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ONZE ACTIVITEITEN:
Exclusief voor de leden van Familiekunde Vlaanderen !
De succesvolle voordracht "Op zoek naar allerhande (ook recente) genealogische info op het internet" door
Marc Derudder is maar één keer fysiek kunnen doorgaan. We willen jullie geduld niet langer op de proef
stellen. Op zaterdag 12 december en zondag 13 december, telkens van 10-12u, deelt Marc graag zijn
ervaringen met de trouwe leden via een Webinar. Online dus, via Zoom !
Meld je ten laatste op 10 december aan via mderudder@gmail.com met vermelding van je lidnummer en
voorkeur van dag (zaterdag/zondag). We bekijken of we dit later voor niet-leden kunnen herhalen.
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Warme oproep : lid blijven/worden in 2021
Wanneer je lid wordt van Familiekunde Vlaanderen ontvang je niet enkel ons tijdschrift Vlaamse Stam bij je thuis in de bus, maar
krijg je daarenboven nog andere voordelen, zoals gratis bezoeken aan al onze documentatiecentra verspreid over geheel Vlaanderen
en Brussel, sterke prijsvermindering bij deelname aan cursussen of voordrachten,...

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 37 euro | BE58 4141 1712 2179 van Familiekunde Vlaanderen vzw, Van
Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem
Om onze afdeling Westkust te steunen : graag vermelden bij de mededeling "afdeling Westkust".
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DATERINGSPROBLEMEN BIJ PASTOOR BAVELAERE
VAN KOKSIJDE (1665-1685)
JAN VAN ACKER
De parochie Koksijde is ontstaan uit Sint-Walburga Veurne. Het was het kapittel van die Veurnse kerk dat een
pastoor naar Koksijde stuurde, vaak een kapelaan, die het soms tot kanunnik bracht. Voor de zeventiende eeuw
laten de parochieregisters toe de pastoor van de kerk, die toen nog op de hoek van de Zeelaan en de Helvetialaan
stond, na elkaar te zetten.1
Na de vernielingen van de godsdiensttroebelen en de vrijbuitersinvallen werd een nieuwe kerk ingewijd op 5 mei
1607. Maar de parochiale registers vatten pas later aan. Kapelaan Hubertus Bliecq (ook Blieck) begon zijn registers
als pastoor van Koksijde met de doop van Andrea Jansseune op 15 september 1620. Zijn laatste akte dateert van
27 augustus 1638, en op 3 september was hij al actief als pastoor van de Sint-Walburgaparochie.
Hij werd te Koksijde opgevolgd door Jacobus de Schrijver, die op 21 september zijn eerste akte optekende. Ook
hij was een kapelaan, maar hij werd op het einde van zijn leven nog kanunnik. Op 30 maart 1664 schreef hij nog
de doop in van Cornelius Maes, en wellicht is hij daarop ziek gevallen, want daarna trad een deservitor (bedienaar
in zijn plaats) op, Dominicus Guns, tot de Schrijver overleed op 15 juni 1665.
Daarna werd Nicolaus Bavelaere, kapelaan en later kanunnik 2 , op 3 juli 1665 pastoor van Koksijde, tot zijn
overlijden in de nacht van 1 op 2 juli 1685. Bavelaere was niet altijd ter plaatse. In de doopregisters vind je de
namen van diverse vervangers in absentia pastoris. Voor 1675 noteerden we bijvoorbeeld Anselmus Omaer, een
predikheer, Maximus van Tienen, een kapucijn, en vooral Johannes Baptist Henten, kapelaan van Sint-Walburga
en de officiële deservitor. Het is pas vanaf Bavelaere dat er begrafenisregisters bewaard zijn: vanaf eind juli 1684.
Dat is na een visitatie door de landdeken van Veurne en Nieuwpoort, Guillielmus (Willem) de Breijne, die Bavelaere
er toe aangespoord had zijn registers in het dubbel bij te houden.
Bavelaere werd op 9 augustus 1685 opgevolgd door Abraham de Vos - in de tussenperiode waren kanunnik
Ghijselen en deken de Breijne ingesprongen, en de Breijne noteerde bij de begrafenisakte van Joanna Rover op 8
juli 1685, dat dit daags na de begrafenis van pastoor Bavelaere was. De Vos was in functie tot in 1699, maar zijn
laatste jaren lijken moeilijk geweest te zijn: hij vergat enkele akten in te schrijven (die werden later ingevoegd),
en de pastoor van Oostduinkerke, een monnik van de Veurnse Sint-Niklaasabdij, trad meermaals op als deservitor
in Koksijde.
Op 16 augustus 1699 schreef pastoor Norbertus Provoost zijn eerste akte in. Hij bleef pastoor tot in 1705, toen
de kerk omwille van de dreigende duinen verplaatst werd naar de huidige locatie.
Een handige bewerking van de gegevens uit de Koksijdse doop-, huwelijks- en begrafenisregisters werd in 2001
gepubliceerd door J. Stekelorum en is nog steeds verkrijgbaar bij onze afdeling Westkust van Familiekunde.3 Maar
toevallig botsten we op een dateringsprobleem. Pastoor Bavelaere hanteerde in zijn laatste levensjaren namelijk
een andere manier van dateren. In de plaats van het gebruikelijk 'de zoveelste van die maand', hanteerde hij plots
de Romeinse kalendernotering met kalenden, nonen en iden - zij het merkwaardig genoeg ook niet altijd: sommige
akten bleef hij in de 'gewone' kalendernotatie' schrijven. Bij de bewerking zijn die Romeinse noteringen meestal
(maar niet altijd) over het hoofd gezien, zodat er in de uitgave een afwijkende datum voor een aantal akten
gegeven wordt. We hebben daarom alle akten met die Romeinse kalenderdateringen nagegaan en geven ze hierna
met de omrekening (met tussen haakjes de datum in de uitgave - die dus niet steeds foutief is). Daarna leggen we
kort uit hoe die Romeinse kalender werkt, voor het geval nog pastoors dit systeem gehanteerd hebben. Signaleert
u die dan even aan ons?

1

Nu consulteerbaar op arch.be. Zie voor de pastoors o.m. J. AMEEUW, Van Simoenskapel tot O.L.Vrouw‐Ter‐Duinen. 8 Eeuwen
Parohiegeschiedenis in vogelvlucht, Koksijde, 2007. De pastoors zijn ook opgenomen op odis.be, in degelijke notities opgesteld door A.
DEBRUYNE (hier wat gecorrigeerd en aangevuld).

2

Volgens odis.be in 1675; hij wordt ‐ ten onrechte? ‐ al kanunnik genoemd in een huwelijksakte van 1672.

3

J. STEKELORUM, Koksijde: Parochieregisters: dopen (1620‐1799), huwelijken (1620‐1796), overlijdens (1684‐1797), Koksijde, 2001.
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Dopen
Met 'G' wordt de geboortedatum gegeven, met 'D' de doopdatum (hoogstens drie dagen later); beide op dezelfde
dag levert 'GD' op.


Jacobus Deknuyt: G 28 en D 29 mei 1681 (03 juni)



Anthonius Maertens: G 14 en D 15 juni 1681 (16 juli)



Joanna Francisca Hamelton (moedersnaam; onwettige vader Parent): D 25 juli 1681 (07 juli, als Amelton)



Petrus Jacobus Plancke: GD 19 januari 1682 (14 februari)



Maria Magdalena Debree: G 18 en D 20 januari 1682 (15 februari)



Egidius Strubben: G 10 en D 12 april 1682 (12 april)



Maria Theresia Desmarés: G 29 en D 30 april 1682 (29 april)



Maria Magdalena Verhoeije: G 27 en D 29 juni 1682 (31 juli)



Petrus Franciscus Robert: G 12 en D 13 augustus 1682 (02 augustus)



Agneta Boogaert: G 06 en D 08 september 1682 (03 september)



Petronella Lefebure: G 26 en D 28 november 1682 (1 december)



Petrus Loones: G 20 en D 22 januari 1683 (8 februari)



Anna Maria Vetkens: G 18 en D 19 april 1683 (i12 mei)



Valentinus Robert: G 30 juli en D 01 augustus 1683 (29 juli)



Franciscus Jacobus Dobbelaere: G 16 en D 19 oktober 1683 (11 november)



Joanna Francisca Robert: G 20 en D 22 oktober 1683 (08 november)



Joannes Baptista Lefebure: G 06 en D 07 maart 1684 (08 maart)



Carolus Knuut: G 07 en D 09 mei 1684 (04 mei)



Petrus Maertens: G 17 en D 18 mei 1684 (14 juni)



Cornelius Robert: G 04 en D 06 juli 1684 (06 juli)



Jacobus Vetkens: G 21 en D 23 juli 1684 (07 augustus)



Anna Maria Joos (moedersnaam; onwettige vader Rijckewaert: G 15 en D 17 oktober 1684 (13 november,
als Ryckewaert)



Joannes Deklerck: D 31 oktober 1684 (31 oktober)



Godeleva Verhoeije: G 28 en D 29 maart 1685 (03 april)



Daarnaast gebruikte pastoor Bavelaere de heiligenfeestdag bij enkele dopen van kinderen die hieraan hun
voornaam ontleenden:



Michael Bekaert: D 29 september 1665 (D op de feestdag van St.-Michiel) (06 september; festo fout gelezen
als sexto)



Jacobus Coppens: G 22 juli en D 25 juli 1673 (D op de feestdag van St.-Jacob) (22 juli)

Huwelijken
We geven de familienaam van de vrouw zoals die letterlijk in de akte voorkomt, maar vaak is die verbogen: zo
wordt Laurentia de Knuyt als Laurentia Knuuts vermeld; Bekaers zal wel de familienaam Bekaert zijn, Brauwers
eigenlijk de Brauwere, enz.


Andreas Lefebure x Petronilla Megems: 07 september 1681 (07 september)



Arnoldus Hussaert x Maria Averbeke: 27 januari 1682 (06 februari)



Egidius Strubben x Laurentia Knuuts: 8 februari 1682 (07 februari)



Malliardus de Geusere x Jacoba Broes: 14 april 1682 (18 mei)



Petrus Mahieu x Anthonia Willekens: 26 juli 1682 (7 augustus)
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Egidius Vermeulen x Maria Bekaers: 27 augustus 1682 (06 september)



Gerardus de Soppere x Joanna Doens: 25 februari 1683 (05 maart)



Ægidius de Knudt x Maria Joos: 08 juli 1683 (08 juli)



Joannes Declercq x Maria Francisca Potters: 20 oktober 1683 (13 november)



Antonius Haeselaere x Elizabetha Kiekens: 10 april 1684 (04 april)



Petrus Bonte x Petronella Schinckels: 18 april 1684 (- 1686)



Marinus Desmaré x Catharina Brauwers: 24 oktober 1684 (09 november)



Carolus Rijckewaert x Florentia Joos: 01 december 1684 (01 december)

Overlijdens
Met 'O' wordt de overlijdensdatum gegeven, met 'B' de datum van de begrafenis.


Andres Lefebure: O 16 juli 1684 (17 augustus)



Dominicus Schaers: B 27 augustus 1684 (06 september)



Joannes Vetkens: B 04 oktober 1684 (04 oktober) - hij was geboren 04 januari 1682 (09 januari)



Valentinus Martens: B 10 november 1684 (04 november)

De Romeinse kalender
Sommige lezers weten wellicht dat Julius Caesar om het leven gebracht werd op de iden van maart. In onze telling
is dat op 15 maart van het jaar 44 voor Christus.
De Romeinen rekenden immers met kalenden (kalendae), nonen (nonae) en iden (idus). De iden vallen (in onze
telling) op de 15de in de maanden maart, mei, juli en oktober, in de andere maanden steeds op de 13de. De nonen
vallen steeds negen dagen eerder (let wel: de dag zelf meegerekend), dus in de maanden maart, mei, juli en
oktober op de 7de, in de andere maanden altijd op de 5de. De kalenden vallen steeds op de 1ste van de maand.
Daarmee zijn de maanden in drie, behoorlijk ongelijke delen verdeeld.
Voor de dagaanduiding werkte men nu met aftelling, waarbij de merkdag zelf meegerekend werd. Omdat de iden
van maart op 15 maart vallen, is de derde dag voor de iden van maart dus 13 maart. De nonen van mei vallen op
7 mei, dus de vijfde dag voor de nonen van mei is 3 mei. En omdat de kalenden op de eerste dag van de maand
vallen, leveren de dagen vóór de kalenden steeds een dag op van de voorgaande maand. De dag vóór (pridie) de
kalenden van april valt dus op de dag vóór 1 april, hetzij 31 maart. Drie dagen voor de kalenden van april is 30
maart enzovoort. Vaak wordt dat gedateerd door middel van een Romeins cijfer voor die dagaanduiding, zoals IV
nonen junii, ofte de vierde dag voor de nonen van juni.
Nemen we als voorbeeld de allereerste akte
die Bavelaere op die manier optekende: de
doopakte van Jacobus Deknuyt, een postuum
geboren kindje (de vader was overleden).
Bavelaere geeft als datum Quarto kalendas
junij; dat is dus de vierde dag voor de
kalenden van juni, ofwel 29 mei.

De eerste akte met de Romeinse kalendernotering vangt aan met een
gezichtje getekend in de 'Q'. Erboven het einde van de vorige akte, getekend
Nicolaus Bavelaere, priester en kanunnik, en het jaartal 1681 (met een erg
platliggende '8').

52 | jrg. 20 nr. 4

Als je het lijstje hierboven overloopt, zal je
vaststellen dat sommige data meerdere weken
verschillen met wat in de uitgave stond. Dat is
vooral het geval bij de kalenden, waar je hoge
dagcijfers kan krijgen. Bij XII kalendas maii
kom je immers niet uit op 12 mei, de twaalfde
dag van mei, maar op 12 dagen voor de
kalenden, 20 april - en dat scheelt toch zo'n
drie weken. Je ziet ook dat sommige data per
toeval correct waren: de 7de dag voor de iden
van september valt op 7 september, de 8ste

dag voor de iden van juli op 8 juli, de 4de dag voor de nonen van oktober op 4 oktober…
Vrij ingewikkeld allemaal. Hoe ga je nu daarmee om? Neem het van me aan - ik spreek uit ervaring: als je bij data
wat moet berekenen, zal je regelmatig wel verkeerd rekenen. Je vergeet de merkdag zelf mee te tellen, je houdt
er geen rekening mee dat de voorgaande maand geen 31, maar 30 dagen telt, enzovoort: vast en zeker maak je
vroeg of laat fouten. Daarom geef ik hier een schema mee, dat die berekeningen overbodig maakt. Omdat de
datering meestal in het Latijn gebruikt wordt, hebben we in dat schema meteen de Latijnse telwoorden gezet.
Met dat schema hoef je niet meer te tellen en af te trekken, maar je leest gewoon af wat het resultaat is. Zoveel
mogelijk zonder nadenken, want dan maken we fouten. Gemakkelijk toch?
dag

januari
augustus
december

februari

maart
mei
juli
oktober

april
juni
september
november

1

CALENDAE

CALENDAE

CALENDAE

CALENDAE

2

quarto nonas

quarto nonas

sextus nonas

quarto nonas

3

tertio nonas

tertio nonas

quintus nonas

tertio nonas

4

pridie nonas

pridie nonas

quarto nonas

pridie nonas

5

NONAS

NONAS

tertio nonas

NONAS

6

octavo idus

octavo idus

pridie nonas

octavo idus

7

septimo idus

septimo idus

NONAS

septimo idus

8

sexto idus

sexto idus

octavo idus

sexto idus

9

quinto idus

quinto idus

septimo idus

quinto idus

10

quarto idus

quarto idus

sexto idus

quarto idus

11

tertio idus

tertio idus

quinto idus

tertio idus

12

pridie idus

pridie idus

quarto idus

pridie idus

13

IDUS

IDUS

tertio idus

IDUS

14

decimo nono calendas

decimo sexto cal.

pridie idus

decimo octavo cal.

15

decimo octavo calendas

decimo quinto cal.

IDUS

decimo septimo cal.

16

decimo septimo calendas

decimo quarto cal.

decimo septimo cal.

decimo sexto cal.

17

decimo sexto calendas

decimo tertio cal.

decimo sexto cal.

decimo quinto cal.

18

decimo quinto calendas

duodecimo calendas

decimo quinto cal.

decimo quarto cal.

19

decimo quarto calendas

undecimo calendas

decimo quarto cal.

decimo tertio cal.

20

decimo tertio calendas

decimo calendas

decimo tertio cal.

duodecimo calendas

21

duodecimo calendas

nono calendas

duodecimo calendas

undecimo calendas

22

undecimo calendas

octavo calendas

undecimo calendas

decimo calendas

23

decimo calendas

septimo cal.

decimo calendas

nono calendas

24

nono calendas

sexto calendas

nono calendas

octavo calendas

25

octavo calendas

quinto/VI calendas

octavo calendas

septimo calendas

26

septimo calendas

quarto/V calendas

septimo calendas

sexto calendas

27

sexto calendas

tertio/IV calendas

sexto calendas

quinto calendas

28

quinto calendas

pridie/III calendas

quinto calendas

quarto calendas

29

quarto calendas

-/II kalendas

quarto calendas

tertio calendas

30

tertio calendas

tertio calendas

pridie calendas

31

pridie calendas

pridie calendas
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Hierbij is februari een probleem. Omdat dat een schrikkelmaand is, valt pridie kalendas martii, daags voor de
kalenden van maart, in zowat drie op de vier gevallen op 28 februari, en de andere keer op 29 februari. Vanaf die
dag telt men dan gewoon verder af, zodat we in de kolom van februari twee varianten moeten geven, naargelang
het geen, dan wel een schrikkeljaar is. In de literatuur die we raadpleegden, wordt er van uitgegaan dat het
gebruik van die Romeinse kalender iets was uit de middeleeuwen, en toen werd die ingevoegd op 24 februari. In
de 'eeuwigdurende kalender' die Strubbe en Voet in hun standaardwerk over chronologie gaven, geven ze dus maar
de afwijkende kalenden-datum tot 25 februari, die in een schrikkeljaar de bis sextum was.4 In de 17de eeuw, de
eeuw van Bavelaere, werd de schrikkeldag ingevoerd als een 29ste dag van de maand februari. We weten niet hoe
dat verrekend werd en we beperken ons hier dus tot die dubbele aanduiding tot 25 februari. Bavelaere gebruikt
overigens slechts één keer kalenden van maart, en dat in 1683, dat geen schrikkeljaar was en dus gelukkig niet
voor die problemen zorgt: het huwelijk van Gerardus de Soppere en Joanne Doens quinto kalendas martij, wat 25
februari oplevert.
Enkele voorbeelden maken duidelijk hoe je dit schema moet gebruiken.
* In de eerste akte van Bavelaere ging het om de vierde dag voor de kalenden van juni. Dagen aftrekken van de
kalenden brengt je in de vorige maand: dat is mei. Heel belangrijk: je neemt dan niet de kolom van juni, maar
die van mei, en je ziet dat de vierde dag voor de kalenden in die maand op de 29ste valt. De vierde dag voor de
kalenden van juni is dus 29 mei.
dag

mei

29

quarto calendas

* De vierde dag voor de iden van mei zoek je in de kolom van mei, en je leest meteen af dat dit dan de 12de mei
is.
dag

mei

12

quarto idus

* De dag voor de nonen van september zoek je in de kolom van september, en je ziet dat dit 4 september is.
dag

september

4

pridie nonas

Rare jongens, die Romeinen? Dan ook pastoor Bavelaere, die om God weet welke redenen in 1681 plots dit voor
ons bijzonder onhandige systeem gebruikte…

4

E.I. STRUBBE, L. VOET, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden, Antwerpen‐Amsterdam, 1960, p. 32
en 37; p. 162 de eeuwigdurende kalender op eind februari.
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KWARTIERSTAAT VAN BURGEMEESTER LEO LAMMERANT VAN

RAMSKAPELLE - RECHTZETTING
WILLY HOSTE
Tijdens mijn speurwerk ben ik beland bij Leo Lammerant, burgemeester Ramskapelle (zie blz. 406 uit ‘t zit in de
familie).
De grootmoeder was Soete Anna , dochter van Petrus x Deleu Maria-Theresia gehuwd in 1812 en Anna geboren in
1807 ! Maar volgens mijn opzoeking waren haar ouders Soete Hubert x Vandenameele Anne, weduwe van
Vantortelboom Franciscus. Op zijn beurt weduwnaar van Dheere Maria en Delacauw Constantia.
P.S. : De kleindochter van Vantoortelboom Franciscus , nl. Mathilde was gehuwd met Bailleul August, burgemeester
van Vinkem , blz. 521

Foutieve kwartierstaat

Correcte kwartierstaat
Verdere kwartieren:
KW 11 Anna Maria VANDENAMEELE was voordien weduwe van Jacobus KINOO (+Alveringem), Franciscus Ludovicus
VANTOORTELBOOM (+Steenkerke)
20-21: Carolus-Josephus SOETE (+Steenkerke, 12-01-1800) & Anna-Constantia VANDENBROUCKE (°St.Catherinekapelle) (wel correct in het boek)
22-23: Josephus Cornelius VANDENAMEELE (°Veurne, 16-09-1731 +Veurne, 15-08-1788) x Veurne (Sint-Niklaas), 1001-1761 met Anna Huberta RILLOF (°Veurne-Bewesterpoort, ca. 1740 +Adinkerke, 21-11-1776)
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EEN ONGELUKKIG JACHTONGEVAL IN KOKSIJDE, 1833.
JOERI STEKELORUM
Op zoek naar informatie in oude Nederlandse kranten (www.delpher.nl), waarin trouwens heel wat berichtgeving
over West-Vlaanderen is te lezen, kwamen we volgend artikel tegen, gepubliceerd in de Utrechtse Courant van
21-10-1833.

Ook het franstalige Journal de la Haye berichtte op 18 oktober reeds het volgende:

De twee broers waren: Edmond Charles Marie Joseph Ollevier, geboren in Veurne op 23-05-1813 en Auguste
Philippe Ollevier, geboren in Veurne op 23-03-1812. Zij waren de zonen van Ludovicus Augustinus Desmedt
(Veurne, 1785-1848) en zijn eerste echtgenote Carolina Isabella Desmedt (Alveringem, 1791 – Veurne, 1825).
Vader Ludovicus Ollevier was lid van de Staten-Generaal van West-Vlaanderen onder het Hollandse regime in 1816
en werd later (1835-1848) burgemeester van de stad Veurne. Hij verkreeg van Leopold I n.a.v. de intrede van de
vorst te Adinkerke in 1830, de onderscheiding van Ridder in de Leopoldsorde. Auguste Ollevier, die het ongelukkige
schot afloste, werd schepen van de stad Veurne, maar stierf reeds op 46-jarige leeftijd in Veurne op 18-02-1859.
Over het jachtongeluk vinden we in de Annalen van Westvlaenderen, geschreven door Vandermeulen, het
volgende: “"Op 12 oktober 1833 is de heer Edmondus Ollevier met zyne broeder Augustus en twee andere heren
op het gemeente Koksijde ter jagt zynde, by ongelukke in het aflossen van een geweer in de neck getroffen
geweest en daer al seffens overleden en den 15 dito tot Alveringem in een kelder begraven nevens zyne moeder".
Bijlage: het gezin Ollevier
Ludovicus Augustinus Ollevier is geboren op 28-08-1785 in Veurne, zoon van Josephus Ignatius Ollevier en Dorothea
Coleta Cecilia Loor. Ludovicus is overleden op 26-04-1848 in Veurne, 62 jaar oud. Ludovicus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-06-1810 in Veurne met Carolina Isabella Desmedt, 18 jaar oud. Carolina is geboren
op 09-07-1791 in Alveringem, dochter van Ludovicus Emmanuel Desmedt en Carolina Isabella Devisch. Carolina is
overleden op 24-04-1825 in Veurne, 33 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 17-08-1829 in Veurne met Adelaida Ludovica Theresia Verwaerde, 21 jaar oud.
Adelaida is geboren op 22-10-1807 in Veurne, dochter van Ludovicus Sebastianus Verwaerde en Theresia Rosalia
Messelein. Adelaida is overleden op 24-05-1846 in Veurne, 38 jaar oud.
Kinderen van Ludovicus en Carolina:
1. Charlottte Louise Ollevier, geboren op 29-03-1811 in Veurne. Charlottte is overleden op 21-08-1880 in
Veurne, 69 jaar oud. Charlottte trouwde, 21 jaar oud, op 07-05-1832 in Veurne met Napoleon Diodore
Dorothé Herwyn, 25 jaar oud. Napoleon is geboren op 17-01-1807 in Veurne, zoon van Philippe Jacques
Herwyn en Charlotte Louise Genevieve Josephe Van Der Meersch De Nevele. Napoleon is overleden op 09-
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02-1892 in Veurne, 85 jaar oud. Napoleon was aanvankelijk baron en verkreeg de titel van graaf bij
patentbrief van 10 augustus 1853 na het overlijden van zijn oom graaf Herwyn; Ridder in de Leopoldsorde.
2. Auguste Philippe Ollevier, geboren op 23-03-1812 in Veurne. Auguste is overleden op 18-02-1859 in
Veurne, 46 jaar oud. Beroep:agent van de Nationale Bank te Veurne. Auguste trouwde, 28 jaar oud, op
10-08-1840 in Veurne met Marie Josephine Rabaut, 30 jaar oud. Marie is geboren op 23-09-1809 in Brugge,
dochter van Joseph Jacques Rabaut en Marie Therese Jeanne Plouf. Marie is overleden op 20-05-1886 in
Veurne, 76 jaar oud.
3. Edmond Charles Marie Joseph Ollevier, geboren op 23-05-1813 in Veurne. Edmond is overleden op 1210-1833 in Koksijde, 20 jaar oud.
4. Edouard Louis Charles Ollevier, geboren op 11-07-1814 in Veurne. Edouard is overleden op 13-04-1815 in
Veurne, 9 maanden oud.
5. Louis Emmanuel Felicien Ollevier, geboren op 26-03-1816 in Veurne. Louis is overleden op 18-06-1889 in
Veurne, 73 jaar oud. Schepen van de stad Veurne in 1872, burgemeester van Veurne (1881-1884). Louis
trouwde, 36 jaar oud, op 05-10-1852 in Diksmuide met Georgine Caroline Ghislaine Van Woumen, 22 jaar
oud. Georgine is geboren op 26-03-1830 in Diksmuide, dochter van Charles Robert Van Woumen en
Norbertine Amelie Deruysscher. Georgine is overleden op 16-01-1909 in Veurne, 78 jaar oud.
6. Desire Henri Marie Joseph Ollevier, geboren op 06-04-1817 in Veurne. Desire is overleden op 24-02-1870
in Veurne, 52 jaar oud.
7. Henri Dieudonne Sextes Deogratias Ollevier, geboren op 10-05-1818 in Veurne. Henri is overleden op 0801-1821 in Veurne, 2 jaar oud.
8. Marie Josephine Adèle Euphemie Ollevier, geboren op 16-09-1819 in Veurne. Marie is overleden op 0205-1822 in Veurne, 2 jaar oud.
9. Justine Marie Clemence Constance Ollevier, geboren op 01-10-1820 in Veurne. Justine is overleden op
21-12-1888 in Kortrijk, 68 jaar oud. Justine trouwde, 21 jaar oud, op 27-06-1842 in Veurne met Pierre
Francois Maieur, 31 jaar oud. Pierre is geboren op 11-03-1811 in Veurne, zoon van Charles Maieur en Anna
Theresia Barbier. Pierre is overleden op 12-07-1867 in Schaarbeek, 56 jaar oud. Beroep: geneesheer.
10. Clemence Marie Louise Augustine Ollevier, geboren op 06-11-1821 in Veurne. Clemence is overleden op
08-10-1862 in Veurne, 40 jaar oud. Clemence trouwde, 19 jaar oud, op 16-11-1840 in Veurne met Cesar
Auguste Octave De Spot, 35 jaar oud. Cesar is geboren op 05-05-1805 in Veurne, zoon van Jacobus
Ferdinandus De Spot en Maria Joanna Borry. Cesar is overleden op 29-02-1876 in Veurne, 70 jaar oud.
Beroep: voorzitter rechtbank eerste aanleg van Veurne.
11. Edouard Joseph Marie Auguste Ollevier, geboren op 01-02-1823 in Veurne. Edouard is overleden op 1705-1842 in Doornik, 19 jaar oud. Student aan het Atheneum van Doornik.
12. Adele Marie Josephine Hortense Ollevier, geboren op 17-03-1824 in Veurne. Adele trouwde een eerste
maal, 22 jaar oud, op 16-11-1846 in Veurne met Albert Pierre Debaenst, 44 jaar oud. Albert is geboren
op 19-04-1802 in Veurne, zoon van Petrus Debaenst en Jacoba Catharina Halder. Albert is overleden op
24-11-1861 in Veurne, 59 jaar oud. Beroep: hoofdgriffier rechtbank Veurne. Adele trouwde een tweede
maal, 39 jaar oud, op 25-08-1863 in Veurne met Charles Jean Vanhove, 32 jaar oud. Charles is geboren
op 03-04-1831 in Gent. Beroep: koopman.
13. Mathilde Marie Josephine Caroline Ollevier, geboren op 20-04-1825 in Veurne. Mathilde trouwde, 23 jaar
oud, op 19-04-1849 in Veurne met Rudolphe Francois Vantomme, 28 jaar oud. Rudolphe is geboren op
06-08-1820 in Deerlijk, zoon van Josse Charles Ghislain Vantomme en Jeanne Therese Devolder.
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Bidprentje en grafmonument van Auguste Ollevier‐Rabaut (begraafplaats Veurne)

VROEDVROUW: ÉÉN VAN DE OUDSTE BEROEPEN.
WERNER GOUSSEY
Vrouwen hielpen vrouwen : zo was het van ouds her.
De keerzijde van de medaille was dat vroedvrouwen werden vervolgd op beschuldiging van het doden van een
ongeboren kind, abortus te veroorzaken of zelfs nieuw geboren kinderen te offeren aan de duivel.
Eucharius Rösslin (ca 1470-1526), ook Eucharius Rhodion genoemd, was een Duitse apotheker en arts, die in 1513
“Der Rose Garten” publiceerde, een boek over de bevalling. Het 4de hoofdstuk beschrijft hoe een vrouw zich moet
gedragen voor en na de bevalling en hoe men haar kan helpen bij een moeilijke bevalling.
Bij Thomas Vander Noot, een Brusselse boekdrukker en bastaardkind uit die beroemde familie, verschijnt in 1516,
een Nederlandse vertaling, met als titel “Den Roseghaert vanden bevruchten vrouwen”. Dit werk kende een
enorme uitstraling in de Lage Landen.
Het Concilie van Trente (1543-1563), dat een einde moest maken aan de wantoestanden binnen de RoomsKatholieke Kerk, handelt o.a. over de rol en de plichten inzake doopsel.
De vroedvrouw moest voor de pastoor de eed afleggen zich te houden aan 3 voorschriften :
1) zij diende het doopsel correct te kunnen toepassen in geval van levensgevaar.
2) zij mocht geen superstitie of bijgelovige middelen aanwenden om de bevalling van de vrouw te verlichten of
goed te laten verlopen.
3) zij moest ervoor zorgen dat de ouders het kind binnen de 3 dagen lieten dopen, inclusief de meldingsplicht als
dat niet gebeurde.
In de 17e eeuw bestond er geen onderwijs om het beroep van vroedvrouw uit te oefenen. Wie zich geroepen voelde
om vroedvrouw te worden, ging in de leer bij een vroedvrouw in functie en kreeg hoofdzakelijk een praktische
initiatie.
In 1679 werd er een ordonnantie uitgevaardigd waarbij bepaald werd dat er een erkenning als vroedvrouw
toegekend werd na aanvaarding door een examencommissie.
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In die commissie zetelde Cornelis Kelderman, stadschirurgijn (1632-1711), die tot 1710 verbonden was aan het
St-Janshospitaal te Brugge. Hij genoot dus een zeker aanzien. Op de maatschappelijke ladder stond een
chirurgijn/vroedmeester, lager dan de “medicinae doctores”.
Cornelis Kelderman schreef een werkje (83 blzn) onder de vorm van 115 vragen en antwoorden, verdeeld over 13
hoofdstukken, met als titel “Onder-wijs voor alle vroed-vrouwen, raeckende hun ampt ende plicht”,
verschenen te Brugge in 1697. Gedurende een eeuw was dit werkje een leidraad en kende meerdere herdrukken.
In de doopakten van kinderen waarbij een nooddoop werd uitgevoerd door de vroedvrouw, volgt na haar naam
regelmatig de term “obstetrice jurata” of “obstetrice non jurata”, beëdigd of niet beëdigd.
Van Hendrik van Deventer (1651-1724), een pionier inzake verloskunde, verscheen in 1701 “Manuale Operatien”.
Het eerste deel heet “Nieuw ligt voor Vroed-meesters en Vroed-vrouwen”
Jan Palfijn (1650-1730), stadschirurgijn te Gent, begon in 1723 met de verlostang. Zodoende bleef verloskunde
niet langer een vrouwelijk beroep, want vrouwen werden niet geacht de verlostang te gebruiken. Dit was een
instrument voor vroedmannen of –meesters.
Vroedvrouwen actief te Beveren-IJzer :


1631 : “ ……….. Cecilia”.



1650 : …………. Florentia, de echtgenote van Ludovicus Brusset, uit Oostcappel.



1653 : DEPREY Thomasinia, weduwe van Jacobus Lahau, uit Gijverinkhove.



1653-1665 : GEORGE Maria, weduwe van Stephanus Vlaminck uit Haringe (meerdere keren vermeld). Maria
George is gedoopt te Herzeele (Fr) op 13-08-1606 als dochter van Caerle en Anne Ha(u)bourdi(j)n. Zij
huwde te Houtkerque (Fr) met Etienne (Stephanus) Vlamijnck op 10-08-1627. Haar broer Anselmus George,
getuige bij haar huwelijk, was landbouwer te Beveren-IJzer, waar afstammelingen van hem na bijna 4
eeuwen, het beroep nog steeds verder uitoefenen.



1665 : BOLLAERT Judith, echtgenote van Audomarus Degast.



1667 : “………….Barbara”.



1667-1767 : de vroedvrouwen die nooddopen uitvoeren, worden niet vermeld bij naam. Eén uitzondering
in 1702 : VANDERSTERRE Elisabeth.



1767-1772 : DERUDDER(E) Elizabeth Francisca – Zij huwde te Beveren-IJzer op 14-01-1719 met Dehouck
Jacobus.



1770-1774 : VERMANDE Maria Francisca, geb. te Oostvleteren en poorteres van Ieper. Zij overleed te
Beveren-IJzer op 12-04-1780, 85 jaar. Zij was gehuwd met Andreas Sampers, brouwer, die te BeverenIJzer overleed op 20-01-1763 en begraven werd te Izenberge in de kerk. Bij zijn overlijden werd een Staat
van Goed (SVG nr 4720 in het Rijksarchief te Brugge) opgemaakt.



1770-1788 : DEHONDT Maria Cecilia, afkomstig uit Krombeke, huwde te Beveren-IJzer op 21-09-1745 met
Clauwet Josephus Mattheus (uit Godewaersvelde), die te Beveren-IJzer overleed op 6-04-1786 (85 j.).
Maria Cecilia overleed te Beveren-IJzer op 13-11-1795.



1770 : LEUN Isabella, huwde te Beveren-IJzer op 31-05-1718 met Fagoo Lucas, die te Beveren-IJzer
overleed op 17-10-1749. Isabella overleed te Beveren-IJzer op 7-05-1772 (74 j.).



1771-1774 : VERWEERDER Maria.



1773 : TRIOEN Maria Catharina.



1773-1784 : D’ARTHOO (ook Derthoo en Dartois) Joanna Isabella, “obstetrice jurata”, afkomstig uit
Izegem. Als weduwe van Best Jacobus Albertus huwde ze te Haringe op 14-08-1764 met Annothé Joannes
Jacobus uit Haringe, die zelf weduwnaar was van Degraeve Marie-Thérèse. J.J. Annothé overleed te
Haringe op 5-04-1782 (68 j.). Joanna Isabella was ook vroedvrouw te Haringe en kon zoals sommige andere
vroedvrouwen niet schrijven. Ze ondertekende de doopakte met een “kruisje”, in haar geval met een
“plusteken”.



1773 : BODDAERT Joanna.



1774 : WILLEMS Maria Catharina.



1774-1777 : VERSCHELLE Maria Francisca, “obstetrice non jurata”, echtgenote van Camerlinck Albert.



1774 : DEBACKER Aldegonda Petronilla.



1775 : CLAEREBOUDT Maria.
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1775 : …..?…..,”obstetrice jurata”, echtgenote van Michel Janssen.



1776 : LATHO Isabella : Gaat het hier om Darthoo Isabella ?



1776 : VANDENBUSSCHE Maria Catharina.



1777 : HOUCKE Elisabeth, “obstetrice jurata”



1777 : BEELE Helena Genoveva.



1778 : VERMEERSCH Isabella Theresia.



1778-1788 : VANDE(R)VENNE Josepha Theresia.



1779-1782 : VERLOEIJE (ook VEROYE en VERNOYE) Maria Constantia, “obstetrice jurata”. Uit de doopakten
te Haringe weten we dat Verloigne Maria Constantia afkomstig was uit Ieper (St-Pieter) en gehuwd was
met Petrus Franciscus Bossaert uit Nieuwkerke (Neoecclesicum).



1780 : VICEUWS (?) Joanna Rosa.



1781 : VANDEWAELE Anna Cornelia.



1781 : VANDENBERGHE Josephina Theresia.



1782 : …..?..... Isabella Rosa.



1782 : VIEROU Maria Anna Francisca.



1783 : PEEL Petronilla (uit Hondschoote).



1783 : COET Cecilia : de naam Coet komt niet voor in onze regio. Waarschijnlijk gaat het hier om de
fonetisch geschreven naam “COUWET”.



1784 : VANDERGENS (?) Josephina Theresia.



1785 : BOSSAERT Constantia.



1785 : GALLE Theresia.



1801 : MONCAREY Marie Anne : aangeefster van de geboorte van Quidey Victoire Constance, geboren te
Beveren-IJzer op 4 fructidor 9 (= 22-08-1801). Zij is geboren te Hondschoote (Fr) en overleed te BeverenIJzer op 4-01-1820 (75 j.), als weduwe van Vandenberghe Josephus Albertus, overleden te Beveren-IJzer
op 60-jarige leeftijd op 18-08-1794, “peerdesmedt” van beroep.



1802 : BROUCKAERT Rosalie : vermeld als “Sage Femme” in de geboorteakten nrs 10, 22 en 35 van “An
11” van de Republikeinse kalender.

Tijdens hun ambtsperiode vermeldden enkel de pastoors Petrus DEMAIGNY (1647-1667), Jacobus CLAEYS (17701779) en Karel BOUDEN (1779-1785) de namen van de vroedvrouwen in de doopakten die zij opstelden.

Eucharius Rösslin “Der Rose Garten”, 4de hoofdstuk

Cornelis Kelderman, 1697

Bronnen : Parochieregisters van de vermelde parochies en internetsites.
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Hendrik van Deventer, 1701.

DE DOOPSPUIT
WERNER GOUSSEY
Voor de katholieke kerk was niet de geboorte, maar het doopsel het belangrijkste. Vandaar ook de namen
doopakten en doopregisters.
Het kind, geboren met de erfzonde, werd door het doopsel gereinigd.
Mocht een ongedoopt kind sterven, dan kon het niet begraven
worden in gewijde grond. Een nooddoop werd uitgevoerd wanneer
de vroedvrouw of vroed/heelmeester een bevalling voorzag met
risico. Het tweede geboren kind van een tweeling kreeg dikwijls een
nooddoop.
Een baby werd soms gedoopt in de baarmoeder door middel van een
niet-steriele “doopspuit”, gevuld met wijwater. Dit wordt
genoteerd met de woorden “in utero”, meestal terug te vinden in
de doopakten in de 2de helft van de 18de eeuw.
Omwille van de dringendheid gebeurde een nooddoop meestal door
de vroedvrouw (obstetrice) of de vroed/heelmeester (chirurgus).
Niet door de priester.

Afbeelding van een doopspuit – Liberaal Archief VZW

NIEUWS UIT HET RIJKSARCHIEF
Mediëvisten en vroeg-modernisten, opgelet! De gedigitaliseerde stadsrekeningen van tientallen Zuid-Nederlandse
steden, bewaard in het archief van de Rekenkamers in het Algemeen Rijksarchief, staan online. Het gaat om
steden in de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen en Namen; de hertogdommen Brabant, Limburg en
Luxemburg; en de heerlijkheden Doornik en Mechelen. Alles bij elkaar staan nu 9.476 stadsrekeningen online,
goed voor meer dan 700.000 digitale beelden.
Het behoeft geen commentaar dat het om een eersterangsbron gaat. Vele steden waren verplicht om hun
jaarrekeningen, met daarin gedetailleerde overzichten van inkomsten en uitgaven, voor te leggen aan de centrale
Rekenkamer. Dat heeft geleid tot het ontstaan van een indrukwekkende reeks, die nu ook digitaal beschikbaar is.
Doorwinterde historici en heemkundigen weten al langer dat stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten,
niet alleen over het economische en culturele leven, maar over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook voor
disciplines zoals historische taalkunde of militaire en milieugeschiedenis hebben stadsrekeningen bijvoorbeeld
heel wat te bieden. Interessant is vooral dat vele inkomsten en uitgaven (voor stadswerken, wedden,
schuttersfeesten, processies, enz.) elk jaar terugkomen, wat een studie over een lange periode mogelijk maakt.
Een overzicht van de stadsrekeningen in de zoekrobot vindt je op https://search.arch.be/nl/zoeken-naararchieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0510_000014_802355_DUT
Onder het graafschap Vlaanderen vind je onder andere de steden Veurne, Brugge, Lombardsijde, Loo, Nieuwpoort,
Oostende, Diksmuide en Ieper terug.
Enkele steden ontbreken nog, maar die komen in de loop van de volgende maanden online.
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DE ATLAS VAN DE BUURTWEGEN
JOERI STEKELORUM
Bij de redactie van de uitgave van de landboeken (terriers) uit onze regio, gebruikten we reeds meermaals de
atlas van de buurtwegen om de grenzen van een parochie juist te kunnen afbakenen of om bepaalde toponiemen
te kunnen traceren.
De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in 1841
ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een
inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De atlas
maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar 1 meter
breed) en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden.
In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen opgemaakt.
Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige gemeente werd een atlas
opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen.
Een atlas is samengesteld uit overzichtsplannen, detailplannen en tabellen. Overzichtsplannen zijn één of
meerdere plannen van de betreffende atlasgemeente met aanduiding van de omtrekken van deelgebieden, die
genummerd zijn; de nummering van de deelgebieden verwijst naar het nummer van het detailplan; de schaal
waarin de overzichtsplannen zijn opgemaakt is meestal 1/10.000. Detailplannen zijn meestal opgemaakt op
kaartschaal 1/2.500; in enkele gevallen zijn ze opgemaakt op een andere schaal, bijvoorbeeld in stedelijke centra
en buitengebieden). De tabellen die in de atlassen zijn opgenomen bevatten de wegkarakteristieken, het nummer
van de buurtweg, de lengte, de oppervlakte …-, tabellen van de eigenaars van de aangelande percelen, tabellen
van grondinneming.
Alle overzichts- en detailplannen van de Atlassen der buurtwegen zoals ze destijds zijn opgemaakt, werden
ingescand en gegeorefereerd en gemozaïkeerd tot een overzicht voor heel Vlaanderen. De atlassen zijn
gemakkelijk te raadplegen op www.geopunt.be, onder de rubriek “historische kaarten”.

De tabellen die bij deze kaarten horen, zijn niet opgenomen op deze website. Die tabellen zijn nochtans
interessant, omdat ze telkens de naam van de buurweg opnemen.
Een eenvoudige vraag bij het provinciaal archief gaf direct een antwoord. De provincie is immers ook zeer actief
op het inzetten van een geografische informatiesysteem.
Op www.giswest.be kies je onder “Mobiliteit” het thema “Atlas der Buurtwegen”. Daar kan je het geoloket “Atlas
der Buurtwegen” raadplegen.
Als het geoloket opgestart is, zoom je in op bijv. “Bulskamp” via de knop “Inzoomen” of door gebruik te maken
van je muiswieltje :
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Als je nu op de kaart met je muis klikt op “Bulskamp”, komt er een “pop-up” venster en kan je de Algemene tabel
van de buurtwegen van Bulskamp openen als pdf (klik op “Open PDF”), kies hiervoor “Atlasgemeente Bulskamp”
en “Open algemene tabel van de buurtwegen” (optie 1 van 3)

Bij het openen is dit het resultaat, bij elk nummer zie je hoe de buurtweg werd genoemd:
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Er is ook mogelijkheid om de Overzichtskaart of Detailkaart te bekijken via de “pop-up” door met de pijltjes dit
te selecteren: dit zijn dan de kaarten van de locatie waar er geklikt is op de kaart.
(met dank aan archivaris Isabelle Verheire van de Provinciale Archiefdienst en GIS-coördinator Philippe Derynck
van het Kenniscentrum Economie West)
Meer weten ?
Ook de andere provincies namen gelijkaardige initiatief: zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlas_der_Buurtwegen
Interessante achtergrondinformatie over buurtwegen vind je op https://biblio.ugent.be/publication/292093/file/6774660.pdf
Naast de buurtwegen werden in 1877 ook atlassen van onbevaarbare waterlopen opgemaakt. Voor West-Vlaanderen vind je die atlassen op
https://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx?t=1&k=&l=3&p=368&id=-1&archief=1

NIEUWE PUBLICATIES FV WESTKUST

meer info:

https://www.familiekunde-westkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak1/20201130_nieuwe%20publicaties.pdf
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NIEUWE NIEUWSBRIEF FLORISOONE STAM
Onlangs bracht het Florizoone Comité met trots haar eerste digitale nieuwsbrief uit. Hetgeen het resultaat is van
vele maanden hard werk om zowel de inhoud als de lay-out van deze uitgave helemaal op punt te stellen.
Voortaan bieden ze een meer interactieve en gebruiksvriendelijke leeservaring, om zo het meest boeiende
familienieuws tot bij u te brengen.
In deze nieuwsbrief vindt u onder meer volgende interessante verhalen:


Oud-directeur van het Meli-park Guy Florizoone vertelt over het vrijlaten van de halsbandparkieten in
het park, nu 45 jaar geleden.



Het project "Iedereen Dichter" van auteur Astrid Haerens in de Westhoek, anno 2019.



"De familie blijft zoemen bij de bijenkorf", een kijk achter de schermen bij Meli NV.

Naast deze artikelen zijn er ook nog andere vertrouwde rubrieken zoals de Floriscoop en het Familiebulletin,
maar dan wel in een vernieuwd jasje.
De link naar de nieuwsbrief: https://florizoonestam.be/nieuwsbrief-1-2020/

GEORGES HILTROP STELT LEVENSVERHAAL EDUARD CLAUW TE BOEK
OOSTENDE/DIKSMUIDE - Oostendenaar Georges Hiltrop stelde de voorbije maanden een naslagwerk samen over
Eduard Jules Clauw. Deze historische figuur vocht tijdens beide wereldoorlogen en lag mee aan de basis van de
twee IJzertorens in Diksmuide.
“Eduard Clauw leefde in West-Vlaanderen tussen 1884 en 1987”, opent Georges Hiltrop. “Zijn levensverhaal is
opmerkelijk en schetst een beeld van de tijdsgeest van een flink stuk van de twintigste eeuw. Eduard werd in
Diksmuide geboren en werd zowel tijdens de Eerste als Tweede Wereldoorlog onder de wapens geroepen. De
toenmalige overheid onderdrukte de Vlaamse soldaten erg. Uit die tijd dateert de uitspraak ‘Pour les Flamands la
même chose’. De oorlogsomstandigheden verplichtten Eduard zelfs te vluchten naar Veurne.”
“Eduard overleefde het wapengekletter. Hij werd ooit ontvangen door de toenmalige koning Albert I. Samen met
een groep Vlaamsgezinden bepaalde Eduard de plaats waar zowel de eerste als tweede IJzertoren gebouwd moest
worden. Ook bij de bouwwerken zelf was hij van nabij betrokken. Op gevaar van eigen leven bewaarde Eduard
tijdens de oorlogsjaren op zijn zolder ‘Het Gulden Doek van Vlaanderen’. Dit doek over het ontstaan van
Vlaanderen is tot op vandaag te bewonderen in de IJzertoren.”
“Ik kwam Eduard Clauw op het spoor tijdens een bezoek aan de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, regio
Oostende. Daar kwam aan het licht dat Nelly Vanwynen en haar echtgenoot Antoine Desmyter ontelbare
krantenknipsels, foto’s, en andere documenten bewaard hadden over hun oom Eduard Clauw. Nelly vroeg me om
de losse eindjes aan elkaar te knopen door de archiefstukken in een naslagwerk onder te brengen.”
“Als een vriendendienst ging ik aan de slag om alles te digitaliseren.
Meer dan acht maanden later is het einde van deze gigantische opdracht achter de rug. Het werk bevat ontelbare
krantenknipsels, foto’s, en andere documenten. Nelly Vanwynen en haar ondertussen overleden man Antoine
Desmyter bewaarden zowat alles wat er ooit rond hun bekende oom in de pers verscheen. Ze spraken hem ook
uitgebreid over zijn wedervaren tijdens en na de oorlogen. Kortom, het naslagwerk bevat informatie uit de eerste
hand.
“Na verloop van tijd nodigde Nelly mij uit om bij haar thuis in de Gerststraat in Oostende mijn zoekwerk verder
te zetten. Terecht wil Nelly zo vermijden dat waardevolle informatie rond een belangrijk deel van onze
geschiedenis verloren zou gaan. Ze is uiteraard erg tevreden dat haar doel nu gerealiseerd werd. Zelf beschouw
ik het historische werk bovendien als een hommage aan Nelly en Antoine. Behalve van de Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde leverden overigens ook stads- en OCMW-archivaris Chris Vandewalle uit Diksmuide, en Peter
Verplancke van het Museum aan de IJzer hun medewerking. Het omvangrijke naslagwerk rond Eduard Jules Clauw
telt 110 pagina’s en is te bestellen door over te schrijven op BE11 9791 3412 6248. De kostprijs bedraagt 25 euro.
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Wie 49 euro betaalt, steunt zo de werking van het Feracare Wildlife Centre. In dit Zuid-Afrikaans natuurdomein
staat het behoud van de in hun voortbestaan bedreigde jachtluipaarden centraal. Info op
georgeshiltrop15@gmail.com”, aldus nog Georges Hiltrop. (BVO)

.
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figuur Eduard Clauw
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