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EEN ROOFMOORD IN LETTENBURG-OOSTKERKE IN 1795 

JOERI STEKELORUM 

In het tijdschrift Biekorf verscheen (119de jaar, afl. 3/2019) van de hand van Jos Monballyu het relaas 
van een roofmoord gepleegd in de herberg De Lettenburg in Oostkerke (Diksmuide). De auteur baseert 
zich voor dit artikel op het dossier dat zich bevindt in het Rijksarchief Brugge, Archief van het Hof van 
Assisen van West-Vlaanderen en rechtsvoorgangers (R82), meer bepaald het dossier van 26 januari 1796 
(31-106). In dit artikel wordt het volledige relaas van de feiten gegeven en van het proces dat er op 
volgde, tot en met de uitvoering van de doodstraf door middel van de guillotine van de meeste 
beschuldigden op de Grote Markt van Brugge op 25 maart 1797. Het artikel geeft evenwel weinig 
biografische informatie over de betrokkenen en soms zelfs verkeerde informatie. Wie de betrokkenen 
waren, willen we in dit artikel kort belichten. Misschien vindt iemand een aanknopingspunt voor zijn 
eigen familiegeschiedenis. Het volledige artikel kan je raadplegen in het nummer van Biekorf dat ter 
inzage ligt in de leeszaal van FV Westkust. 

De slachtoffers 

De slachtoffers van de roofmoord in de nacht 
van donderdag 19 op vrijdag 20 november 1795 
waren de leden van het gezin van Philippus 
Van Eecke en Maria Joanna Delaere, uitbaters 
van de herberg Lettenburg in Oostkerke. Deze 
herberg bestaat trouwens heden nog steeds 
onder de naam Restaurant Lettenburg, op het 
kruispunt van de Pervijzestraat (N35) en de 
Lettenburgstraat. Hiernaast een extractie uit 
de kaart van Ferraris (einde 18de eeuw). 

Philippus Erckenbardus Van Eecke werd 
geboren op 2 april 1755 in Lo als zoon van 
Franciscus (°Oostvleteren) en Isabella 
Dequekere (°Herzele (F)). Hij trouwde in Oostkerke op 8 mei 1781 met Maria Joanna Delaere, geboren 
in Oostkerke op 19 juni 1756 als dochter van Petrus (°Esen) en Rosalia Moenaert (°Oudekapelle). Zij 
hadden samen tien kinderen, waarvan er slechts drie de babyleeftijd overleefden: 

Maria Joanna °Oostkerke, 17-06-1781 +Oostkerke, 20-11-1795 

Petrus Ignatius °Oostkerke, 09-06-1784 +19-09-1784 

Joanna Theresia °Oostkerke, 06-09-1785 +18-09-1785 

Anna Theresia Edulia °Oostkerke, 25-02-1787 +11-06-1787 

Anna Theresia °Oostkerke, 28-07-1788 

Petrus Jacobus °Oostkerke, 24-12-1789 +26-03-1790 

Philippus Jacobus °Oostkerke, 17-04-1791 +01-10-1791 

Philippus Franciscus °Oostkerke, 09-06-1793 +14-09-1793 

Philippus Jacobus °Oostkerke, 04-07-1794 +01-10-1794 

een naamloos kind °4-7-1794, gedoopt door vroedvrouw Joanna Derieuw 

Sophia Clara °Oostkerke, 12-08-1795 + 24-04-1796 

Bij de roofmoord stierven zowel de vader Philippus Van Eecke als de oudste dochter Maria Joanna. 
Beiden werden in de parochieregisters van Oostkerke genoteerd. 
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Het jongste kind van amper drie maanden oud kon zich verbergen onder moeder. Zij overleefden samen 
de moordaanslag. Het jongste kind stierf evenwel vijf maanden later, de moeder overleed, o.a. ten 
gevolge van de gevolgen van de gebeurtenissen, in Oostkerke op 18 december 1796. Over het verdere 
lot van de toen achtjarige Anna Theresia Van Eecke blijft de auteur van het artikel evenwel in het 
ongewisse. Zij verhuisde naar de stad Ieper, waar ze op 11 juli 1827 huwde met brouwer Bernardus 
Josephus Dedeystere, geboren in Ramskapelle op 7 maart 1802 als zoon van Petrus (Nieuwpoort, 12-05-
1820) en Thecla Constantia Provoost (+Ramskapelle, 02-08-1816). Zij zou haar hele leven de gruwelijke 
gebeurtenissen van 1795 met zich meedragen. Ze stierf in Ieper op 12 april 1871. Haar echtgenoot 
Bernardus Dedeystere overleed in diezelfde stad op 22 januari 1876. 
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De daders 

Petrus Joannes DUMELIE (in het artikel Jean Pierre Dumulié), geboren in Westouter op 13 december 
1765, zoon van Laurentius en Maria Petronella Beckaert. Hij trouwde in 1791 in Pervijze met Henrica 
Coleta Van Egroo, geboren in Nieuwkapelle op 29 maart 1769, dochter van Joannes Franciscus (°Lo) en 
Isabella Clara Malengier (°Nieuwkapelle). Zij hadden één zoon: Joannes Franciscus Augustinus Dumeliez, 
geboren in Kaaskerke op 18-08-1793. Hij stierf nog voor het proces van start ging, namelijk in het 
arresthuis van Brugge tussen 13 en 15 augustus 1795. Het was landbouwknecht Dumelie die het dodend 
schot loste op herbergier Philippus Van Eecke. Zijn weduwe overleed in Kaaskerke op 24-07-1802, nadat 
zij op 08-06-1799 hertrouwde met dagloner Jacobus Ludovicus Deraedt, geboren in Lo op 25-02-1779, 
zoon van Jacobus en Rosa Stragier. Zij kregen nog één dochter: Maria Theresia Deraet, geboren in 
Kaaskerke op 11-05-1800. 

Petrus Damianus VERMANDE (in het artikel Jean Pierre Vermande en Pieter Vermander), geboren in 
Alveringem op 26 september 1761, zoon van Petrus Joannes (°Alveringem) en Joanna Thecla Delboo 
(°Booitshoeke). Hij was dagloner in Pervijze-Sint-Catharinakapelle. Hij werd ter dood veroordeeld en 
werd gehalsrecht op 25 maart 1797. 

Carolus Josephus LERBERGHE (in het artikel Charles Vanlerberghe), geboren in Pollinkhove op 20 maart 
1768, zoon van Maximilianus (°Waasten) en Isabella Clara Aernoudt (°Esen). Hij was dagloner te 
Diksmuide en huwde in Pervijze-Sint-Catharinakapelle in 1789 met Perpetua Barbara Vallaeys, geboren 
in Pervijze. Zij woonden achtereenvolgens in Steenkerke (1790), Wulpen (1792) en Oostkerke (1793), 
waar drie kinderen werden geboren: 

Maria Theresia °26-11-1790 

Maria Cecilia °20-01-1792 +06-02-1792 

Joannes Baptiste Eugenius °15-09-1793 +02-12-1793 

Hij werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 maart 1797. 

Carolus Joannes VANDE STEENE (in het artikel Charles Vansteenne), geboren in Avekapelle op 4 
november 1756 als zoon van Joannes Dionisius (°Nieuwkapelle) en Jacoba Francisca Monté 
(°Gijverinkhove). Hij huwde op 05-09-1790 in Bulskamp met Regina Leonora Moenaert, weduwe van 
Philippus Franciscus Breynaert, geboren in Avekapelle op 07-09-1753 als dochter van Petrus Jacobus 
Moenaert (°Avekapelle) en Maria Cecilia Christiaen (°Wulveringem). Hij vestigde zich als timmerman-
schrijnwerker en horlogemaker in Pervijze. Hij werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 
maart 1797. 

 
Zijn weduwe overleed op 25-07-1831 in Nieuwpoort in het burgerlijk hospitaal in de Langestraat. Zij 
was toen weduwe van Carolus Reginaldus Couckuyt, geboren in Pervijze op 16-10-1771 als zoon van 
Petrus en Maria Joanna Cools, en overleden in Nieuwpoort op 18-03-1824. 

Carolus BRYS (Charles Brijs in het artikel), geboren omstreeks 1770 in Diksmuide, schrijnwerker. Gezien 
het ontbreken van de parochieregisters van Diksmuide, kunnen we deze persoon niet met 100% 
zekerheid identificeren. In zijn overlijdensakte, ingeschreven in de registers van Brugge staat weinig 
informatie. In de akte die werd ingeschreven in de burgerlijke stand van Diksmuide wordt evenwel de 
naam van zijn vader vermeld, met name “Jean”’. Het gaat daarom wellicht over de zoon van kleermaker 
Joannes Bernardus Brys (°Diksmuide, 21-03-1798) en Maria Verhaeghe (+Diksmuide, 05-05-1791). Hij 
werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 maart 1797. Zijn vader (?) hertrouwde in 
Diksmuide op 28-09-1808 met Louise Elle, geboren in Diksmuide op 27-02-1763. 

 

Petrus Franciscus MEERSSEMAN (vermeld als Pieter Meersseman), geboren in Langemark op 24 
september 1762 als zoon van Ferdinandus Andreas en Maria Francisca Delavie. Hij was landbouwer te 
Oostkerke. Hij huwde in Kaaskerke op 16-02-1790 met Anna Theresia Constantia Hollevoet, geboren in 
Kaaskerke op 10-01-1767 als dochter van Joannes en Anna Theresia Deburchgraeve.  
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Hij werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 maart 1797. Zijn weduwe hertrouwde met 
Philippus Coulier met wie zij een dochter Perpetua Catharina Coulier had (°Kaaskerke, 29-11-1798) en 
zij zelf stierf reeds op 30-11-1798 in Kaaskerke. Het koppel Meersseman-Hollevoet kreeg vier kinderen: 

Basilius Blasius °Kaaskerke, 08-02-1790, overleden in Stuivekenskerke op 12-03-1839 en er voordien 
gehuwd op 17-01-1831 met Maria Catharina Decock 

Anna Theresia °Kaaskerke, 16-01-1790 en overleden in Merkem in 1852, er voordien op 22-01-1819 
gehuwd met Angelus Albertus Verhaeghe 

Genoveva Maria Theresia °Kaaskerke, 14-12-1794 

Henrica Joanna °Oostkerke, 27-10-1796, de vader dan vermeld als herbergier 

Het koppel Meersseman-Hollevoet zou na de dood van herbergier Van Eecke, zelf de herberg de 
Lettenburg overnemen. 

Petrus Joannes VAN EGROO, geboren in Nieuwkapelle op 4 november 1771 als zoon van Joannes 
Franciscus (°Lo) en Isabella Clara Malengier (°Nieuwkapelle). Hij was dus de schoonbroer van Petrus 
Joannes Dumelie. Hij was wever en landbouwknecht in Kaaskerke en werd getypeerd als een kleine 
bultenaar. Hij werd wegens gebrek aan voldoende bewijs vrij gesproken (hij zou op het moment van de 
feiten in de gevangenis van Veurne hebben gezeten), doch later voor andere feiten veroordeeld 
(27/1/1797, dossier 32-106). 

Ten slotte willen we hier nog even de andere personen vermelden die in het procesdossier opduiken.  

Zo zijn er de lokale vertegenwoordigers van de rechtbank: Francois Emmanuel Carton (plaatsvervangend 
hoogbaljuw), Ambrosius Depotter (licentiaat in de medicijnen te Veurne, gerechtsdeskundige), Jacobus 
Provoost (chirurgijn te Veurne) en Jean Louis Provoost (vrederechter van Pervijze). 

Verder de volgende getuigen die de feiten hebben meegemaakt en eventueel hebben getuigd in het 
assisen proces: Engelbertus Deraeve (buurman), Francois Claerbout (pastoor van Oostkerke), Jacqueline 
Delaere (zus slachtoffer), Pieter Strubbe (knecht van Pietre Delaere), Jean Valcke (verhuurde een kamer 
aan Joanna Delaere nadat ze uit de herberg wegtrok), N. Corveleyn (chirurgijn te Pervijze), Pierre 
Scheers (uit Sint-Catharinakapelle, 63 jaar), Charles Provoost (herbergier en brouwer), Pieter Vereecke 
(politieagent Pervijze), Louis Francois Deceuninck (eigenaar van de Lettenburg, Sint-Catharinakapelle, 
brouwer-koperslager), Charles Dehaese (stoffenwinkel Pervijze waar ook een diefstal werd gepleegd), 
Francois Deceuninck (landbouwer Kaaskerke, broer van Louis), Pieter Ingelram (landbouwer Kaaskerke), 
Pieter Huyghe (dagloner, ook inbraak bij hem op 26/7/1795) en Louis Rabout (dagloner Pervijze). 

 

Bronnen: parochieregisters (www.search.arch.be) en registers burgerlijke stand (via 
www.familysearch.org) en digitale collectie bidprentjes FV Westkust – collectie R. Florizoone-Scheirsen. 

 

 

In onze nieuwsbrief verscheen in jaargang 4 (2004) nrs.3 en 4 en jaargang 5 (2005) nrs. 1-2-3-4, 
jaargang 6 (2006) nrs. 1-2 de lijst van assisenprocessen betreffende de Veurnse regio uit de 
periode 1796-1921. Misschien vind jij er wel een familielid in ? te downloaden op 
https://www.familiekunde-westkust.be  
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Overlijdensakte Charles Lerberghe, Brugge, 5 germinal an 5 
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AANWINSTEN ARCHIEF FV AFDELING WESTKUST 

JOERI STEKELORUM 

schenking Freddy Beun (Koksijde) 05-11-2019
foto’s betreffende de familie Ameloot (Houtem)

(INV/046) 
1 foto Houtem: fanfare 'Houthemnaere blyft te gaere'

Voor het 'Handelshof' van Ach. Tahon-Vandewynckel poseren de muzikanten van de 
fanfare. Deze wordt opgericht in 1925 onder impuls van Dr. Dewulf. Medestichters 
zijn G. Vandenberghe, E. Decorte, F. Boudweel, G. Pladys en J. Patfoort. Chef was 
Jerome Debergh, hij staat in het midden op de tweede rij, onder de vlag. Periode: 
1919-1940; Datering: 1925? (zie zelfde foto op Westhoek Verbeeldt) 

2 Portretfoto van Jules AMELOOT °Houtem, 10-04-1870 +Houtem, 14-08-1934 
Maelstaf Veurne, ca. 1905 

3 Portretfoto van Alphonsine Mathilde LASEURE °Haringe, 13-01-1882 +Poperinge, 21-
01-1965, zijn echtgenote, Maelstaf Veurne, ca. 1905 

4 Portretfoto van Jules AMELOOT °Houtem, 10-04-1870 +Houtem, 14-08-1934, 
reproductie foto uit 1931 door Verstraete, Houtem 

5 Portretfoto van Alphonsine Mathilde LASEURE °Haringe, 13-01-1882 +Poperinge, 21-
01-1965, zijn echtgenote, reproductie foto uit 1931 door Verstraete, Houtem (2 ex.)

6 Portretfoto van Jules AMELOOT °Houtem, 10-04-1870 +Houtem, 14-08-1934, M. 
Leeuwerck, Poperinge, 1931 

7 Portretfoto van Alphonsine Mathilde LASEURE °Haringe, 13-01-1882 +Poperinge, 21-
01-1965, zijn echtgenote, M. Leeuwerck, Poperinge, 1931 

8 Trouwfoto Marcel AMELOOT °Houtem, 08-05-1905 +Watou, 20-12-1972 en Madeleine 
HUYGHE °Steenvoorde, 10-09-1903 +Watou, 07-03-1966, gehuwd Steenvoorde 22-08-
1931, M. Leeuwerck, Poperinge, 1931 

9 Portretfoto van Valere AMELOOT °Houtem, 16-04-1916 +Poperinge, 31-07-1989, in 
kleur, circa 1945-1950, M. Verstraete Houtem 

10 Portretfoto van Maria VERPOORT °Houtem, 30-04-1915 +Bulskamp, 20-09-1999, in 
kleur, circa 1945-1950, M. Verstraete Houtem 

11 Trouwfoto van Valere AMELOOT °Houtem, 16-04-1916 +Poperinge, 31-07-1989 en 
Maria VERPOORT °Houtem, 30-04-1915 +Bulskamp, 20-09-1999, gehuwd 1937, M. 
Maelstaf Veurne (2 ex.) 

 

Met dank voor deze mooie schenking ! 
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PERVIJZE EN SINT-CATHARINAKAPELLE, TWEE PAROCHIES, ÉÉN 

GEMEENTE 
JOERI STEKELORUM 

Bij opzoekingen in onze regio komen we soms de plaatsnaam Sint-Catharinakapelle tegen. Deze 
parochie bestaat sinds 1812 officieel niet meer en behoort sindsdien tot Pervijze. 

We zochten even de korte geschiedenis van Pervijze op. 

Onder de bezittingen van de abdij van Ename die graaf Boudewijn V in 1063 aan abt Walbert schonk, 
worden vier schaapskooien met weiden te Paradisus vermeld. Paradisus (= Oudfrans parevis = 
kerkplein) lag in het door de Duinkerke III-transgressie overstroomde gebied. Kerkelijk ging het gebied 
af van de kanunniken van Sint-Walburga Veurne. Toen in 1120 de Sint-Niklaasabdij te Veurne gesticht 
werd, schonk de bisschop van Terwaan het altaar van Pervijze aan deze abdij. De abt van Sint-Niklaas 
behield het patronaatsrecht tot aan de afschaffing van de abdij tijdens de Franse bezetting. In 1085 
begiftigde graaf Robrecht I het kapittel van Sint-Pieters te Cassel (F) met o.a. zes schaapskooien 
gelegen te Bercle. Bercle was een heerlijkheid die zich uitstrekte op het grondgebied van Sint-
Catharinakapelle, Eggewaartskapelle en Ramskapelle. De kanunniken van genoemd kapitel stichtten 
op het grondgebied van Sint-Catharinakapelle een kapel, die later tot een zelfstandige parochie 
uitgroeide. Het patroonschap van de kerk behoorde toe aan de abt van Sint-Bertinus te Sint-Omaars 
(F). Pervijze vormde samen met Sint-Catharinakapelle een ammanie. In 1812 werd Sint-
Catharinakapelle bij Pervijze gevoegd. De kerk werd in 1895 afgebroken. 

(uit: Hasquin, Hervé, Gemeenten van België, geschiedkundig en administratief-geografisch 
woordenboek, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1980, p. 869-870). 

Op https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters staan de parochieregisters van Pervijze en 
Sint-Catharinakapelle afzonderlijk. 

Belangrijk is wel te weten dat er twee afzonderlijke alfabetische tabellen zijn gemaakt, die evenwel 
samen op één bestand staan ((https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-

A0513_109981_108806_DUT/inventarisnr/I1099811088068820/level/file/scan-index/121/foto/513_1072_000_00156_000_0_0120_r) 

 

Zij volgen elkaar op in de beelden die op de site van het Rijksarchief staan 

 Sint-Catharinakapelle Pervijze
dopen beeld 1-34 beeld 34-74
huwelijken beeld 103-126 beeld 127-151
begrafenissen beeld 152-184 beeld 184-219
supplement 1758-1796  74-102
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Ook de registers van de burgerlijke stand van Sint-Catharinakapelle bestaan voor de periode van 1803 
tot en met 1811, jaar waarin de gemeente bij Pervijze werd gevoegd. (zie 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GKB-SMJ8?owc=QZ9J-PN5%3A1009540901%3Fcc%3D2139860&wc=QZ9J-
PNR%3A1009540901%2C1009540902&cc=2139860); 

De registers besluiten met volgende formule: 

 

 

In het archief van Jef Cailliau (fonds Jef Cailliau, FV Westkust) vonden we een kopie van de grenzen 
tussen Pervijze en Sint-Catharinkapelle 
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Op de Ferrariskaart zijn de beide kerken duidelijk te zien (boven die van Sint-Niklaasparochie 
Pervijze, onder deze van Sint-Catharinakapelle) (bron, ook van volgende kaarten: 
https://www.geopunt.be/) 

 

Op de Popp-kaart uit de jaren 1840: 

 

Op de huidige kaart: 
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GEDICHT VAN PASTOOR POËET ADAM HAUWEEL 

RONALD STRUBBE 

Helemaal In het begin van de doopregisters van Steenvoorde schrijft de pastoor poëet Adam Hauweel een gedicht 
in het oud Nederlands. Mooi om te lezen en brandend actueel. 

 

 

Als menich man compt daer menichs 

man es. Menich man en weet 

niet wat menich man es. 

Wiste menich man wat menichs 

man waere menich man zouden 

menich mans eere bewaeren 

Gedateerd op 22-10-1590, dan beginnen de parochieregisters van Steenvoorde. 

 

Dat moet zoiets zijn als. Als meer mensen leert kennen, dat men achting heeft voor de mens... . 

Nu noemen ze dat respect voor elkaar hebben. Ongeacht kleur en wie die is. 
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NOOIT TE OUD OM TE LEREN… 

JOERI STEKELORUM 

In het register van ordonnanties van de stad en kasselrij Veurne (Stadsarchief Veurne, Oud archief, nr. 
343, folio 273v-274r) vonden we veen merkwaardig besluit van het magistraat van de stad en kasselrij 
Veurne van 16 februari 1746, met name “Permissie aen Anthoine Vandecasteele om synen naem te 
moghen stellen by geschrifte”. 

We laten je graag meelezen…. 

 

Aen myne edele heeren, myn heeren burgm(eester)s, lanth(oude)rs, schepenen ende ceurheers 
der stede ende casselrie van Veurne 

Supplieere verthoont oodtmoedelyck Anthoine Vandecasteele fi(liu)s Anthoine, lantsman 
woonende op de pro(chi)e van Westvleteren onder de casselrie oudt ontrent de 40 jaeren te 
kennen gevende hoe dat hy suppliant voor desen niet en heeft connen stellen synen naem by 
syn eygen geschrifte alwaer hij heeft moeten teeckenen, nemear met een marcq ofte cruys 
mits hy niet en conde schryven ende gelyck hy suppliant hem nu eenigen tydt geoeffent heeft 
tot het leeren schryven soo verre dat hy in staete is van synen naem selfs te stellen, ende 
voorders voor syn eyghen te schryven ende nottitie te houden van t’gonnen syne affairens 
regardeert conforme het certificat van Jacobus Decnoop, coster der prochie van Westvleteren 
hier annex, wenschte den suppliant de permissie van ul(ieden) ed(el)en van nievoorts synen 
naem in alle plaetsen waer het noodigh wert selfs te mogen stellen in syn geschr(yft)e in de 
plaetse van syn voorigh marcq ofte cruys, om daer aen in alle voorvallen, sooveel geloove te 
moeten gegeven worden als by syn voorgaende marcq ofte cruys, dies hy tot probatie van 
t’gonnen voorseyt deze ond(erteecken)t t’welcke doende etc(etera) ond(erteecken)t Anthone 
Vandecasteele 

Om zeker te zijn dat de bewering van Anthoine Vandecasteele klopt werd een bevestiging gevraagd aan 
de schoolmeester van Westvleteren, die volgende verklaring aflegde: 

Ick onderschreven schoolm(eest)re der pro(chi)e van Westvleteren, certificeeren ende 
attesteere hoe dat Anthone Vandecasteele bequaem is om syne naeme te schryven ende tot 
doen van alle syne affairen in approbatie der waerheyt hebben dese verleent om te dienen 
daer het behoort desen 13 febr(uary) 1746 toor(conde)n ond(erteecken)t J. De Cnoop 
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Met de volgende stijlformule werd het verzoek bevestigd: 

App(ostil)le – geconsenteert t’gonne versocht mits enregistrature deser ende annex ter griffie 
van camer, actum in camer den 16 van febr(uar)y 1746 ond(erteecken)t Vanderfosse 

Wie was hij ? 

Antonius Cornelius Vandecasteele (in doopakte staat Kasteele) werd geboren in Woesten op 5 februari 
1704 als buitenechtelijke zoon van Antonius Casteele en Cornelia Galliot, weduwe van Joannes 
Ryckwaert. De pastoor maakt melding van een incestueuze relatie tussen vader en moeder gezien de 
bloedverwantschap in de derde graad. Zijn peter was Hyeronimus Casteele fs. Christianus, zijn meter 
Petronilla Deckers echtgenote van Joannes Casteele, beiden uit Woesten. Antonius jr. huwt in 
Alveringem op 27 augustus 1737 met Petronilla Cornelia Snick, weduwe van Philippus Roels, geboren in 
Lo op 18 november 1703 als dochter van Carolus en Joanna Hostens.  

In Alveringem wordt een dochter Joanna Theresia geboren op 28 maart 1740, waarna nog kinderen 
volgen die werden geboren in Westvleteren vanaf 1742 maar allemaal op jonge leeftijd stierven. 
Antonius sterft in Westvleteren op 21 januari 1761, zijn weduwe in Reninge op 23 juli 1773. Er werd een 
staat van goed opgemaakt (SvG kasselrij Veurne nr. 19.245) 

 

KWARTIERSTAAT GEORGETTE VANGREVELING 

JOERI STEKELORUM 

In Reninge overleed Georgette Vangreveling op 102-jarige leeftijd. Haar kwartierstaat vind je op de volgende 
pagina.  

Aanvullende kwartieren: 

KW 15 = x Bikschote, 28-05-1873 Amandus Leonardus SERRYN (°Bikschote, 05-12-1830) 
KW 32 & 33 = N. & Joanna Theresia Constantia VANGREVELYNN (+Gijverinkhove, 02-03-1794, °Hondschoote, 32 jaar, x Gijverinkhove, 31-
08-1790 Jacobus Carpentier) 
KW 34 & 35 = Petrus Joannes TOP (+Leisele, 12 nivose 13) & Joanna SWYNGEDAUW (+Houtem) 
KW 36 & 37 = Ignatius ROSSEEL & Maria MERLEVEDE (+Pollinkhove, 5 compl. 9) 
KW 38 & 39 = Jacobus BEGHEIN & Clara Genoveva VANHOUTTE 
KW 40 & 41 = Joannes Baptista GEERARDYN & Joanna Barbara LEFEVRE 
KW 42 & 43 = Joannes Judocus VALLAEYS & Anna Maria HOPSOMER 
KW 44 & 45 = Petrus Jacobus CARLIER (+Proven, 13 pluviose an 9) & Maria 
magdalena Cornelia BLONDEEL (+Proven, 21-05-1784) 
KW 46 & 47 = Ferdinandus Jacobus VERLEENE & Rosalia SEZIER (+Leisele, 15-12-
1794) 
KW 48 & 49 = Petrus Jacobus TOULOUSE (+Hoogstade, 04-09-1794) & Maria 
Joanna MARKEY (+Alveringem, 23 germinal 6) 
KW 50 & 51 = Carolus Joannes VIENNE (+Izenberge, 22 frimaire 14) & Maria Joanna 
BAEKELANDT  
KW 52 & 53 = KW 36 & 37 
KW 54 & 55 = KW 38 & 39 
KW 60 & 61 = Petrus Joannes VERSTRAETE (+Moorslede, 14-08-1831) & Maria 
Theresia VANDENBROUCKE (+Moorslede, 17-10-1814) 
KW 62 & 63 = Henricus Silvester TACCOEN (+Bikschote, 01-03-1834) & Isabella 
Clara Francisca BLIECK 
KW 64 & 65 = Franciscus VAN GREVELYNN (°Hondschoote) & Anna Theresia 
FYSENU (°Gijverinkhove) 
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DE PAROCHIES IN DE STAD VEURNE 

JOERI STEKELORUM 

Wie met zijn familiegeschiedenis in het Ancien Regime (periode voor 1796) in de stad Veurne terecht komt, moet 
voor genealogische gegevens zoeken in de parochieregisters van drie parochies: Sint-Niklaas, Sint-Walburga en 
Sint-Denijs. Na de Franse revolutie wordt de parochie Sint-Denijs afgeschaft. We vonden op www.cartesius.be 
een stadsplattegrond van Veurne met aanduiding van de grenzen van de parochies Sint-Walburga, Sint-Nijklaas en 
Sint-Denijs. Deze kaart bevindt zich in het archief van het Algemeen Rijksarchief, meer bepaald in de Verzameling 
Kaarten en plattegronden in Handschrift. Reeks II./Verzameling Kaarten en plattegronden in Handschrift. Reeks 
II, nr. 149. Deze kaart is niet gedateerd maar dateert wellicht uit de 18de eeuw. Link naar de kaart: kaart. 

Op de kaart hieronder hebben we enkele oriëntatiepunten gezet. 
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VERZOEK VAN ONS LID NICKY VILEYN 

JOERI STEKELORUM 

Ons lid Nicky VILEYN werkt momenteel aan de geschiedenis van de familie Provoost uit Ramskapelle- 
Oostduinkerke-Lo-Wulveringem-Diksmuide. Wie informatie en/of documentatie heeft over deze familie kan 
contact nemen via nvileyn@hotmail.com . 

 

FOTO’S 14/18 VAN HET IJZERFRONT 

FREDDY RUBBEN 

Foto's door een Duits fotograaf genomen. Het hele IJzerfront in beeld gebracht vanaf de Duitse linies, van 
Nieuwpoort via Tervate tot Diksmuide en verder naar Poelkapelle. 
Uitzonderlijke oorlogsfoto's aan de Ijzer 1914/1918 foto's gemaakt door de Werhmacht. 

de link: 

https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157649470476229 
Bekijk ook de even zeldzame foto's van batterij 'Pommern' in volgend album. 

https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157656806020692 

 

NIEUWE PUBLICATIES FV WESTKUST 

Op woensdag 18 december om 19 uur worden in het Spaans Paviljoen (Ooststraat 1) te Veurne drie nieuwe 
publicaties voorgesteld, van de hand van Gaby Van Canneyt, Joeri Stekelorum en Jan Van Acker: 

‐ Terriers van ’s Heerwillemscappelle (1727-1729) en van Sinte Nicolais Beoosterpoort (1729-1737) 

‐ Terriers van Wulpen (1723-1725) en van Booitshoeke (1725) 

‐ Vervallen, afghebrande ende gheruineerde hofsteden onder de casselrie van Veurne (1726) 

Een afzonderlijke uitnodiging voor dit uniek moment volgt. 
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