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GENEALOGIE VAN DE FAMILIE WEISS (NIEUWPOORT)
JOERI STEKELORUM
De familie Weiss is in onze regio goed bekend. Denk maar aan Timo Weiss, uitbater van restaurant De Normandie
in Koksijde. We geven in dit artikel de eerste vier generaties van deze familie, die afstammen van een Duitse
werkman die omstreeks 1813-1814 in de stad Nieuwpoort belandde. De meest recente generaties geven we,
omwille van de privacy, hier niet weer. Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met de auteur.

GENERATIE 1
I Johannes Weiss is geboren op 01-11-1789 in Hocheim (nabij Worms in Hessen, D), zoon van Christoffel Weiss en
Julienne Nagel. Johannes is overleden op 18-11-1826 in Nieuwpoort, 37 jaar oud. Beroep: werkman;
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 30-08-1814 in Nieuwpoort met Jeanne Petronille Ramoulet, 24 jaar oud.
Jeanne is geboren op 12-02-1790 in Dunkerque (F), dochter van Louis Pierre David Ramoulet en Isabella Catharina
Begherem. Jeanne is overleden op 21-11-1834 in Nieuwpoort, 44 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Jeanne:
1 Jean Baptiste François Weiss, geboren op 13-03-1815 in Nieuwpoort. Jean is overleden op 19-03-1815
in Nieuwpoort, 6 dagen oud.
2 Pierre Louis Weiss, geboren op 02-07-1816 in
Nieuwpoort. Volgt II-a.
3 Jean Louis Weiss, geboren op 10-06-1818 in
Nieuwpoort. Jean is overleden op 30-09-1818 in
Nieuwpoort, 3 maanden oud.
4 Josephus Joannes Weiss, geboren op 08-021820 in Nieuwpoort. Volgt II-b.
5 Alexander Benedictus Weiss, geboren op 1404-1821 in Nieuwpoort. Alexander is overleden
op 18-05-1821 in Nieuwpoort, 1 maand oud.
6 Joannes Ludovicus Weiss, geboren op 05-111822 in Nieuwpoort. Joannes is overleden op 0307-1850 in Cairo (Egypte), 27 jaar oud, in het
militair hospitaal, was in doortocht in de stad
Cairo, aangifte door kleermaker Cleophas
Bigneau. Beroep: kleermaker.
7 Joanna Theresia Weiss, geboren op 01-021824 in Nieuwpoort. Joanna is overleden op 0509-1824 in Nieuwpoort, 7 maanden oud.
8 Ludovicus Josephus Bernardus Weiss,
geboren op 31-08-1825 in Nieuwpoort. Ludovicus
is overleden op 10-02-1827 in Nieuwpoort, 1 jaar
oud.
Geboorteattest van Johannes WEISS
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GENERATIE 2
II-a Pierre Louis Weiss is geboren op 02-07-1816 in Nieuwpoort, zoon van Johannes Weiss (zie I) en Jeanne
Petronille Ramoulet. Pierre is overleden op 19-06-1898 in Lille (F), 81 jaar oud,
in zijn woning Quai de la Basse Deûle. Beroep: slotenmaker, bij zijn overlijden smid.
Pierre trouwde, 24 jaar oud, op 12-10-1840 in Dunkerque (F) met Marie Charlotte Paule Mylleman, 22 jaar oud.
Marie is geboren op 16-02-1818 in Dunkerque (F), dochter van Louis Jean Mylleman en Marie Catherine Petronille
Janssen. Marie is overleden op 30-03-1886 in Lille (F), 68 jaar oud.
Kinderen van Pierre en Marie:
1 Jean Baptiste Weiss, geboren op 29-10-1840 in Dunkerque.
2 Marie Antoinette Weiss, geboren op 28-02-1842 in Dunkerque. Marie is overleden op 16-05-1842 in
Dunkerque, 2 maanden oud.
3 Louis Cornil Weiss, geboren op 23-03-1846 in Lille (F).
4 Pierre Adolphe Weiss, geboren op 20-02-1851 in Lille (F). Pierre is overleden op 15-04-1884 in Lille
(F), 33 jaar oud. Beroep: smid-bankwerker. Pierre trouwde, 28 jaar oud, op 16-08-1879 in Lille (F) met
Celine Constance Malfait, 24 jaar oud. Celine is geboren op 14-05-1855 in Lille (F), dochter van Eloi
Malfait en Angelique Victoire Jombart.
5 Charles Louis Weiss, geboren op 06-09-1853 in Lille (F). Charles is overleden op 15-03-1854 in Lille (F),
6 maanden oud.
6 Philomène Weisse, geboren op 15-03-1855 in Lille (F). Philomène trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1885
in Lille (F) met Edmond Emile Charles Douillez, 29 jaar oud. Edmond is geboren op 23-01-1856 in
Landrecies (F), zoon van Jean Baptiste Zephirin Douillez en Celestine Pollart.
7 Eugène Georges Weisse, geboren op 16-10-1861 in Lille (F). Eugène is overleden op 04-12-1861 in Lille
(F), 1 maand oud.
II-b Josephus Joannes Weiss is geboren op 08-02-1820 in Nieuwpoort, zoon van Johannes Weiss (zie I) en Jeanne
Petronille Ramoulet. Josephus is overleden op 10-10-1903 in Nieuwpoort, 83 jaar oud. Beroep: werkman-metser.
Josephus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1843 in Nieuwpoort met Clementia Rosalia Marteau, 22 jaar oud. Clementia
is geboren op 09-11-1820 in Nieuwpoort, dochter van Ludovicus Marteau en Cecilia Rogier. Clementia is
overleden op 06-12-1845 in Nieuwpoort, 25 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 15-12-1847 in Nieuwpoort met Maria Joanna Vanhove, 24 jaar oud. Maria is
geboren op 27-12-1822 in Nieuwpoort. Maria is overleden op 14-12-1888 in Nieuwpoort, 65 jaar oud.
Kinderen van Josephus en Clementia:
1 Josephus Joannes Weiss, geboren op 09-04-1844 in Nieuwpoort. Josephus is overleden op 31-05-1877
in Morlanwelz, 33 jaar oud. Josephus bleef ongehuwd. Beroep: charbonnier (kolenhandelaar).
Ongehuwd.
2 Joanna Sophia Weiss, geboren op 24-10-1845 in Nieuwpoort. Joanna is overleden op 29-01-1846 in
Nieuwpoort, 3 maanden oud.
Kinderen van Josephus en Maria:
3 Sophia Joanna Weiss, geboren op 12-09-1848 in Nieuwpoort. Sophia is overleden op 25-06-1850 in
Nieuwpoort, 1 jaar oud.
4 Joannes Ludovicus Weiss, geboren op 28-10-1849 in Nieuwpoort. Joannes is overleden op 14-03-1850
in Nieuwpoort, 4 maanden oud.
5 Leopoldus Ludovicus Weiss, geboren op 23-11-1850 in Nieuwpoort. Leopoldus is overleden op 15-041856 in Nieuwpoort, 5 jaar oud.
6 Joannes Jacobus Weiss, geboren op 05-08-1853 in Nieuwpoort. Joannes is overleden op 09-08-1853 in
Nieuwpoort, 4 dagen oud.
7 Ludovicus Bernardus Weiss, geboren op 07-07-1854 in Nieuwpoort. Ludovicus is overleden op 12-041856 in Nieuwpoort, 1 jaar oud.
8 Petrus Jacobus Weiss, geboren op 25-12-1855 in Nieuwpoort. Petrus is overleden op 22-04-1856 in
Nieuwpoort, 3 maanden oud.
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9 Petrus Ludovicus Weiss, geboren op 11-03-1857 in Nieuwpoort. Volgt III-b.
10 Ludovica Maria Weiss, geboren op 03-09-1858 in Nieuwpoort. Ludovica is overleden op 11-12-1863 in
Nieuwpoort, 5 jaar oud.
11 Jacobus Franciscus Weiss, geboren op 22-09-1859 in Nieuwpoort. Jacobus is overleden op 05-05-1860
in Nieuwpoort, 7 maanden oud.
12 Franciscus Ludovicus Weiss, geboren op 30-05-1863 in Nieuwpoort. Volgt III-c.
13 Joannes Paulus Weiss, geboren op 14-07-1865 in Nieuwpoort. Joannes is overleden op 27-07-1865 in
Nieuwpoort, 13 dagen oud.
GENERATIE 3
III-b Petrus Ludovicus Weiss is geboren op 11-03-1857 in Nieuwpoort, zoon van Josephus Joannes Weiss (zie II-b)
en Maria Joanna Vanhove. Petrus is overleden op 23-12-1928 in Nieuwpoort, 71 jaar oud. Beroep: werkman
Petrus:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 18-12-1877 in Nieuwpoort met Elisa Coleta
Vynck, 19 jaar oud. Elisa is geboren op 15-07-1858 in Nieuwpoort, dochter van
Ludovicus Vynck en Coleta Derycke. Elisa is overleden op 30-07-1908 in
Nieuwpoort, 50 jaar oud.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 11-11-1908 in Middelkerke met Elodia Maria
Nevejans, 34 jaar oud. Elodia is geboren op 09-04-1874 in Rexpoede (F).
Elodia is overleden op 29-02-1924 in Nieuwpoort, 49 jaar oud.
(3) trouwde, ongeveer 68 jaar oud, omstreeks 1925 met Elisa Maria Corteel,
ongeveer 43 jaar oud. Elisa is geboren op 30-07-1882 in Wulpen , dochter van
Ludovicus Franciscus Corteel en Philomena Sophia Overberghe. Elisa is
overleden op 27-02-1951 in Nieuwpoort, 68 jaar oud. Elisa is weduwe van
Desiré Cassaer.
Petrus Ludovicus WEISS

Kinderen van Petrus en Elisa (1):
1 Pieter Theophiel Weiss, geboren op 20-05-1879 in Nieuwpoort.
Pieter is overleden op 05-11-1879 in Nieuwpoort, 5 maanden oud.
2 August Emiel Weiss, geboren op 31-08-1880 in Nieuwpoort. Volgt IV-a.
3 Maria Weiss, geboren op 24-06-1883 in Nieuwpoort. Maria is overleden op 14-03-1959 in Nieuwpoort,
75 jaar oud. Maria trouwde met Edmond Frans Decommines. Edmond is geboren op 03-01-1875 in
Oostende. Edmond is overleden op 11-12-1930 in Nieuwpoort, 55 jaar oud. Beroep: werkman.
4 Julius Ludovicus Weiss, geboren op 13-09-1885 in Nieuwpoort. Julius is overleden op 09-02-1886 in
Nieuwpoort, 4 maanden oud.
5 Flora Sophia Weiss, geboren op 29-11-1886 in Nieuwpoort. Flora is overleden op 23-05-1889 in
Nieuwpoort, 2 jaar oud.
6 Helena Sophia Weiss, geboren op 07-02-1888 in Nieuwpoort. Helena is overleden in 06-1888 in
Nieuwpoort, 4 maanden oud.
7 Margaretha Sophia Weiss, geboren op 05-05-1889 in Nieuwpoort. Margaretha is overleden op 15-111892 in Nieuwpoort, 3 jaar oud.
8 Alphonsus Franciscus Weiss, geboren op 13-05-1890 in Nieuwpoort. Alphonsus is overleden op 22-091890 in Nieuwpoort, 4 maanden oud.
9 Juliaan Luciaan Weiss, geboren op 18-08-1891 in Nieuwpoort. Juliaan is overleden op 04-11-1891 in
Nieuwpoort, 2 maanden oud.
10 Pieter Adolf Weiss, geboren op 06-11-1892 in Nieuwpoort. Volgt IV-b.
11 Isidoor Alfons Weiss, geboren op 14-01-1894 in Nieuwpoort. Isidoor is overleden op 02-02-1895 in
Nieuwpoort, 1 jaar oud.
12 Ludovica Clementina Weiss, geboren op 22-10-1895 in Nieuwpoort. Ongehuwd overleden.
13 Andrea Monica Weiss, geboren op 06-12-1896 in Nieuwpoort. Andrea is overleden op 04-05-1897 in
Nieuwpoort, 4 maanden oud.
14 Frans Lodewijk Weiss, geboren op 25-01-1898 in Nieuwpoort. Volgt IV-c.
15 Alberik Emiel Weiss, geboren op 20-06-1899 in Nieuwpoort. Alberik is overleden op 26-09-1899 in
Nieuwpoort, 3 maanden oud.
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16 Angela Antonia Weiss, geboren op 08-08-1900 in Nieuwpoort. Angela is overleden op 26-11-1900 in
Nieuwpoort, 3 maanden oud.
17 Prudentia Alicia Weiss, geboren op 27-12-1902 in Nieuwpoort. Prudentia is overleden op 04-09-1903
in Nieuwpoort, 8 maanden oud.
Kinderen van Petrus en Elodia:
18 Christoffel Weiss, geboren op 04-02-1909 in Nieuwpoort. Ongehuwd overleden.
19 N. Weiss, levenloos geboren zoon, geboren op 10-11-1910 in Nieuwpoort.
20 N. Weiss, levenloos geboren dochter, geboren op 15-05-1912 in Nieuwpoort.
21 N. Weiss, levenloos geboren dochter, geboren op 19-04-1913 in Nieuwpoort.

III-c Franciscus Ludovicus Weiss is geboren op 30-05-1863 in Nieuwpoort, zoon van Josephus Joannes Weiss (zie
II-b) en Maria Joanna Vanhove. Franciscus is overleden op 06-10-1944 in Eeklo, 81 jaar oud. Franciscus begon een
relatie met Maria Theresia Monteny. Maria is geboren op 21-06-1864 in Nieuwpoort. Maria is overleden op 1007-1935 in Nieuwpoort, 71 jaar oud. Maria trouwde later op 13-04-1887 in Nieuwpoort met Josephus Frans
Beschuyt (1865-1956).
Kind van Franciscus en Maria:
1 Frans Joseph Weiss, geboren op 02-04-1883 in Nieuwpoort. Volgt IV-d.
Kinderen van Maria Monteny met Josephus Beschuyt:
1 Emiel Arthur Beschuyt, geboren op 29-08-1887 in Nieuwpoort.
2 Julius Emilius Beschuyt, geboren op 20-08-1888 in Nieuwpoort.
3 Desiré Henri Beschuyt, geboren op 17-04-1890 in Nieuwpoort en er overleden op 23-03-1960. Gehuwd
met Esperentia Dewulf
4 Gustaaf Renatus Beschuyt, geboren op 04-05-1892 in Nieuwpoort en overleden op 31-10-1918 in Calais
(F), 26 jaar oud.
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5 Norbert Pieter Beschuyt, geboren op 18-08-1895 in Nieuwpoort en er overleden op 18-03-1898
6 Georgius Juliaan Beschuyt, geboren op 01-08-1897 in Nieuwpoort en overleden op 06-02-1932 in
Antwerpen, 34 jaar oud.
7 Pieter Jacob Beschuyt, geboren op 09-04-1899 in Nieuwpoort en overleden op 28-03-1971 in Oostende.
Gehuwd met Rosa Vynck.
8 Leopold Lodewijk Philip Maria Victor Beschuyt, geboren op 17-05-1900 in Nieuwpoort.
GENERATIE 4
IV-a August Emiel Weiss is geboren op 31-08-1880 in Nieuwpoort, zoon van Petrus Ludovicus Weiss (zie III-b) en
Elisa Coleta Vynck. August is overleden op 04-05-1908 in Nieuwpoort, 27 jaar oud. Beroep: werkman.
August trouwde, 19 jaar oud, op 16-07-1900 in Nieuwpoort met Prudentia Florentia Deman, 21 jaar oud.
Prudentia is geboren op 03-12-1878 in Nieuwpoort, dochter van Karel Deman en Nathalia Flitser. Prudentia is
overleden op 06-12-1958 in Nieuwpoort, 80 jaar oud. Prudentia trouwde later na 1908 met Eugene Dutrieux
(1881-1957).
Kinderen van August en Prudentia:
1 August Emiel Weiss, geboren op 30-12-1899 in Nieuwpoort. August is overleden op 15-09-1904 in
Nieuwpoort, 4 jaar oud.
2 Georgius Albert Weiss, geboren op 27-05-1901 in Nieuwpoort. Georgius is overleden op 24-09-1901 in
Nieuwpoort, 3 maanden oud.
3 Renaat Hendrik Weiss, geboren op 25-11-1903 in Nieuwpoort. Renaat is overleden op 31-08-1904 in
Nieuwpoort, 9 maanden oud.
4 Agnes Maria Weiss, geboren op 05-02-1905 in Nieuwpoort. Agnes is overleden op 18-12-1999 in
Nieuwpoort, 94 jaar oud. Agnes trouwde met Ferdinand T’Jaeckx. Ferdinand is geboren op 20-01-1897
in Nieuwpoort. Ferdinand is overleden op 07-07-1971 in Oostende, 74 jaar oud.
5 Yvonna Maria Zenobia Weiss, geboren op 15-01-1907 in Nieuwpoort. Yvonna is overleden op 23-051919 in Oostende, 12 jaar oud.

IV-b Pieter Adolf Weiss is geboren op 06-11-1892 in Nieuwpoort, zoon van Petrus Ludovicus Weiss (zie III-b) en
Elisa Coleta Vynck. Pieter is overleden op 14-01-1969 in Oostduinkerke, 76 jaar oud. Pieter trouwde, 19 jaar
oud, op 09-08-1912 in Nieuwpoort met Hermandina Rosa Mercier, 17 jaar oud. Hermandina is geboren op 01-021895 in Nieuwpoort, dochter van Leopold Joannes Mercier en Rosalia Constance Daele. Hermandina is overleden
in 1989 in Nieuwpoort, 93 of 94 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hermandina:
1 Denise Julia Maria Weiss, geboren op 30-05-1913 in Nieuwpoort. Denise is overleden op 30-04-1985 in
Nieuwpoort, 71 jaar oud. Denise trouwde met Maurice Velein. Maurice is geboren op 06-05-1912 in
Oostende. Maurice is overleden op 16-01-1975 in Gent, 62 jaar oud.
2 Georgetta Clementina Weiss, geboren op 19-09-1914 in Nieuwpoort.
3 Albert Francois Weiss, geboren op 28-11-1916 in Le Havre (F). Albert is overleden op 16-09-1966 in
Oostende, 49 jaar oud. Beroep: slotenmaker. Albert trouwde, 27 jaar oud, op 09-10-1944 in Westende
met Margareta Daele, 24 jaar oud. Margareta is geboren op 17-02-1920 in Oostende. Eén zoon.
4 Edmond Frans Weiss, geboren op 07-08-1922 in Nieuwpoort. Edmond is overleden op 21-08-2005 in
Koksijde, 83 jaar oud. Beroep: werkman. Edmond trouwde met Georgette Deramoudt. Georgette is
geboren op 13-11-1924 in Westende. Eén zoon, twee dochters.
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IV-c Frans Lodewijk Weiss is geboren op 25-01-1898 in Nieuwpoort, zoon van Petrus Ludovicus Weiss (zie III-b)
en Elisa Coleta Vynck. Frans is overleden op 10-01-1942 in Brugge, 43 jaar oud. Frans trouwde met Germana
Vercnocke.
Kind van Frans en Germana:
1 Louise Maria Weiss, geboren op 21-11-1923 in Nieuwpoort. Louise is overleden op 02-07-1930 in
Nieuwpoort, 6 jaar oud.

IV-d Frans Joseph Weiss is geboren op 02-04-1883 in Nieuwpoort, zoon van Franciscus Ludovicus Weiss (zie III-c)
en Maria Theresia Monteny. Frans is overleden op 15-03-1957 in Nieuwpoort, 73 jaar oud. Beroep in 1905:
schipper. Frans Jospeh trouwde, 21 jaar oud, op 03-03-1905 in Nieuwpoort met Augusta Maria Daele, 20 jaar
oud. Augusta is geboren op 21-08-1884 in Saint-Pol-sur-Mer, dochter van Amelia Francisca (Melania) Daele.
Augusta is overleden op 18-09-1961 in Nieuwpoort, 77 jaar oud.
Kinderen van Frans en Augusta:
1 Augusta Maria Weiss, geboren op 12-06-1905 in Bredene. Augusta is overleden op 19-07-1905 in
Nieuwpoort, 1 maand oud.
2 Albert Georgius Weiss, geboren op 09-08-1907 in Nieuwpoort. Albert is overleden op 29-12-1969 in
Nieuwpoort, 62 jaar oud. Beroep: visbewerker. Albert trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1932 in
Nieuwpoort met Magdalena Beschuyt, 18 jaar oud. Magdalena is geboren op 07-10-1913 in Nieuwpoort.
Drie zoons, één dochter.
3 August Emiel Weiss, geboren op 27-09-1908 in Nieuwpoort. August is overleden op 18-10-1968 in
Nieuwpoort, 60 jaar oud. August trouwde, 41 jaar oud, op 05-08-1950 in Nieuwpoort met Maria Hogie,
34 jaar oud. Maria is geboren op 09-11-1915 in Orbee (F) en overleden op 26-11-1993 in Oostende. Eén
dochter.
4 Florina Celina Maria Weiss, geboren op 22-12-1909 in Nieuwpoort. Florina is overleden op 17-05-1910
in Nieuwpoort, 4 maanden oud.
5 Marcel Maria Edmond Weiss, geboren op 23-10-1911 in Nieuwpoort. Marcel is overleden op 04-08-1975
in Nieuwpoort, 63 jaar oud. Marcel trouwde met Germaine Tintillier, geboren op 22-02-1915 in
Baincthun (F), overleden op 19-04-1982 in Oostende. Geen kinderen.
6 Leopold Weiss, geboren omstreeks 1912. Leopold trouwde met N. Maesen.
7 Magdalena Germana Weiss, geboren op 18-06-1914 in Nieuwpoort. Magdalena is overleden op 02-091914 in Nieuwpoort, 2 maanden oud.
8 André August Weiss, geboren op 16-09-1922 in Oostduinkerke. André is overleden op 10-04-1989 in
Nieuwpoort, 66 jaar oud. André trouwde met Paula Quyo. Paula is geboren op 19-07-1924 in Sint-Joris.
Vier zoons, één dochter.
9 Walter Maria Weiss, geboren op 11-11-1923 in Nieuwpoort. Walter is overleden op 20-03-1924 in
Nieuwpoort, 4 maanden oud.
10 Robert Hendrik Weiss, geboren op 09-06-1925 in Nieuwpoort. Robert is overleden op 22-05-1981 in
Oostduinkerke, 55 jaar oud. Robert trouwde, 20 jaar oud, op 28-12-1945 in Oostduinkerke met Bertha
Maria Debruyne, 17 jaar oud. Bertha is geboren op 22-10-1928 in Oostduinkerke, dochter van Germain
Debruyne en Celesta Margodt. Vier zoons, vier dochters;
11 Yvonne Celina Weiss, geboren op 27-12-1926 in Nieuwpoort. Yvonne is overleden op 21-09-2005 in
Nieuwpoort, 78 jaar oud. Yvonne: (1) trouwde met Georges Cassaer. Georges is geboren op 25-07-1919
in De Panne. Georges is overleden op 05-03-1966 in Oostende, 46 jaar oud. (2) trouwde met Maurice
Albert Mercy. Maurice is geboren op 19-12-1917.
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Bronnen:
Registers burgerlijke stand stad Nieuwpoort, Dunkerque, Lille
Bevolkingsregisters stad Nieuwpoort
Digitale collectie bidprentjes en rouwbrieven FV Westkust (waaronder collectie wijlen R. FlorizooneScheirsen)
www.familysearch.org (collectie registers burgerlijke stand)
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FAMILIEHISTORIES – MARC DERUDDER VAN FV WESTKUST
1 MAART 2021 DOOR HISTORIES
In het kader van de vernieuwing van Familiegeschiedenis.be laat Histories enkele mensen aan het woord die warm
worden van familiegeschiedenis. Marc Derudder, gepensioneerd leraar en penningmeester van Familiekunde
Vlaanderen Regio Westkust, bijt de spits af in deze reeks. Hij getuigt over zijn genealogische passie en onderzoek,
over de beginnerscursus die hij doceert, en over de omschakeling naar een digitale cursus ten gevolge van de
coronacrisis.

Kan je jezelf even voorstellen?
Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in puzzel- en speurwerk. Doe mij maar een
encyclopedie boven een roman. Ik was leerkracht wiskunde in een technische school in
Veurne. Wiskunde is ook een vorm van puzzelen en vraagstukken oplossen. Genealogie
was voor mij dus een logische hobby. Ik ben iemand die niet graag stil zit: ik benut de
volle 7 dagen van de week. Vrije tijd staat voor mij synoniem met inzet, niet alleen met
rust.

Hoe ben je precies begonnen met familiegeschiedenis en hoe is die
passie gegroeid?
Marc Derudder

Op 18-jarige leeftijd zat ik op de begrafenis van mijn nonkel aan de koffietafel recht tegenover iemand die aan
stamboomonderzoek deed. Die man kon daar zo boeiend over vertellen dat ik het plan opvatte er zelf mee te
beginnen van zodra ik afgestudeerd was. Zo gezegd, zo gedaan. Als leerkracht had ik het geluk dat er twee
collega’s waren met dezelfde interesse. Zo’n 35 jaar geleden
trokken wij als drie beginnelingen elke maandagavond naar het
documentatiecentrum van wat toen nog de VVF (Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde) was in Oostende. Daar
ontmoette ik ook Bernard Legrand, die nu voorzitter is van
Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende. Als beginners
hebben we elkaar toen erg ondersteund.
Ik heb ondertussen al een berg documentatiemateriaal
verzameld, per familietak. Ik vind het nog steeds even boeiend
om mensen met de naam Derudder over de ganse wereld te
ontdekken. Alle Derudders kan ik traceren naar het graafschap
Vlaanderen. Om die mensen terug te vinden, duik ik niet alleen
in archieven. Soms is het zo eenvoudig als naamgenoten zoeken
op Facebook. Het heeft mij al heel wat contacten opgeleverd,
en zelfs reizen.
Voor het geboortehuis van Camiel Derudder (°1892), overgrootvader van de Canadese Derudders op bezoek in Europa.

Zo kwam ik uit op een familie Derudder in Canada, via een jonge kerel met die achternaam. Hij vertelde me via
Facebook dat zijn voorouders van Vlaanderen afkomstig waren. Twee jaar later bezocht hij ons tijdens een
rondreis doorheen Europa. Een week lang hebben we hem doorheen Vlaanderen gegidst en logeerde hij in een
caravan in onze tuin, samen met zijn zus en een vriend. Een jaar later ben ik met mijn zoon zelf naar Canada
getrokken. Hij had er een verrassingsfeest voor mij georganiseerd, waarop alle Canadese Derudders
samenkwamen. Ik keerde terug naar huis met een schat aan genealogische informatie!
Ik heb ook meegeholpen om een naamgenotenfeest in Veurne te organiseren, voor iedereen met de naam Derudder
en varianten. Er zaten heel wat muzikanten tussen, dus was er een optreden met nummers gecomponeerd door,
geschreven én gebracht door Derudders. Ik leerde heel wat bij. Eén van de vier hoekbeelden op de IJzertoren
bleek een De Rudder te zijn [red. soldaat Renaat De Rudder (1897-1917)]. Ik woon er zo dichtbij en wist dat niet.
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Je bent ook verbonden aan Familiekunde Vlaanderen Regio Westkust. Waarmee houdt die
afdeling zich zoal bezig?
Ik ben één van de medeoprichters van Familiekunde Regio Westkust. Ik werd penningmeester en ben dat vandaag
nog steeds. We bestaan ondertussen al een 25 jaar. Wij zijn
een vrij actief bestuur met meer dan tien bestuursleden. We
publiceren over allerhande lokale genealogische onderwerpen;
vandaag gaat ons 56ste boek naar de drukker! We hebben ook
een eigen documentatiecentrum. Deze nam een grote stap
vooruit dankzij diverse schenkingen, onder andere een
schenking van de familie Florizoone, bestaande uit
honderdduizenden bidprentjes vanuit de streek. Met de
afdeling organiseren we ook heel wat activiteiten. Onze
aperitiefvoordrachten zijn een groot succes. Verder zijn er
geleide archiefbezoeken, busreizen, kaas- en wijnavonden,
voordrachten en zoveel meer. Als penningmeester sta ik mee
in voor de praktische en materiële ondersteuning van dat alles.
Boekenstand na aperitiefvoordracht.

Wat is de invloed van corona geweest op jullie werking?
We zijn niet blijven stilzitten. De publicaties werden voortgezet en ook de scanner in het lokaal bleef draaien om
bidprentjes en rouwbrieven in te scannen. De voordrachten moesten we wel stilleggen. In het najaar van vorig
jaar, toen we beperkt mochten samenkomen, heb ik twee keer een voordracht gegeven over “gericht zoeken naar
actuele genealogische info op internet”. Dan moesten we verplicht weer de deuren sluiten. Als bestuur wilden we
onze leden een meerwaarde kunnen bieden. Mensen samenbrengen is zo belangrijk voor ons. Daarom testten we
in november voor het eerst de formule van een webinar uit. Zo begon het idee van een online beginnerscursus in
genealogie te rijpen. Dit online gebeuren is een schot in de roos geweest!

Dit online gebeuren is een schot in de roos geweest!
Je bent de eerste binnen Familiekunde Vlaanderen om een online cursus te geven. Ging dat
vlot?
Het is zeker niet evident. Ik gaf de voorbije 20 jaar jaarlijks à tweejaarlijks een beginnerscursus, maar de
omschakeling naar online stelt specifieke uitdagingen. Het eerste probleem is het vinden van gratis software die
ook nog eens gebruiksvriendelijk is. Ik heb geleerd om met meerdere schermen te werken, zodat de deelnemers
mij kunnen zien en niet alleen mijn PowerPointpresentatie. Ik heb ook de cursus moeten herwerken, zodat alles
van op afstand mogelijk zou zijn. Het was dus wel even wennen.
Ik zou het wel zeker opnieuw doen, en ik raad het anderen ook aan om te proberen! We hebben sowieso de
gewoonte de beginnerscursus te herhalen van zodra er 8 geïnteresseerden zijn. Wanneer dat na de zomer het
geval is, begin ik er weer aan. Ik geef ook voordrachten over ADHD en die lopen ondertussen ook online door, dus
ik blijf ervaring opdoen. Dankzij het online gebeuren geef je iedereen met een computer de kans om deel te
nemen, zonder dat ze daarvoor het huis uit moeten.

Hoe richt je je cursus in? Wat vind je belangrijk om mee te geven aan beginners over
familiegeschiedenis?
Ik probeer vooral praktisch te zijn. Ik deel getuigenissen, ervaringen en anekdotes. Daarnaast reik ik ook een hele
reeks nuttige links aan. Ik ben er mij van bewust dat het een overvloed is aan informatie, maar de bedoeling is
dat men dan daaruit pikt wat men nodig heeft.
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Eigenlijk is dé gouden tip: praat met andere mensen. Je zou
kunnen denken dat familiegeschiedenis een eenzame
bezigheid is, alleen in het archief of aan je computer, maar
niets is minder waar. Ik raad mijn cursisten altijd aan om met
anderen contact te leggen, met familieleden én met andere
stamboomonderzoekers; de cursus dient daarvoor als een
startpunt. Niet alle info staat online. Zelf had ik het geluk
elke maandagavond het documentatiecentrum in Oostende te
bezoeken. Ik heb vele uren opzoekwerk gespaard door in het
bijhorende estaminetje een pintje te drinken en over
familiegeschiedenis te babbelen. Het ene plezier is ook het
andere waard. Ik ging ooit op vraag van een Nederlandse
genealoog op zoek naar een grafsteen in de SintWalburgakerk in Veurne. Ik heb toen alle tapijten opgerold en
elke stoel verzet. Na uren zoeken vond ik ze! Als
tegenprestatie deed die Nederlander heel wat onderzoek
voor mij in eigen streek.
Nieuwjaarsreceptie 2020 van Familiekunde Vlaanderen Regio Westkust.

Eigenlijk is dé gouden tip: praat met andere mensen.
Hoe zie jij de toekomst van familiegeschiedenis evolueren?
Ik denk dat we de focus een beetje moeten verleggen naar
de actuele gegevens. De beschikbaarheid van oude
documenten neemt toe, maar door de privacywetgeving gaat
veel actueel materiaal verloren. Ik kan het bijvoorbeeld
moeilijk begrijpen dat een krantenartikel van vijf jaar oud
onder de privacywetgeving valt en je naar de bib moet om
het te kunnen lezen. Ik probeer daarom regelmatig
rouwberichten op te volgen en gericht te zoeken of de
familienaam Derudder voorkomt online en in de pers. Zo
ontdekte ik via een artikel uit Nieuw-Caledonië een
gemeentesecretaris Derudder, waardoor ik vijf generaties
Derudder kon opsporen, die uit Frankrijk uitgeweken waren.
Familiereünie met alle Derudders in Canada.

Je bent natuurlijk goed vertrouwd met Familiegeschiedenis.be. Heb je advies voor Histories
nu we de website vernieuwen?
Ik vind de website zeer logisch opgebouwd en visueel heel sterk. Er staat daar veel ideale informatie voor
beginners, en dus verwijs ik er ook altijd naar in mijn beginnerscursus. Vooral aan de actualisering kan nu gewerkt
worden, want het genealogische veld wijzigt snel. Ik kijk dan ook erg uit naar de vernieuwde website!
Bedankt voor het fijne gesprek, Marc! Hopelijk kunnen we binnenkort weer klinken tijdens een
aperitiefvoordracht.
Bij Histories timmeren we ondertussen verder aan de vernieuwing van de website Familiegeschiedenis.be.
Benieuwd hoe dat eruit zal zien? Op vrijdag 16 april stellen we de opgeknapte website voor het eerst voor in een
online evenement “Familiegeschiedenis vandaag en morgen”. Inschrijven daarvoor kan hier.
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HET DOOPSEL "SUB CONDITIONE".
WERNER GOUSSEY
In de kerkelijke doopregisters komt men regelmatig doopakten tegen
waarin de pastoor in het Latijn schrijft dat hij het kind, "sub
conditione", onder voorwaarde doopt. De reden hiervoor is dat het
waarschijnlijk om een "moeilijke bevalling" ging en dat de vroedvrouw
tijdens de bevalling het gedeeltelijk geboren kind reeds gedoopt
heeft om er zeker van te zijn dat bij noodlottige afloop het zieltje
recht naar de hemel zou gaan. De vroedvrouw moest hiervoor strikte
doopregels eerbiedigen die door de kerk waren opgelegd en door de
overheid waren bevestigd. Als voorbeeld geven we hierna die
onderrichtingen zoals ze in 1698 te Brussel waren uitgevaardigd. De
pastoor mocht twijfelen of de vroedvrouw wel strikt de
onderrichtingen gevolgd had en het sacrament van het doopsel dus
wel geldig was. Uit voorzorg doopte hij toch nog eens het kind "onder
voorwaarde”. Zo had men ten minste de absolute zekerheid dat het
kindje geldig gedoopt was!

INSTRUCTIE ENDE REGULE
Die by die Vroede Vrouwen sal moeten achter-volght worden in
occasie van noodt ende peryckel, ten regarde van het Doopsel van
jonghe Kinders, die gheboren zyn, oft andersints in vreese van niet
volkomentlyck gheboren te worden.
I.
Eerst sullen die vroede vrouwen in occasie daer vreese is van flauwigheyt, ofte van sterven, schuldigh zyn het
jonck geboren Kindt met waerachtigh ende naturelyck water af te wasschen, ende met eenen sprecken dese
woorden :
ICK DOOPE U IN DEN NAEME DES VADERS, ENDE DES SOONS,
ENDE DES HEYLIGHEN GEESTS, AMEN.
II.
Ende sullen de selve Vroede-vrouwen hier inne die intentie, van te doen het gene CHRISTUS onsen Heere heeft
inneghestelt, ende t’gene die H. Kercke is ghebruyckende.
III.
Ende hoe wel datter niet van noode en is seer veele waters daer toe te ghebruycken, soo sullen die selve Vroedevrouwen hier op letten, dat sy moeten ghebruycken soodanighe quantiteyt, dat men seggen magh, dat het jonck
Kindt daer mede afghewasschen is.
IV.
Voorder, soo is het noodigh t’Kindt op ’t Hooft te doopen, als het gheschieden kan, ende zyn schuldigh toe te sien,
dat het water behoorelyck raeckt het lichaem van het Kindt, ende niet alleenelyck het hayr, oft helmet; maer
oock het selve lidtmaedt, d’welck soude mogen bedeckt zyn.
V.
Item soo wanneer eenighe van de lidtmaeten van het Kindt maer en zyn geboren, ende datter vreese is, dat het
selve soude sterven al-eer geheel gheboren te wesen, soo sullen sy het Kindt doopen op de lidtmaeten, die hun
alreede verthoonen, somtyts op conditie, ende somtyts sonder conditie, naer die geleghenheyt hier onder
verhaelt.
VI.
Item soo verre dat het Hooft gebooren is, ende dat men bemerckt peryckel te wesen, ende dat men nochtans
bemerckt het selve te leven, soo sullen sy het Hooft absolutelyck wasschen met naturelyck water, hier voorens
gheruert, ende doopen op die maniere boven verhaelt.
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VII.
Maer soo wanneer dat men twyfelt, oft alsulcke Kindt al-noch is levende, soo salmen het doopen in deser veughen,
ende op conditie als volght:
IST DAT GY BEQUAEM ZYT OM HET DOOPSEL T’ONTFANGEN, SOO DOOPE ICK U IN DEN NAEM
DES VADERS, ENDE DES SOONS, ENDE DES HEYLIGHEN GHEEST, AMEN.
VIII.
Item oft het geviele, datter maer en soude geboren wesen eene Handt, Been, ofte Arm, ende dat men niet secker
en is oft het Kindt levendigh is, ofte niet, soo salmen als voren ghebruycken het Doopsel conditioneel : IST DAT GY
BEQUAEM ZYT, &c. doch men moet sich met sulcken Doopsel evenwel niet gerust houden; maer soo wanneer het
Hooft, ofte die Borste geboren is, ende men niet secker en siet, ofte het Kindt levendigh is, ofte niet, soo moet
men het Kindt doopen op het Hooft, oft in gevalle men daer aen niet en can gereacken, aen de Borst, soo sal men
seggen: IST DAT GY BEQUAEM ZYT, &c.
IX.
Item in ghevalle datter peryckel is van sterven, al-eer datter eenigh lidtmaet gheboren is, ofte sich verthoont,
ende dat nochtans die Vroede-vrouwe t’selve Kindt soude konnen raecken: ofte wasschen, soo sal sy in sulcken
ghevalle t’selve Kindt doopen op conditie, ghebruyckende als voren: die woorden, IST DAT GY BEQUAEM ZYT, &C.
X.
Ende naermaels gheschiedende, datter eenigh lidtmaet te voorscheyn komt, soo is het even wel noodigh het Hooft,
ofte Borste wederomme te raecken, ende te doopen onder die ghemelde conditie: IST DAT GY, &c.
XI.
Welcke voorsz. woorden met aendachtigheydt moeten uyt-ghesprocken worden, ende precise sonder
veranderinghe, ter wylen dat men het selve Kindt in der manieren voorsz. is wasschende, ende doopende, ende
sullen die Vroede-vrouwen met aendachtigheyd considereren, dat sy lieden alsoo gheautoriseert worden, om
t’exerceren een werck van groote authoriteyt, by Godt den Heere inghestelt.
Aldus geordonneert, gestatueert, ende ter grooter puyen aff van desen Stadt Huyse hergepubliceert ter presentie
van Myne voorsz. Heeren die Amptman, Borgemeesters, Schepenen, Tresoriers, Rentmeesters, ende Raedt der
Stadt Brussel op den 12. November. 1733.
Ende was onderteeckent, P.J. DE GREVE

loco J.J. ZEGERS

Beveren-IJzer - "sub conditione"
Naam en voornamen v/h kind

Geb.dat.

BRUIJNOOGE JOSEPHUS ALBERTUS
DESODT CONSTANTIA DOROTHEA
CAMBIE ELEONORA BEATRICE
LAZEURE MARIA FRANCISCA
DUQUESNE MARIA CATHARINA
PINSEEL MARIA THERESIA
COKENPO MARIA ISABELLA (1/2 tweeling)
DEVOS JOANNES JACOBUS
GEORGE JACOBUS LUDOVICUS
HUGO MARIA JOANNA
ROUSSEN CONSTANTINA FRANCISCA
ALDERWEIRELD ALBERT CASIMIR
PINSEEL BARBARA CONSTANTIA
PHISEL AMELIA EUGENIA (1/2 tweeling)
BUTAIJE EUGENIUS LUDOVICUS
VANDENBERGHE AMELIA SOPHIA
NEUVILLE PETRUS JOSEPHUS
LAZEURE PETRUS JACOBUS
PARAZIJS MARIA THERESIA
LAZEURE PETRUS JACOBUS
VANENGELANT EUGENIUS ALBERTUS
CARDINAEL JOANNES BAPTIST
GRUWÉ ANNA THERESIA
DEVOS EUGENIA CECILIA

7-03-1782
4-04-1782
7-11-1782
19-11-1782
25-11-1782
18-01-1783
15-02-1783
30-05-1783
24-07-1783
6-08-1783
13-08-1783
29-09-1783
24-03-1784
25-07-1784
10-08-1784
5-09-1784
19-10-1784
15-03-1785
23-04-1785
2-01-1786
20-02-1786
22-03-1786
29-05-1786
6-03-1787

Vroedvrouw (obstetrice)

Vroedmeester (chirurgus)

DEHONDT CECILIA
BANCOURT BERNARD (Stavele)
VANDERVENNE LUDOVIC (Haringe)
TIEROU MARIA ANNA FRANC.
VEROYE CONSTANTIA (Haringe)
D'ARTOIS ISABELLA

in utero

†

X
X
20-11-1782

VANDAMME NORBERT (Cassel)
PEEL PETRONELLA (Hondschoote)

X
X
X
X

BANCOURT BERNARD (Stavele)
BANCOURT BERNARD (Stavele)
VANDERGENS (?) JOSEPHINA THER.
COET CECILIA
D'ARTOIS ISABELLA
VANDERVENNE JOSEPHINA

19-01-1783
3-06-1783

4-08-1785

X

31-03-1784
4-08-1784

BANCOURT PETRUS (Stavele)
BOSSAERT CONSTANTIA
VANDERVENNE JOSEPHINA
GALLE THERESIA
VANDERVENNE JOSEPHINA

7-09-1784
16-03-1785
X
BANCOURT PETRUS BERN. (Stavele)
BANCOURT PETRUS BERN. (Stavele)
DONCHE PHILIPPUS (Beveren-Ijzer)
BANCOURT PETRUS BERN. (Stavele)
BANCOURT PETRUS BERN. (Stavele)

3-01-1786
X
24-07-1786
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FAITS DIVERS UIT DE PAROCHIEREGISTERS VAN NIEUWKERKE
RONALD STRUBBE
Na opzoekingen in parochieregisters van Nieuwkerke (West Nieuwkerke), of wat er van overblijft (enkel het jaar
1779, want de rest is index) vond ik iets interessants.
Op dia 11 1ste akte links vond ik een akte zoals iedere. Maar bij het lezen, is ze wel wat bijzonder.
Dit voor de bijnaam die de kapelaan schrijft over de vader.
Het is een doopakte van de zoon van de belastingontvanger van Nieuwkerke en omstreken vermoed ik.
Datum: 19-8-1779 geboren vandaag om 01:00 u deze morgen
Gedoopt: Petrus Joannes Ludovicus Milne,
Vader: David Richard Milne, ex Brussel parochie Capellekerke. Belastingontvanger, met bijnaam in de volksmond,
de “traiter”
Moeder: De Coreu Maria Anna Theresia, ex Nieuwkerke
Peter: Petrus Ludovic De Breu, oom, gedoopt te Nieuwkerke
Meter: Josepha Jacoba Milne, tante, gedoopt te Nieuwkerke
Ik vermoed dat de belastingontvanger aan de centen van de kapelaan gezeten heeft.
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INTERESSANTE BRONNEN ON-LINE:
•

Beeldbank Stad Kortrijk : Collecties bekijken - Stad Kortrijk

Interessante website voor de stad Kortrijk.
Naast akten van de burgerlijke stand zijn er nog tal van andere bronnen te raadplegen.
Sinds kort kun je de akten raadplegen via de beeldbank Kortrijk. Naast de akten
vind je er nog heel wat andere info en een hoop interessant beeldmateriaal.
Het indexeren van de documenten is volop aan de gang.
Van de akten is ongeveer de helft intussen beschreven.
Zoeken is eenvoudig. Een account aanmaken is niet meer nodig. Je tikt linksboven in het vakje ‘nieuwe
zoekopdracht’ de gezochte familienaam in en daarna duid je in de linkermarge onder ‘categorie’ aan over
welk soort akte het gaat.
Ook een aantal bevolkingsregisters (inclusief de indexen) zijn intussen gedigitaliseerd en kun je ook online
raadplegen. Deze registers zijn echter nog niet geïndexeerd.

•

Arolsen Archief: https://arolsen-archives.org/en/

Dit archief is een portaal waar nazi slachtoffers gezocht kunnen worden.
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