oscar reeds een verhouding had met Romanie terwijl 
zijn vrouw ziek en bedlegerig was. (Bron geneanet : Bernard Vandenginste) 

Samen met zijn 2de echtgenote Romanie had hij een vaartuig, de 
O.234 ‘Simonne’, dat na het overlijden van Oscar op 10 september 
1946 werd de O.234 verkocht. 

 

 Bron : Het Nieuw Visserijblad - vrijdag 20 september 1946 

 

 

Bron : Het Nieuw Visscherijblad - 2 juli 1948  
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BATELIERS: 

PIERRE RYCKAERT 

De term “bateliers” betekent “binnenschippers” en deze mensen die met hun “péniches” op de rivieren en 
binnenwateren voeren teneinde hun commerciële activiteiten te kunnen uitvoeren hebben ongewild en ongeweten 
bij latere generaties voor heel wat genealogische kommer gezorgd. 

Zeker op de Schelde, de Leie en de Samber hebben vele uit Frankrijk afkomstige “bateliers” koopwaar aangevoerd 
of meegenomen naar hun thuisland. Om dezelfde redenen hebben ook Belgische binnenschippers de Franse 
wateren opgezocht. 

 

Bij genealogische opzoekingen in Frankrijk stellen 
we vast dat bij sommige “bateliers” in 
verschillende akten zelfs een tweede beroep wordt 
opgegeven: “batelier” maar bijvoorbeeld ook 
“marchand de charbon”. Mensen dus die uit het 
kolenbekken van Charleroi steenkool naar 
Frankrijk transporteerden over de Samber. 

Deze mensen hadden uiteraard hun “standplaats”, 
gemeente of stad waar ze ingeschreven waren en 
waar meestal ook de huwelijken plaats vonden. 
Maar geboorten en overlijdens hadden regelmatig 
plaats op het schip en werden dan aangegeven in 
de gemeente of stad waar ze op dat ogenblik het 
dichtst bij waren. Dit impliceerde dat zowel in 
België als in Frankrijk in plaatsen langsheen de 
binnenwateren er zulkdanige aangiften geweest 
zijn van personen die verder geen enkele band 
hadden met die gemeente of stad. Voor 
genealogen levert dit soms problemen om het 
overlijden van een bepaald individu te vinden. 
Namen van kinderen die op het schip geboren 
werden en zeer jong stierven gaan soms helemaal 
verloren en komen zelfs niet in de stamboom voor 
... 

Teneinde hieraan tegemoet te komen heeft de 
Franse genealogische vereniging “Association 
Généalogique & Historique Flandre-Hainaut” met 
een aantal medewerkers opzoekingen gedaan in de 
registers der Burgerlijke Stand van gemeenten 
langsheen de binnenwateren met de bedoeling om 
zoveel als mogelijk info van de aldaar overleden 
familieleden van binnenschippers er uit te lichten 
en er lijsten van te maken die dan op geregelde 
tijdstippen als publicatie te koop werden 

aangeboden. 

Het begon in 1996 met fascicule n°1 als “Répertoire des bateliers de la région Nord- Pas-de-Calais” maar heet nu 
“Répertoire de bateliers du nord de la France et de la Belgique”. Intussen is vorig jaar fascicule n°11 uitgebracht. 

Velen die in onze regio genealogische opzoekingen doen hebben er dus misschien wel belang bij om in die lijsten 
der “bateliers” eens een kijkje te nemen. Op ons intranet in het erfgoedhuis staan die 11 fascicules onder pdf-
vorm en zijn door alle bezoekers vrij te consulteren.  

Wij trachten geïnformeerd te blijven over nog komende edities en zullen die ook trachten aan jullie 
aan te bieden.  
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MODERNISERING VAN DE BURGERLIJKE STAND. 

PIERRE RYCKAERT 

Belangrijk (goed) nieuws, ook voor genealogen: de burgerlijke stand wordt gemoderniseerd met ingang van 31 
maart 2019. 

Voor wie alles in detail wil weten: zie https://www.vlavabbs.be/modernisering . 

De vernieuwing beperkt zich voor ons genealogen tot het volgende: Eenieder heeft vanaf dan recht op een 
uittreksel van akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud en akten van huwelijk van meer dan 75 jaar. Voor 
alle andere akten blijft de grens op 100 jaar liggen. 

In een apart KB zal nog de toegang voor akten jonger dan 50 (overlijden), 75 (huwelijk) en 100 (alle andere) jaar 
voor genealogisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek uitgewerkt worden. 

In de tekst op de website gebruikt men de term “uittreksel”. Een uittreksel is geen kopie, het blijft af te wachten 
wat de gemeenten daarmee gaan doen. Op een kopie van overlijden ouder dan 50 jaar kunnen gegevens staan 
over niet overleden personen die nog onder de privacywet tot 100 jaar vallen, om maar één voorbeeld te geven. 
De modernisering van de Burgerlijke Stand houdt dus zeker ook niet het recht in om nu zelf opzoekingen te mogen 
doen. We hebben alleszins vooruitgang geboekt, goed nieuws dus, maar toch even afwachten wat het in de praktijk 
precies wordt. 
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