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HONORÉ RUYSSEN, EEN MERKWAARDIGE VEURNAAR (2) 

JOERI STEKELORUM- MARC CONSTANDT 

In dit artikel gaan we dieper in op de figuur van Honoré Ruyssen, telg uit de familie afkomstig van Roesbrugge-
Haringe (zie Nieuwsbrief FV Westkust, 3/2018). 

We danken in het bijzonder de heer Marc Constandt die ons zijn uitgebreide bijdrage over Honoré Ruyssen uit het 
Nationaal Biografisch Woordenboek voor publicatie ter beschikking stelde. Onderstaand artikel is dan ook voor het 
grootste gedeelte op deze bijdrage gebaseerd. 

Honoré (Honoré Constantius Nicodemus) Ruyssen werd geboren op 9 maart 1869 in Roesbrugge-Haringe als zoon 
van brouwer August en herbergierster Rosalia Alexander. Hij huwde op 26 juni 1898 in Poperinge met Zulma 
Henriette Cornelie Blomme, geboren te Poperinge op 4 mei 1879, dochter van Leopoldus Blomme, koopman in 
konijnen en van Philomena Dezeure. 

De familie Ruyssen woonde in Roesbrugge in de brouwerij St.-Hubertus. Zijn vader August was kandidaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 25 oktober 1881. De politieke microbe werd doorgegeven aan zijn zoon, wiens 
interesse voor scheikunde wellicht ook verband hield met de ouderlijke brouwerij. 

Honoré volgde basisonderwijs in zijn geboortedorp, maar deed middelbare 
studies aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. Volgens zijn eigen 
getuigenis werd hij daar Vlaamsgezind. Hij was er lid van de Vlaamsgezinde 
studiekring waartoe o.a. Louis Franck, later gouverneur van de Nationale Bank 
van België, Leon Denis, later minister, en Maurits Basse, later hoogleraar en 
stichter van het Liberaal Vlaams Verbond, behoorden. Zijn opleiding tot 
apotheker genoot hij aan de Rijksuniversiteit Gent, waar hij in 1894 het 
diploma ‘Pharmacie’ behaalde met grote onderscheiding. 

Daarna begon hij zijn loopbaan in apotheek Becuwe in Ieper. Vanaf 1896 was 
Ruyssen bezig met fotografie. Hij was toen secretaris van de Société 
Photographique van Ieper. Een lid van die kring hield op 25 mei 1896 een 
voordracht over de proeven van Röntgen. Dat was wellicht Honoré Ruyssen 
zelf. In 1897 organiseerde die kring de tentoonstelling L’Art Photographique 
met werk van zijn leden, waaronder Ruyssens foto’s Moulin en Bonne Nuit. Hij 
fotografeerde ook pittoreske hoekjes van het kasteel de la Hooghe. Daarna is 
er van deze Ieperse fotokring geen spoor meer, wellicht omdat Ruyssen 
tijdelijk verhuisde naar Antwerpen. 

Op 8 december 1898 vestigde hij zich als apotheker in Veurne op het 
Kaatsspelplein, hij kwam vanuit Antwerpen. 

Op 14 mei 1899 wordt hun zoon Louis Seraphin in Veurne geboren. 
Volgden nog volgende kinderen: Romaan Gustave Cornelis (°22-08-
1901), August Joris Edmond (°05-03-1904), Joris Remi Lodewijk (°06-
04-1908 en +12-01-1909). 

Reeds in 1900 opende hij in De Panne een tweede apotheek, op de 
hoek Zeelaan-Bonzellaan. Daar werd hij een pionier van het 
kusttoerisme. Zijn medewerkers in De Panne waren de Bruggeling Felix 
Depotter, de Gentenaar Louis de Nobele en de Luxemburger Henri 
Fixmer. Die laatste runde de apotheek tussen 1917 en 1923. In Veurne 
was apotheker Jules Debrais zijn assistent. 

Ruyssen bouwde zijn zaak in De Panne uit tot een ware toeristische 
ontmoetingsplaats. Die toeristen konden er uiteraard terecht voor 
medicatie, maar ook voor drinkwater en materiaal voor kunstschilders 
en fotografie. Ruyssen dacht ook aan de eerste generatie 
automobilisten. Hij opende voor hen in 1904 naast de apotheek een 
benzinedepot, waar de brandstof, zoals toen gebruikelijk, verkocht 
werd in blikken. Ook in De Panne was hij actief als fotograaf. Zowat 
iedereen kwam er voor zijn lens, zowel de vissers, met hun typische 
platboomde ‘pannepotten’ en schamele woningen, als de toeristen, 
hun mooie villa’s en de badgasten; deze laatste meestal in zijn studio 
voor een sober, artificieel decor dat het strand en de zee voorstelde. 

Le Progrès, 24‐05‐1896 

Honoré Ruyssen (Coll. Marc Constandt) 
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Vanaf 1904 verbleef kroonprins Albert met zijn familie vaak in De Panne. Ruyssen maakte toen veel foto’s van de 
prinsen en bundelde die in een fotoalbum dat hij aan de koninklijke familie ten geschenke aanbood. Het leverde 
hem de sympathie van het koningshuis op en hij kreeg een diamanten dasspeld als tegengift. Ruyssen wilde vooral 
de mondaine aspecten van het toerisme vereeuwigen, maar de uitbouw van deze badplaats gebeurde eigenlijk 
met zeer weinig respect voor de natuurlijke omgeving. Het verrast dan ook dat hij toch een fotoreportage maakte 
van de duinen en de plaatselijke flora, een fotoreeks waar de mens totaal niet in beeld komt. 

Ruyssen beperkte zijn actieradius als fotograaf niet tot De Panne. Ook Veurne fotografeerde hij. Zijn foto’s werd 
niet alleen verspreid onder de vorm van authentieke afdrukken, maar ook als prentbriefkaarten. Tot de 
opmerkelijkste behoren de dubbele panoramakaarten, zowel van De Panne als van Veurne. Ze vonden ook hun 
weg naar toeristische publicaties. Toen omstreeks 1902 ene H.B. de gids Furnes et ses environs uitgaf, leverde 
Ruyssen de foto’s van De Panne. Ook voor de gids over De Panne, samengesteld door zijn assistent De Nobele, 
leverde hij foto’s, naast opnames van Edgard Blineau, een Frans fotograaf met atelier in De Panne. 

Intussen bleef Ruyssen verder investeren in zijn zaak in Veurne. In 1905 kan hij de woning van de weduwe Van 
Lichtervelde kopen op de Grote Markt en dient hij een bouwaanvraag in om de gevel te veranderen. In 1906 opende 
hij aldaar zijn nieuwe apotheek waarvan de plannen getekend werden door architect Albert Dumont. Die Brusselse 
architect had hij ongetwijfeld leren kennen in De Panne, waar deze, met zijn zoon Alexis, een belangrijke stempel 
op de toeristische uitbouw drukte. Dumont gaf een bestaand gebouw een historiserende gevel. Ruyssen wou 
hiermee het historisch karakter van de markt versterken. De Veurnse apotheek droeg de naam In den Hert, welk 
dier de gevel bekroonde. Hetzelfde symbool stond ook op de apotheek in De Panne. Den Hert was ook de naam 
van een borstbalsem die Ruyssen produceerde. Andere eigen 
producten waren een ‘ontsmettingsmiddel tegen muil- en 
pootplaag’ bij dieren, ‘bloedzuiverende pillen’, ‘zilte zalf’ en 
een middel tegen pluimveeziekten. 

In De Panne verkocht Ruyssen ook drinkwater onder de naam 
Duynebronnen. Het idee en misschien ook wel het procedé voor 
het drinkbaar water heeft Ruyssen mogelijk gehaald bij een 
kennis, de Oostendse apotheker Achille de Cock, liberaal schepen 
in deze stad. Ruyssen behaalde met zijn producten diverse 
prijzen op tentoonstellingen, o.m. in 1904 en 1905 in Parijs en in 
1906 in Antwerpen. Hij was ook enkele keren zelf jurylid op 
dergelijke internationale tentoonstellingen, in 1908 in Duinkerke 
en in 1910 in Londen. 

Al vroeg zag Honoré Ruyssen het nut in van publiciteit, liefst in 
combinatie met cultuur, bv. in de vernoemde toeristische gidsen, op speelkaarten (met op de keerzijde 
Duynebronnen) en in een boekje met waterstanden voor 1904. 

 

  

Rugtekst op een speelkaart met publiciteit voor drinkbaar 
water, te verkrijgen in de apotheek van Honoré Ruyssen te De 

Panne. (coll. Marc Constandt 
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Tijdens W.O. I werd Ruyssen vrijwilliger voor het Rode Kruis. In de eerste oorlogsdagen was hij brancardier bij de 
slag om Luik en het beleg van Namen. Daarna bracht hij de oorlog door in Veurne. Hij assisteerde o.m. bij operaties 
en onderhield goede contacten met koning Albert I, die vaak in Veurne verbleef. Voor zijn rol tijdens de oorlog 
kreeg Ruyssen het burgerlijk ereteken eerste klas ‘voor hulp, zorgen en diensten bewezen aan burgers tijdens 
beschietingen van Veurne’. Nog een feit dat onvoldoende in het licht is gesteld1: het statuut 'open stad', dat 
Veurne vanaf april 1915 krijgt, is te danken aan zijn logebroeder kolonel/generaal Michel. Meer dan 
waarschijnlijk is het Ruyssen - die de monumentwaarde van Veurne kende - die hiervoor bij hem gepleit heeft. 
Ruyssen zorgde ook voor een eerste gedenkplaat opgedragen aan Michel. 

 

In oorlogstijd bleef Ruyssen actief 
als fotograaf. Hij maakte 
portretfoto’s onder het label Yser 
Photo Ruyssen. voor o.m. soldaten 
op verlof. Vanuit Veurne verkende 
hij per motorfiets de frontstreek om 
er pakkende foto’s te maken, o.m. 
van het leven van de frontsoldaat en 
van oorlogsschade, zo o.m. van de 
verwoeste huizen in Pervijze en de 
kapotgeschoten kerktorens van 
Reninge en Ramskapelle. Hij maakte 
ook foto’s voor het Belgisch leger, 
bv. van militaire constructies in 
aanbouw. Heel wat andere opnamen 
van Ruyssen vonden trouwens hun 
weg naar de documentaire dienst 
van het leger. Toen in Veurne in 
1917 een moord gepleegd werd, 
vroeg de procureur aan Ruyssen om 
de foto’s van het slachtoffer te 

nemen. Het wijst erop dat hij mogelijk de enige fotograaf was die nog aanwezig was in de stad. De oorlogsschade 
en de troepenbewegingen in Veurne zelf heeft hij uiteraard ook vereeuwigd. Vanuit het raam van zijn apotheek 
maakte hij foto’s van militaire activiteiten. Het bezoek van de Franse president Poincarré op 2 november 1914 
werd door hem minutieus vastgelegd. Hij voorzag zijn foto’s uit de oorlogsperiode doorgaans van een nummer aan 
de voorzijde en een naamstempel of het monogram ‘H.R.’. Aan de achterzijde dragen sommige de vermelding 
‘Yser Photo Ruyssen’. 

Ondanks de doorgaans duidelijke auteursvermelding waren uitgevers van 
ansichtkaarten in binnen- en buitenland niet altijd even correct bij het gebruik 
van deze foto’s. Het monogram werd dikwijls gewist, waardoor zijn werk niet 
altijd achterhaald kan worden. 

Na de oorlog gaf Ruyssen zelf een reeks prentbriefkaarten uit bij de firma Nels 
met de titel Furnes sous les Obus, met o.a. de brandweer van het leger in actie, 
kunstschilder Leon Huyghens aan het werk en zijn eigen beschadigde apotheek 
op de markt. 

De oorlog betekende ook het einde van zijn eerste huwelijk. Zijn echtgenote 
verbleef toen in het buitenland, waardoor ze van elkaar vervreemdden, wat 
leidde tot hun scheiding op 27 juni 1923. In de laatste oorlogsdagen moest hij 
Veurne verlaten en verbleef hij in Parijs. Daar bereidde hij de terugkeer naar 
het gewone leven voor. Op 11 november 1918 stichtte hij er bij de consul de NV 
‘Les Etablissements Pharmaceutiques Industriels’ met zijn medewerkers Fixmer 
en Depotter, en verder Auguste Bohn, Raphael de Haese, Jules Vuylsteke en 
Madeleine Nevejans. Laatstgenoemde was zijn winkelbediende in Veurne. Later 
zal zijn zoon Louis de plaats van Fixmer innemen en de uitbating van de Veurnse 
apotheek op zich nemen. 

De zaak werd tijdens het interbellum hersteld, uitgebreid en verfraaid. In 1925 
werd aan de achterliggende straat een garage met bergplaats gebouwd. De 
plannen hiervoor waren van architect Ch. Schaessens. Achteraan de eigenlijke apotheek werden ook werken 

                                             
1 Met dank aan Johan Termote voor deze mededeling 

Groepsfoto genomen door Honoré Ruyssen omstreeks 1910 in zijn studio in De Panne, de 
groep is mooi gerangschikt volgens grootte. Het decor is een sober duinentafereel en het 

echte zand moest de illusie vervolmaken. (coll. Marc Constandt 

Prentkaart met publiciteit voor 
apotheek Ruyssen 

(Westhoekverbeeldt.be) 
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uitgevoerd. Hiervoor tekenden het architectenduo Albert en Alexis Dumont. Het interieur werd vernieuwd naar 
het ontwerp van architect Ernest Callebout, net zoals Schaessens, een maçonnieke vriend van Ruyssen. 

Na W.O. I ruilde Ruyssen de interesse voor fotografie in voor schilder- en beeldhouwkunst. Zijn schilderkunst kreeg 
weinig weerklank, maar zijn beeldhouwwerk wel. Hij specialiseerde zich in portretkunst, waarvoor hij in de leer 
zou geweest zijn bij de beeldhouwer Godfried Devreese. Ruyssen maakte enkel werk voor personen of organisaties 
waarmee hij ofwel een uitgesproken persoonlijke band had of die op zijn sympathie konden rekenen, hetzij een 
bevriende liberale voorman, een vrijmetselaar of een organisatie uit het officieel onderwijs. Zijn vroegste werk 
hield nog verband met de oorlog. Kort na de wapenstilstand maakte hij een gedenkplaat voor baron Michel du 
Faing d’Aigremont, die tijdens de oorlog bevelhebber was in Veurne en wiens portret Ruyssen toen had 
geboetseerd. Hij maakte er een gedenkplaat van die hij aan de gevel van zijn apotheek bevestigde. Een 
gedenkplaat voor de gesneuvelde oudleerlingen van het Veurnse Atheneum zat ook nog in die sfeer evenals die 
voor Karel Cogge (NBW, dl. XXI, 217) uit 1923. Die laatste kreeg een plaats in het legermuseum. 

 
Gedenkplaat lt.-gen. E. Michel; gedenkplaat Karel Cogge (1922) 

 

Ook de logebroeders deden vaak een beroep op hem. Voor de Brugse logemeester Albert Thooris maakte hij 
omstreeks 1930 een buste en voor de Kortrijkzaan Edouard Predhom maakte hij een herdenkingsplaat. Hij maakte 
ook medailles met afbeeldingen, o.m. van Jules Hoste sr., de Veurnse rechter Louis de Necker en de voorzitter 
van de Bond der gewezen soldaten van Veurne Ambacht, Leopold Debois. Ook van twee andere leden van deze 
bond, Emiel Obyn en Emile vanden Kerckhove, maakte hij respectievelijk in 1921 en 1928 een gedenkplaat. In 
1930 vervaardigde hij een borstbeeld van (logebroeder) Hector Vermeulen, voorzitter van de Ieperse 
Handelskamer, en een buste van zichzelf. 

 
Zelfportret H. Ruyssen (1930) 
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In 1934 had er een grote herdenking plaats rond zijn vriend Abraham Hans. Voor die gelegenheid maakte hij een 
gedenkplaat. 

Enigszins aansluitend hierbij werkte hij aan de twee Veurnse reuzen. Reus Sporkin, in opdracht van de toeristische 
vereniging ‘Veurne-Vooruit’, werd in 1924 ingehuldigd naar een ontwerp van architect Charles Schaessens. Hoofd 
en handen waren echter uitgevoerd in plaaster, wat te zwaar bleek. Ruyssen verving die door stukken in papier 
maché. Voor reus Koo van Veurne, over wie maarschalk Foch het peterschap aanvaardde, boetseerde hij voor het 
hoofd zijn zelfportret. Koo was dan ook zijn eigen initiatief en hijzelf voerde de reus naar diverse bestemmingen, 
o.m. in 1928 naar de folkloristische stoet in Cassel. 

 

Hij had trouwens met Frans-Vlaanderen goede contacten en hij was er 
lid van het ‘Comité Flamand de France’. 

Op 29 januari 1930 hertrouwde Ruyssen in De Panne met de veel jongere 
Stephanie Carolina Vandeveegaete, geboren in De Panne op 24 januari 
1909 als dochter van Aloïs en Leonie Butsraen. Er werden nog twee 
zonen geboren: Honoré August Louis Jan Pieter (genoemd Pieter) 
geboren in Veurne op 10 april 1932 en Joris Karel Lodewijk (Georges), 
geboren in De Panne op 11 oktober 1938. 

Hij was in deze periode sterk betrokken bij het maatschappelijk leven 
in Veurne. In 1921 hoopte hij zijn rol tijdens de oorlog te kunnen 
verzilveren met een politiek mandaat. Hij werd wel verkozen tot 
gemeenteraadslid, maar zijn ambitie om het tot kamerlid te brengen 
werd niet vervuld. Ruyssen was ook ondervoorzitter van de Veurnse 
kamer van koophandel. Hij was er, samen met drukker Desmyter, 
verantwoordelijk om de stad te promoten. 

 
de liberale kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Veurne 1932 (Westhoekverbeeldt.be) 

Een gelijkaardige rol heeft hij ook in De Panne vervuld. Wellicht lag hij mee aan de basis van de reeds genoemde 
toeristische gidsen. Hij was jarenlang lid van diverse verenigingen, o.m. de schuttersvereniging ‘De jonge 
schutters’ en de ‘Bond van Gewezen Soldaten van Veurne Ambacht’. Hij was voorzitter van de ‘Samenwerkende 
Maatschappij van oorlogsschade’ en bouwde mee aan het herstel van de gehavende stad. 

Zijn voornaamste rol speelde hij als liberaal vrijzinnige in de Veurnse afdeling van het Willemsfonds, die hijzelf in 
1907 samen met mouter (en logebroeder) Prosper Terlinck nog had gesticht. De afdeling werd in 1932-33 
heropgericht met Ruyssen als voorzitter. Hij gaf er geregeld zelf voordrachten. Toen hij op 3 april 1932 
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gelegenheidsspreker, algemeen secretaris van het Willemfonds en germanist Adriaan Hegmans, dankte voor diens 
voordracht, verwees hij zelf naar zijn eigen Vlaamsgezindheid : „Het is dus bijna 50 jaar dat ik voor de Vlaamsche 
kwestie op de bres sta en dat legt mij op heden die taak van voorlopige voorzitter met hart en ziel te vervullen… 
Het is dus 50 jaar dat ik het princiep der ontvoogding van het Vlaamsche volk in en door zijn eigen taal tracht 
toe te passen en gedurende die halve eeuw heb ik niet eens ondervonden, zelfs na al mijn pijnlijke tegenslagen, 
dat ik op den slechte weg was. Wie volhardt komt altijd terecht”. 

Als voorzitter van de plaatselijke afdeling en fervent boekenliefhebber ijverde hij mee voor de oprichting van een 
plaatselijke bibliotheek van het Willemsfonds. Voor zijn eigen bibliotheek liet hij in 1934 een ex libris ontwerpen 
door de Brugse kunstenaar André Vlaanderen. Verder is het bekend dat hij het werk “Vlaanderen door de eeuwen 
heen” uit zijn eigen bibliotheek uitleende aan Koning Albert I tijdens diens gedwongen verblijf in Veurne tijdens 
de oorlog. Ook tijdens het interbellum maakte Ruyssen publiciteit via de culturele sector. Hij richtte zich op de 
jeugd met gratis chromo’s en speciale uitgaven van boekjes van Abraham Hans. Die boekjes kreeg je gratis als je 
voldoende bonnetjes had verzameld. Voor volwassenen waren er brochures en prentbriefkaarten, o.m. uit de reeks 
Furnes sous les Obus. 

In 1936 besloot Ruyssen om de boetestad te verlaten, ontslag te nemen uit de Veurnse afdeling van het 
Willemsfonds en zich te vestigen in een woning in de Meeuwenlaan 48 in De Panne (hij werd er wel reeds officieel 
ingeschreven op 1-2-1932). Hij nam afscheid van de Veurnse gemeenteraad waarvan hij sinds 1921 deel uitmaakte: 
in de zitting van 18 maart 1936 sprak hij een afscheidsrede en schonk aan het stadsbestuur enkele van zijn 
beeldhouwwerken en schilderijen. 

De apotheek werd overgelaten aan apotheker Daniël Kinget (de huidige eigenaar van het pand, Renaat Kinget, 
was professor Galenische farmacie aan de KUL). Zoon Louis Ruyssen had zich inmiddels in Gent gevestigd. Zijn andere 
zoon, Romain, begon een loopbaan als apotheker in Oostende, maar zal uiteindelijk in Gent een carrière als 
hoogleraar in de apotheekwetenschappen uitbouwen. 

Zijn verhuizing naar De Panne betekende voor Honoré Ruyssen zeker niet het einde van zijn engagementen. Hij 
lag mee aan de basis van de stichting van de Nederlandstalige loge Simon Stevin in Brugge in 1938. Medestichters 
waren o.a. architect Ernest Callebout en graficus André Vlaanderen. Ruyssen was van 26 februari 1938 tot 27 april 
1947 voorzittend meester van die loge. Een rustige oude dag werd Ruyssen evenmin gegund. Op 5 september 1944 
werd hij opgepakt als gijzelaar. Bij de Duitsers stond hij bekend als verdacht, vooral door zijn fotoreportages uit 
W.O. I. De arrestatie van burgemeester Marcel Mahieu en kapper André Rillof gebeurde tegelijk. Het drietal werd 
wel vrijgelaten, maar moest een vijftiental kilometer te voet afleggen om terug te kunnen keren naar De Panne. 

Ruyssen was nog eventjes actief als beeldhouwer, specifiek voor het 
officieel onderwijs. De gebouwen van de Blankenbergse Rijksnormaalschool 
werden in 1946 door hem afgebeeld op een plaket. Ook voor de 
Nieuwpoortse leraar Honoré Houvenaghel, oorlogsslachtoffer, notoir 
verdediger van het officieel onderwijs en lid van de Oostendse loge, 
maakte hij in 1948 een gedenkplaat. Ruyssen verhuisde de laatste jaren 
van zijn leven nog enkele keren. Hij verliet De Panne om zich in Turnhout, 
Merodelei 36 te vestigen op 30 november 1947. Hij overleed tien jaar later 
in Antwerpen op 26 februari 1957.  

Zijn eerste echtgenote, Zulma Blomme, overleed op 20 april 1962. Vreemd 
genoeg vermeldt haar overlijdensbericht dat ze weduwe is van mijnheer H. 
Ruyssen. 

Zijn zoon Romain Ruyssen werd in 1924 eveneens apotheker en in 1938 
“Gewoon hoogleraar” aan de Rijksuniversiteit te Gent. Hij publiceerde veel 

wetenschappelijke artikels die handelen over de 
colloïdchemie, de farmaceutische chemie en de 
fysische biochemie. Romain overleed in Gent op 
28-05-1979.  

 

 

PS: we hopen, samen met Marc Constandt, dat deze belangrijke figuur uit onze regio, 
zowel in Veurne als in De Panne, in de toekomst de nodige aandacht krijgt die hij 
verdient…  

Zoon Romain Ruyssen 
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BEGRAAFPLAATSEN STAD VEURNE ON-LINE 

PHILIP OVERBERGH 

Deze toepassing laat u toe om, aan de hand van zoektermen, de locatie van een overledene op te zoeken op één 
van de tien begraafplaatsen van Veurne en deelgemeenten. 

Op meerdere van onze kerkhoven komen grafmonumenten voor met een historische, artistieke, volkskundige of 
socio-culturele waarde. Aan deze grafmonumenten, ook gekend als 'funerair erfgoed', werd een score toegekend. 
Dit gebeurde met medewerking van onze FV-afdeling Westkust. Deze score wordt weergegeven op de grafinfo en 
meer informatie hieronder kan verkregen worden bij archief@veurne.be 

Met de volgende link geraak je op de website: 

http://veurne.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ffbd79a5ba3d457483b5ed3fcd9dfe49+ 

 

INFO : DE VOLGENDE LINK KAN JE HELPEN VOOR OPZOEKINGEN 

FREDDY RUBBEN 

Via onderstaande link kan je bronnen online terugvinden zoals parochieregisters en burgerlijke stand van onder 
andere België en Nederland. 

https://erichennekam.blogspot.com/2018/12/toegang‐tot‐familysearch‐bronnen.html 
 
 

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FV AFDELING WESTKUST 

PIERRE RYCKAERT 

Aanwinsten sinds 1 april 2019 

BPV/275 Van Canneyt, Gaby; Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der parochie van Steenkerke 
(1788-1791). (2019) 

DIV/082 Lietard, Edwin; Oostendse Vereremerkten vanaf 1800 tot 1980. (2007)

DIV/083 Donche, P.A.; Edelen, leenmannen en notabelen van Vlaanderen - 1515-1542-1552 (2019)

FAM/268 Ryckaert, Pierre; Genealogie "Van Eyken - Cop" (2019)

FAM/269 Van Den Abeele, Andries; Emiel Van den Abeele - een vechter (1969)

FAM/270 Claeys, Philomena; Waar eindigt het begin / Costenoble 1598-1930 (2019) 

FAM/271 De Schryver, Jacques, Familiekroniek deel 1 / Notities van August-Edmond De Schryver over de families 
Block & De Schryver (2005) 

FAM/272 De Schryver, Jacques, Familiekroniek deel 2 / Notities van August-Edmond De Schryver over de families 
Block & De Schryver (2005) 

FAM/273 Van Goethem, Herman, August DE SCHRYVER - Oorlogsdagboeken 1940-1942 (1998) 

FAM/274 N., Notities Familie de SCHRYVER XVII-XX eeuw

FAM/275 N., Familiespiegel - deel III / Het gezin van August-Edmond de SCHRYVER en Maria-Josepha de 
SCHRYVER-SCHEERDERS 

FAM/276 N., Levensschets Edmond BLOCK 

FAM/277 N., Familiespiegel - deel I / De families de SCHRYVER en BLOCK
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FAM/278 De Schryver, Alice & August, Souvenirs de famille / Familieherinneringen 

HLP/128 Mergnac, Marie-Odile; Atlas des noms de famille (2014)

HLP/129 Pyck, Jozef Joh; Doodensymboliek als leermiddel (1925)

HMK/323 De Burbure De Wesembeek, Albert; Le centenaire de la ligne Ostende - Douvres 1846-1946.

HMK/324 Van Der Bauwhede, Dirk; Nieuwpoort in de geuzentijd (1986)

HMK/325 Dusauchoit, Renaat; De spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort en haar postmerken (1993) 

HMK/326 Van Troostenberghe, Ronny; 100 jaar golf Lombardsijde

HMK/327 Cornette, Roger; 50 jaar garnaalfeest Oostduinkerke (1999)

HMK/328 Bleyaert, Walter; Pervijze tijdens de Tweede Wereldoorlog (2001)

HMK/329 Callenaere, Dehouck, Baecke & Dutrieue; Nieuwpoort graag gezien

HMK/330 Denys, Franz, Honderd jaar Sint Vincentiusparochie te Scheut 1895-1995. 

HMK/331 Rybens, Joannes Baptista, Beschryving der stad ende haven van Nieuport in het Graefschap Vlaenderen 
+/- 1770-1876 - Deel 1. (1966) 

HMK/332 Rybens, Joannes Baptista, Beschryving der stad ende haven van Nieuport in het Graefschap Vlaenderen 
+/- 1770-1876 - Deel 2. (1966) 

HMK/333 Devynck, A. M., SAGEN WEERSZIJDEN DE SCHREVE van Oost - Cappel tot Winnezele van Beveren tot 
Watou (1967) 

HMK/334 Gysseling, Maurits, Toponymie van Oudenburg

HMK/335 Wastiels Frans, Duizend jaar Oostduinkerke.

HMK/336 Moons, Willy, Van IJzer tot polder (1995)

ICO/005 Dansecoer, R.; Onze-Lieve Vrouweparochie Nieuwpoort. Necrologieën 1930-1993. 

JRB/045 N; Appeltjes van het Meetjesland (2004)

JRB/046 Verschillende; Liber memorialis Leo Vanackere (1980)

NOT/082 Bourrez, Jean-Marie; Rentes héritières de la gouvernance de Lille

 

BELANGRIJKE SCHENKING R. DE BRAUWERE 

JOERI STEKELORUM 

Recent kreeg onze afdeling van de heer Roland de Brauwere een heel belangrijke schenking van genealogische 
heraldische werken. Omwille van de omvang en het belang werden deze werken ondergebracht in het fonds Roland 
de Brauwere in onze bibliotheek. We zijn de heer de Brauwere bijzonder dankbaar voor deze mooie schenking. 
Een greep uit de nog in detail op te maken catalogus, die we in een volgend nummer zullen publiceren: 

‐ Armorial de la noblesse Belge 
‐ Armorial Rietstap 
‐ Armorial général de Belgique 
‐ Catalogue de la noblesse Française 
‐ Dictionnaire héraldique 
‐ Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel 
‐ Histoire de la noblesse française 
‐ La maison de Bourbon 

‐ Dictionnaire des changements de noms de 1803 à 1956, 1957 à 1963  
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NIEUWE REGELGEVING GENEALOGISCHE OPZOEKINGEN 

JOERI STEKELORUM 

Rekening houdend met de onduidelijkheid over het al dan niet mogelijk zijn van het toelaten van genealogische 
opzoekingen, werd vanuit de FOD Justitie recent aan de gemeentebesturen volgende verduidelijking gegeven:  

1. Toelatingen van de rechtbanken voor genealogische opzoekingen  

De toelatingen die door de rechtbanken van eerste aanleg werden afgeleverd om genealogische opzoekingen te 
doen, op basis van oud artikel 45 Burgerlijk Wetboek, kunnen niet langer uitgevoerd worden.  

Ingevolge het principe van de toepassing van de wet in de tijd (art. 1 Burgerlijk Wetboek) hebben de toelatingen 
afgeleverd voor 31.03.2019 geen gevolgen meer.  

2. Genealogische opzoekingen – Toestemming personen  

In verband met het afleveren van afschriften en uittreksels bepaalt de wet het volgende:  

Art. 29 BW. § 1. Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van :  

‐ akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;  

‐ akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;  

‐ anderen akten van meer dan honderd jaar oud.  

De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn 
wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun 
notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten bedoeld in het eerste lid van 
respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud.  

Voor akten die gewijzigd werden met toepassing van Titel IV/1 of met toepassing van artikel 1385quaterdecies, § 
3, van het Gerechtelijk Wetboek wordt het recht op een afschrift beperkt tot de persoon op wie de akte betrekking 
heeft, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat.  

§ 2 Uittreksels en afschriften worden afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand die erom wordt 
verzocht dan wel elektronisch via de DABS.  

De uittreksels en afschriften worden bij aflevering voorzien van een elektronisch zegel, zoals voorzien in artikel 
3.27 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende 
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.  

De Koning stelt vast door wie en op welke wijze de afschriften en uittreksels voor akten bedoeld in het eerste lid 
van respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud worden afgeleverd.  

§ 3. De uittreksels en afschriften bestemd om in het buitenland te worden gebruikt, worden, voor zover vereist, 
gelegaliseerd door de minister van Buitenlandse Zaken of door de door hem gemachtigde ambtenaar.  

§ 4. De uittreksels en afschriften vermelden de gegevens zoals voorzien in de modellen die hiertoe door de Koning 
worden bepaald.  

§ 5. De uittreksels en afschriften vermelden de datum van afgifte en worden geauthentificeerd door het 
elektronisch zegel van de DABS.  

Art. 79 BW bepaalt als volgt: De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor genealogische, historische of 
andere wetenschappelijke doeleinden.  

Het Koninklijk besluit voor de aflevering van afschriften en uittreksels voor de niet-openbare akten en het 
Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen zijn nog steeds in voorbereiding. Er werd evenmin een 
overgangsmaatregel voorzien in de Wet van 18 juni 2018 (Titel 2: modernisering burgerlijke stand).  

Aangezien er voorlopig wettelijk niets specifiek geregeld is, moet de algemene privacywetgeving worden toegepast 
voor wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU 2016/679) is het wettelijk kader voor de verwerking 
van de persoonsgegevens opgenomen in de akten van de burgerlijke stand, samen met de Wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
(Belgische Privacywet - kaderwet).  
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Het verwerken van persoonsgegevens is volgens artikel 6.1. a) AVG mogelijk indien de betrokkene wiens 
persoonsgegevens worden verzameld toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 
specifieke doeleinden.  

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dus genealogische opzoekingen toestaan (m.a.w. genealogische 
opzoekingen voor de betrokkenen verrichten), mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de 
personen op wie de akte betrekking heeft.  

Overweging nr. (27) AVG bepaalt dat de verordening niet van toepassing is op de persoonsgegevens van overleden 
personen, en dat de lidstaten regels kunnen vaststellen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens van 
overleden personen, wat niet het geval is in de Belgische privacywet.  

In de Omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand (B.S. 
25.03.2019) is reeds voorzien dat personen, met een onderhandse volmacht van de erfgenamen, uittreksels kunnen 
verkrijgen (punt 3.7.3.1). Indien de personen op wie de akte betrekking heeft overleden zijn, kan de toestemming 
van één van de erfgenamen volstaan. Het is aan de verzoeker om de toestemming van de erfgenaam aan te 
brengen.  

De toestemming kan eenvoudig (onderhands) worden gegeven.  

Het is niet de bedoeling om de akten van de burgerlijke stand waarop de genealogische opzoekingen betrekking 
hebben te migreren naar de DABS. De genealogische opzoekingen worden dus beperkt tot de papieren registers 
van de burgerlijke stand (m.a.w. de akten opgemaakt voor 31 maart 2019).  

De ambtenaar van de burgerlijke stand levert voor genealogische doeleinden de afschriften af door middel van 
een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, met bovenaan de vermelding: “afgeleverd voor 
genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden”.  

3. Regeling in afwachting van het Koninklijk besluit  

Het bovenstaande is slechts van toepassing tot op de datum van inwerkingtreding van het Koninklijk besluit over 
de genealogische opzoekingen. 

  

ARCHIEF RIJKSWACHT EN GERECHTELIJKE POLITIE 

FV REGIO BRUSSEL (MET DANK AAN PATRICK VANHOUCKE, SECRETARIS) 

Enkele dagen geleden kregen we van een bezoekster van ons documentatiecentrum de vraag of we wisten of er 
een archief (met name van personeelsdossiers) van de voormalige Rijkswacht en van de gerechtelijke politie 
bestaat, en onder welke voorwaarden dit geraadpleegd kan worden. Omdat we het antwoord schuldig moesten 
blijven, staken we ons licht op bij Anna Francis, archivaris bij de federale politie. 

De federale politie bewaart personeelsdossiers van ex-leden van de vroegere Rijkswacht (burgers en 
rijkswachters). In dergelijke dossiers zit meestal een stamboekuittreksel (een korte beschrijving van de carrière) 
en soms ook andere documenten (huwelijkstoestemming, militair zakboekje met foto, een tuchtdossier, medische 
gegevens, correspondentie,…). Persoonlijke gegevens worden enkel verstrekt aan directe familieleden (cf. de wet 
op de openbaarheid van bestuur en de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

Voor wat betreft de gerechtelijke politie ligt de zaak blijkbaar moeilijker. De personeelsdienst van de huidige 
federale politie heeft de dossiers ontvangen van de agenten die op 1 januari 2001 (het jaar waarin de eengemaakte 
politie officieel is beginnen functioneren, nl. op 1 april 2001) in actieve dienst waren. De oudere dossiers zijn in 
principe niet bij de federale politie aanwezig, maar zouden volgens mevrouw Francis ofwel bij de federale 
overheidsdienst (FOD) Justitie worden bewaard, of anders zijn overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. 

Het Algemeen Rijksarchief liet einde juli 2019 weten dat de inventaris (per dossier) van het archief van de 
Rijkswacht nog niet volledig klaar is, maar dat alle (nog bestaande) personeelsdossiers vindbaar en raadpleegbaar 
zijn in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. Voor informatie over een concreet dossier kunt u het Algemeen 
Rijksarchief contacteren. De vraagsteller kan rechtstreeks contact nemen met Ilse Van Damme 
<ilse.van_damme@arch.be> en zij kan je dan zeggen of de dossiers die je zoekt (de namen van de personen) 
aanwezig zijn. Het is best dat de vraagsteller in zijn mail vermeldt dat hij is doorverwezen via Familiekunde 
Brussel vzw 
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EEN KANUNNIK VAN DE ABDIJ VAN EVERSAM 

JOERI STEKELORUM 

Ons lid Ronald Strubbe maakte ons attent op volgende overlijdensakte uit Godewaersvelde (F), interessant voor 
wie bezig is met de geschiedenis van de abdij van Eversam in Stavele (zie 
http://www.dekroniekenvandewesthoek.be/de-kroniek-van-eversam). Deze abdij was in de kasselrij Veurne zeer 
nadrukkelijk aanwezig en bedrijvig. Tot de Franse revolutie er een einde aan maakte. 

 

Anno domini 1785 die 25 januarii hora decima matutina omnibus ecclesiae sacramentis munitus, obiit in domino 
reverendus admodum dominus Joannes Augustinus CLAREBOUDT hujus pastor, natus in Hazebrouk, filius Joannis 
Baptistae et Mariae Joannae Ceciliae DE LA ROYERE, aetatis sive anno 65 et sepultus per pastorem de Watou ex 
commisione reverendi admodum domini decani districtus Poperingensio die 29 hujus, testes fuerunt dominus 
(Joannes) Josephus Franciscus CLAREBOUDT, frater calebs, Reverendus dominus Joannes Baptista CLAREBOUDT, 
canonius regularis in Eversam, frater defuncti qui mecum signarunt in diplici die et anno ut supra 

Aldus: pastoor Joannes Augustinus CLAREBOUDT, pastoor van Godewaersvelde, 65 jaar oud en geboortig van 
Hazebrouck, zoon van Joannes Baptiste en Maria Joanna Cecilia DE LA ROYERE, sterft op 25 januari 1785 en wordt 
begraven op 29 januari door de pastoor van Watou, in naam van de deken van Poperinge. Getuigen: zijn broers 
Josephus Franciscus, jongman en Joannes Baptista CLAREBOUDT, regulier kanunnik van Eversam. 

[Joannes Augustinus CLAEREBOUDT werd geboren in Hazebrouck op 24-04-1720, Joannes Josephus Franciscus 
CLAREBOUT op 17-12-1723 en Joannes Baptista Josephus CLAEREBOUDT op 8 juli 1729] 
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OEREN, OOK WEL MAEGDENDAELE GENOEMD 

JOERI STEKELORUM 

Van een lid kregen we volgende vraag: “Het betreft een overlijden in Veurne in 1796. (op pagina 15/26 PR. Veurne 
1794 -1796). Mijn vraagje: geboren in Maegdendaele … waar mag dit wel zijn ?”. 

 

 

 

Uit onze ervaring weten we dat Maegdendaele wel eens werd gebruikt in de plaats van de naam van de parochie 
Oeren. 

Van waar deze naam ? 

Horen (1231) verwijst naar ‘hore’ = slijk (bodemgesteldheid op die plaats). Oer is vermoedelijk een moer-
toponiem, zoals de Moeren. De volksetymologie maakt graag de associatie met ‘hoeren’. Een volksverhaal vertelt 
hoe het dorp oorspronkelijk Maagdendale zou genoemd hebben. Oeren splitste zich vermoedelijk van Alveringem 
af. Wanneer en waarom is niet duidelijk. De kern van het dorp wordt gevormd door een omwalling, die 
vermoedelijk een verdedigingskern vormde. De parochie werd in 1808 opgeheven en bij Alveringem gevoegd. 

De overlevering van de naam van het dorp heeft een kleurrijke verklaring. In een kwade bui zou de pastoor de 
naam van de gemeente Maagdendale in Hoeren veranderd hebben toen er niet voldoende maagden bleken te 
zijn om het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in de processie te dragen. (bron: 
http://www.alveringem.be/sites/default/files/ontstaansgeschiedenisgrootalveringem.pdf) 

 

In het toponymisch woordenboek van De Flou vinden we de toponiem Maagdendale evenwel niet terug. 

 

Eigenaardig genoeg wordt Oeren in 1238 in een officieel document Putena genaamd en wordt een Nieuwpoortse 
poorter in 1751 vermeld als inwoner van “Maegdendaele geseyt Hoeren”. Oeren als parochie werd voor het eerst 
vermeld in 1303. Het patronaatsrecht hoorde toe aan de Augustijnerabdij van Eversam in Stavele. Net als de 
omliggende dorpen in de kasselrij Veurne hing deze parochie voor 1566 af van het bisdom van Terwaan. Met het 
concordaat van 1802 werd de parochie afgeschaft. Oeren bleef wel bestaan als zelfstandige gemeente tot in 1971 
(fusie met Alveringem). 
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AANGIFTE DOPEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1734 

JOERI STEKELORUM 

In het register van ordonnanties van de stad en kasselrij Veurne (Stadsarchief Veurne, Oud archief, nr. 343, folio 
136 r/v) vonden we volgende richtlijn die werden uitgestuurd via algemeen kerkgebod in juli 1734. Deze had een 
dubbel doel: zowel te zorgen dat de juiste familienaam van de dopeling werd genoteerd als om de dopeling te 
beschermen tegen een al te uitbundige vader, peter, meter of vroedvrouw. 

We laten je graag meelezen…. 

 

Ordonnantie ordonneerende den vader te wesen in den doop van syn kynt etcetra 

Myne heeren van het magistraet der stede ende casselrie van Veurne, willende voor soo veele als van hunnen 
plicht is afhangende besorgen dat op de doopregisters gehouden in de prochien deser stede ende casselrie goede 
ende behoorelicke noticie worde gehouden van de familienaem der nieuwe geboren kynderen, mitsgaeders de 
naemen van hunne ouders, hebben geordonneert, soo sy ordonneeren by desen dat in het toecommende, ider 
vaeder gehouden wort tegenwoordich te wesen in den doop van het kynt by syne huysvr(ouw)e gebaert, om aen 
de heeren pastoren ofte de gonne die het selve sullen doopen synen waeren naem ende toenaem, ende de gonne 
van syne huysvrauwe op te geven, ende op den doopbouck te doen opschryven, op de boete van drie ponden 
par(isi)s in proff(ytt)e van den here, van de welcke hy niet en sal worden ontschuldight ten sy om sieckte ofte 
andere merckelicke oorsaecke, die hem soude gestelt hebben in de onmogelickheyt van tegenwoordigh t’hebben 
geweest in den doop van syn kynt wanof hy inkennen sal moeten doen binnen derden daege aen den heere pastor 
van syne prochie, myne voorseyde heeren nochtans aen hun houdende, de kennisse of de reden van 
ontschuldyinge, aenveerdeleck is ofte niet 

Ten voorderen willende beletten d’ongelucken die souden commen voorvallen aen de kynderen die gedraegen 
worden naer den doop, door d'onvorsichtigheyt van de vroedevrauwe, peter ende meter, myne voorseyde heeren 
van het magistraet hebben geordonneert soo sy ordonneeren mits desen, dat van nu voortaen, soo haest het kynt 
gedoopt sal wesen, de vroedevrauwe vertreckende uyt de kercke niet en sal vermogen te gaen in eenige herberge 
ofte elders om te drincken, maer sal hebben met het kynt te vertrecken naer heet huys van de moeder op de 
boete van thien ponden par(isi)s, verbiedende oock aen de peter ende meters, de vroedevrauwe ofte andere 
geselschappende het kynt gedragen naer den doop, voor ofte naer, t’administreeren der elven ende tot alderstont 
het kynt wederom in syn moeders huys gebracht is geweest, te beschincken op peine van thien ponden par(isi)s 
voor ider contraventie. 

Actum ende aldus geresolveert in het collegie den 19 juny 1734 ond(erteecken)t Van der Fosse 

Gepubliceert ter gewoon(lyck)e plaetse ter presentie van de heeren Amerlinck ende Clarysse, schepenen ende 
ceurheers, desen 10 july 1734, toor(conde)n ond(erteecken)t Rycx 

Eodem utgesonden copien deser ordonnantie in generaelen kerckgeboode der stede ende casselrie van Veurne, 
toor(conde)n als erfachtig tafelhoudre ond(erteecken)t J. De Smedt 
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