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met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Vlaamse soldatenbrieven onder Napoleon
door Johan De Wilde
Zie ook p. 43

Zondag 10 oktober 2021 om 10u
Erfgoedhuis Bachten de Kupe

De vondelingen
door Diane De Keyzer

Zondag 12 december 2021 om 10u
Bibliotheek Koksijde (i.s.m.)

Conferentie “Het DNA van de Merovingen”
org. Histories i.s.m. KU Leuven en Abdijmuseum
Zie ook p. 41

Vrijdag 19 november 2021 - 13u15
cc CasinoKoksijde

Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 28 januari 2022 om 19 uur
Locatie: ’t Oud schooltje Koksijde

Noteer alvast ook in je agenda:
Viering 25-jarig bestaan FV Regio Westkust

Zaterdag 25 juni 2022

IN DIT NUMMER:
Oude kranten Veurne en Diksmuide online.

p. 34

Dirk (Dixie) Dansercoer: geworteld in onze regio

p. 36

Publicatie: “Geen rood, geen brood”.

p. 39

In Memoriam Roland de Brauwere

p. 42

Hoeven in Beveren-IJzer 1739

p. 44

Aanwinsten bibliotheek FV Regio Westkust

p. 52
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OUDE KRANTEN VEURNE EN DIKSMUIDE ONLINE !
JOERI STEKELORUM
De website www.historischekranten.be is al vele jaren lang een schitterende bron voor het documenteren van een
familiegeschiedenis. Tot voor kort waren er heel wat kranten uit de regio van Ieper beschikbaar op dit platform.
Sinds enige tijd waren daar een aantal kranten van Diksmuide bij gekomen. Onze vereniging heeft er steeds voor
geijverd dat ook de oude kranten die bewaard worden op het stadsarchief van Veurne zouden opgenomen worden
op deze beeldbank. In Veurne kon je tot nu toe op microfilm twee kranten uit deze stad raadplegen: het
Advertentieblad van Veurne en de Veurnaer.

Voortaan zijn deze kranten digitaal te raadplegen én doorzoekbaar op www.historischekranten.be. Dit zal zeker
bijzonder nuttig zijn voor wie in de regio Veurne naar de geschiedenis van zijn voorouders op zoek is. Een absolute
aanrader.
Het Advertentieblad is beschikbaar voor de periode 1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 18631869, 1872, 1874-1897, 1899-1912 (zie: http://www.historischekranten.be/periodicals/HAB).
De jaargangen van De Veurnaer die beschikbaar
http://www.historischekranten.be/periodicals/DV).

zijn:

1874,

1876-1901,

1908,

1911-1913

(zie

Elke jaargang zal wellicht niet volledig zijn, dit hebben we niet gecheckt. De Veurnaer verscheen echter reeds in
1838 als Le Furnois, eerste exemplaren zijn o.a. bewaard in het Musée International de la Presse (Mundaneum) in
Brussel.
Nuttig om te weten is dat elk van deze dagbladen een politiek-filosofische strekking had. De Veurnaer had zich
tot 1848 nooit ingelaten met politiek, aldus een brief van de burgemeester van Veurne aan de gouverneur van
West-Vlaanderen. Omstreeks 1860 werd De Veurnaer het orgaan van de katholieke partij te Veurne. Dezelfde
evolutie was er bij het Advertentieblad van Veurne. Omstreeks 1858 nam het blad een duidelijk liberale strekking
in en muntte het vanaf 1860 uit door zijn anti-klerikale artikels. Herhaaldelijk wierp het zich dan ook op als “het
orgaan der liberalen van het arrondissement Veurne”. Als je beide kranten even doorbladert, zal je dit duidelijk
merken…
De Veurnaar werd uitgegeven door de familie Bonhomme, Het Advertentieblad door de familie Ryckeboer.
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Daarnaast verschenen er in Veurne (zie Degraer H. e.a., Repertorium van de pers in West-Vlaanderen 1807-1814,
1968) nog tal van andere dag- en weekbladen, waarvan enkele nummers in diverse archiefdepots en bibliotheken
worden bewaard:
•

Aankondigingen van Veurne en het arrondissement (1884-1909), uitgegeven door D. Desmyter

•

Le Furnois, 1838 tot minstens 1848

•

Gazette van Veurne, 1828 tot minstens 1840

•

Ons Blad voor Veurne-Ambacht, 1896 tot minstens 1907, uitgeven door Adolf Buyl en gedrukt in Elsene

•

Stad Veurne, 1903 tot minstens 1909, uitgegeven door drukker René De Craemer-Dedrie en later door
Camille Brunein

•

Veurnambacht, van 1849 tot 1853, uitgegeven door drukker J. Bonhomme

•

’t Veurnsche Volk, van 1910 tot ten minste 1913, uitgegeven door drukker Maurits Ghyssaert-Delbeke in
Veurne

•

De Ware Vlaming, maandschrift, wellicht sinds 1882, uitgegeven door drukker D. Desmyter

•

De Wekker, antiklerikaal Strijdblad voor Veurne-Ambacht, in 1913, uitgegeven in Brugge door André
Baeckeroodt, dit was een liberaal-vrijzinnig opinieblad

We geven ten slotte nog een overzicht van de kranten van Diksmuide, bewaard op het stadsarchief van Diksmuide,
en nu ook online raadpleegbaar:
•

De Dixmudenaar, 1880-1887, 1890, 1892, 1894-1895, 1897, 1903-1904, 1906-1909, 1912-1913 en 1927 (zie
http://www.historischekranten.be/periodicals/DDN)

•

Het Boterkuipje,1848, 1850, 1852-1854, 1856, 1860, 1862, 1864-1870 (zie
http://www.historischekranten.be/periodicals/HBK)

•

De Boterkoper, 1850, 1853, 1856, 1860, 1866-1867, 1873-1874, 1878, 1881-1886, 1890-1892, 1901-1903,
1908-1909, 1911, 1914

•

De Vrije Burger (Katholiek Zondagsblad): 1894, 1896, 1898, 1903, 1911

•

De Vlaamsche Leeuw van Dixmude, 1886
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•

Gazette van Dixmude, 1871-1872, 1877-1879, 1881-1882, 1884-1889, 1891, 1895-1896, 1899-1900, 19101912, 1914

•

Weekblad van Dixmude, 1847-1851, 1853-1857, 1860, 1863, 1867, 1873, 1874, 1876-1877, 1879

Let wel: het gaat hier niet om de volledige jaargangen, dikwijls maar één nummer van het desbetreffende jaar.
In diverse archiefdepots zijn er nog losse nummers te vinden, maar spijtig genoeg geen volledige jaargangen….
We wensen je veel succes bij het doorbladeren van deze kranten !
Met dank aan Karlien Brysbaert, bibliothecaris in Veurne, die steeds is blijven ijveren om deze kranten online te
krijgen. En het team van CO7 en Westhoekverbeeldt voor het praktische werk !

DIRK (DIXIE) DANSERCOER, GEWORTELD IN ONZE REGIO…
WERNER GOUSSEY & JOERI STEKELORUM
mondiaal bekend als poolreiziger
°Nieuwpoort 12-07-1962 - † Groenland 7-06-2021

Dixie Dansercoer, bij één van de laatste beelden die gemaakt werden tijdens de expeditie in Groenland (Foto : Instagram).

De aanleiding tot de samenstelling van dit artikel was enerzijds de aankondiging in de media van het plotse en
zeker onverwachte overlijden van poolreiziger Dirk (Dixie) Dansercoer en anderzijds de aanwezigheid in de
parochieregisters van Beveren-IJzer van de ingeweken familie “Dansecourt”, die ons reeds jaren bekend was. Nu
wilden we eens weten of er een link was tussen Beveren-IJzer en Nieuwpoort, de geboorteplaats van de
poolreiziger.
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Stamreeks
Een losse notitie, zonder verband, vinden we in “De volkstelling van Langemark anno 1615”, gepubliceerd in het tijdschrift
“Westhoek”, jg 24, 2008 nr 1-2, p. 74 :
(25) Jan Daysencourt heeft Catheryne, huisvr(auwe)…….
Uit de tafels (akten zijn er niet) DHO van de parochieregisters van Langemark konden we volgende info noteren :
Joannes Dassingcourt huwt te Langemark op 15-07-1642 met Magdalena Vandewoustyne.
Guilielmus Dansenkoeur is gedoopt te Langemark op 19-11-1651 als zoon van Jan en Magdalena Vanderostynne.
Uit het doopregister van Woumen komt onderstaande akte :
Op 5-06-1644 wordt in Woumen Joannes Dangecour geboren als zoon van Joannes en Magdalene ……(naam niet vermeld –
zie akte hieronder).
Hoogstwaarschijnlijk is de “Magdalene” zonder naam,
Magdalene Vandewoustyne.
In het Poortersboek van Veurne (Jef Cailliau) staat het
volgende regeltje : “Dansercour Geraert, fs Jan ° Merkem
W. Veurne, Annv. 27-10-1702”. Dit hielp ons de doopakte
van Gerard te vinden.
Joannes DANSECOE en Maria PLOVIERS, wonende te
Merkem, worden op 28-10-1674, de ouders van een
tweeling. De jongen krijgt als voornaam Gerard en het
meisje Dorothea. In de doopakte is bijgevoegd “illegitimam”,
onwettig.
In de parochieregisters van Merkem botsen we ook op een
huwelijksakte met datum 7-09-1679 over een echtpaar
Cornelius Rubrecht en Maria Ploviers. Alhoewel we de
begrafenisakte van Joannes Dansecoe niet vonden, zou dit
erop kunnen wijzen dat Joannes Dansecoe overleden is
tussen 1674 en 1679. Maar waar ?
Gerard Dansecoe huwt te Veurne (St-Niklaas) op 9-10-1702 met Dorothea Decorenwynders, maar Dorothea overlijdt reeds
op 25-04-1704.
Gerard Dansarcourt hertrouwt te Veurne (Walburga) op 15-10-1704 met Petronilla Jacoba Gillebert, geboren te
Oostvleteren. Petronilla overlijdt te Veurne (St-Niklaas) op 1-03-1717 als echtgenote van Matheus Ketels.
Staat van Goed nr. 32.609 (Veurne (St.-Niklaas)) bevestigt bovenstaande alinea.

2 DANSECOURT Geeraert
3 GHILLIEBERT Pieternelle x
4 DANSECOURT Joannes
6 GHILLIEBERT Pieter
7 PAELYNCK Cornelie
kinderen: Nicolaes Theodoor 11 j.; Pieternelle Jacoba 8j.
2 KETELS Matheus
Herbergier in " Wulvenest "
4 KETELS Jooris

3 GHILLIEBERT Pieternelle xx + 02/03/1717
5 RAES Jacquemyne fla.Gillis

Nicolaus Theodorus Dansercourt wordt geboren te Veurne (St-Niklaas) op 5-03-1706 als zoon van Gerard en Petronilla
Ghyselbrecht. Hij huwt te Beveren-IJzer op 4-02-1745 met Angela Rosalia Vanegroo, geboren te Haringe op 21-02-1722.
Nicolaus Theodorus overlijdt te Beveren-IJzer op 26-11-1784. Hij was vishandelaar op de Beverenkalsijde. Steunend op de
notities van geschiedschrijver en onderpastoor te Haringe, E.H. Guillaume Vandermeulen, die de gruweldaden gepleegd door
de Fransen tijdens de Franse revolutie beschreef, kunnen we besluiten dat de woonplaats van het gezin Dansercourt-Vanegroo
te situeren is in de omgeving van de huidige Bergenstraat 60. De overlijdensakte van E.H. Guillaume Vandermeulen, opgesteld
op 14-06-1809 vermeldt dat hij geboren is te Haringe (29-03-1737) en er op 72-jarige leeftijd overleden is op 18-05-1809.
Zowaar een laattijdige aangifte.
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Angela Rosalia Egero overleed te Beveren-IJzer op 17- floreal an 12 (= 7-05-1804). Nicolaus en Angela verhuisden tussen
1756 en 1760 van Haringe (gedeelte Roesbrugge) naar Beveren-IJzer (Beverenkalsijde).
Cornelius Franciscus Dansecourt geboren te Haringe op 28-04-1756 als zoon van Nicolaus Theodorus en Angela Rosalia
Vanegroo, huwt te Beveren-IJzer op 9-08-1785 met Maria Josephina Duboo, geboren te Oostvleteren op 7-07-1759. Cornelius
is timmerman/schrijnwerker. Beiden overlijden te Beveren-IJzer, Zij op 22-02-1813, hij op 28-01-1823.
De gezinssituatie is als volgt tijdens de “bevolkingstelling van 1814” :

DANSRECOER
DANSRECOER
DANSRECOER
DANSRECOER
DANSRECOER
DANSRECOER
DANSRECOER

CORNIL
AMELIE
CECILE
CHARLES
MARIE
JOSEPH
FLORE

69 E TIMMERMAN
25
KIND
24
KIND
18
KIND
17
KIND
13
KIND
64
BIJZONDERE

HARINGE
BEVEREN
BEVEREN
WESTVLETEREN
HARINGE
BEVEREN
BEVEREN

Ludovicus Josephus Dansercour, geboren te Beveren-IJzer op 4-08-1786, als zoon van Cornelius Franciscus en Maria
Josephina Duboo, huwt te Nieuwpoort op 19-06-1817 met Maria Godelieva Cornelia Pleyn, geboren te Nieuwpoort op 16-011795. De huwelijksakte vermeldt dat beiden reeds vóór hun huwelijk woonden te Nieuwpoort. Ludovicus, Louis in de
omgangstaal, is timmerman zoals zijn vader. Hij overlijdt in de zijn woonst,
Langestraat 47, te Nieuwpoort op 16-08-1816, 40 jaar en 12 dagen oud. Zijn
echtgenote overlijdt eveneens te Nieuwpoort op 30-01-1870, in haar woning Markt 15.
Haar kleinzoon, Franciscus Josephus (zie verder) doet de aangifte van het overlijden
van zijn grootmoeder.
(voor de familie PLEYN: zie onze nieuwsbrief, jaargang 13 nr. 4, p. 55-61: Stekelorum
Joeri, “Vergeten” figuren uit onze regio…de familie Pleyn)Franciscus Ludovicus
Josephus Dansercoer, geboren te Nieuwpoort op 7-11-1820, als zoon van
Ludovicus Josephus en Maria Godelieve Pleyn, huwt te Lombardsijde op 17-07-1844
met Virginie Rosalie DeRyckere, geboren te Bredene 16-07-1819. In 1847 wonen ze
in de Langestraat 26 te Nieuwpoort. Hij is timmerman zoals zijn vader en zij is
herbergierster. Op 15-12-1857 overlijdt Franciscus in zijn huis aan de Yperpoort, hij is
amper 37 jaar. Virginie overlijdt te Nieuwpoort op 30-05-1893, in het huis
Recollettenstraat 41. De aangifte gebeurde door haar zoon Franciscus Josephus (zie
hieronder).
Franciscus Josephus Dansercoer, geboren te Nieuwpoort op 7-10-1844
(Langestraat), als zoon van Franciscus Ludovicus Josephus en Virginie Rosalie
DeRyckere, huwt te Nieuwpoort op 12-02-1873 met Paulina Hillebrant, geboren te
Nieuwpoort op 16-04-1848 (Schipstraat 12). Franciscus die timmerman is zoals zijn
voorvaders, overlijdt op 8-02-1921 te Oostende. Paulina overlijdt te Nieuwpoort op1401-1924.
Pieter Augustijn Dansercoer, geboren te Nieuwpoort op 13-12-1879, schrijnwerker,
als zoon van Franciscus Josephus en Paulina Hillebrant, huwt te Oostende op 26-101929 met Maria Cyrilla Marchand, geboren te Oostende op 31-07-1900. Beiden
overlijden te Oostende, hij op 24-11-1954 en zij op 15-01-1969.
André Dansercoer, zoon van Pieter Augustijn Dansercoer en Maria Cyrilla Marchand, huwt in 1954 met Arlette
Vandenbogaert.
Dirk Dansercoer, zoon van André Dansercoer en Arlette Vandenbogaert, is geboren te Nieuwpoort op 12-07-1962 en verongelukt
op Groenland op 7-06-2021.
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PUBLICATIE: “GEEN ROOD, GEEN BROOD” IN VERBAND MET “HET ROOD
RAS VAN WEST-VLAANDEREN”
MARC WACKENIER
Opkomst , evolutie, verval en redding van het rood ras
Dit nieuw boek handelt over het rood ras van West-Vlaanderen en heeft als vertrekbasis de keure van 1663 waarbij
de gemeente Alveringem het recht verwierf bij koninklijk octrooi om een maandelijkse markt van allerlei
producten te houden, ook van ‘coyen’ (koeien).
Het is een boek dat een ode brengt aan het oud rood ras van West-Vlaanderen waarvan o.a. de provinciale
jaarmarkt van Alveringem een jaarlijks hoogtepunt betekende. De auteur gaat ver terug in de tijd en onderzoekt
de oorsprong van het rood ras type en de evolutie door de jaren heen in de wijde regio. De zoektocht begint in
de Kasselrij periode, met vervolg in de Oostenrijkse periode met de veepest en de Franse periode om rond 1840
met het Casselsch Ras de zoektocht naar het rood ras intensief aan te vatten.
De jaarmarkten, de eerste stamboeken van
het rood ras, stierenhouders, kwekers,
fokkers,….de oorlogsperioden, keuringen en
prijskampen, regionaal, provinciaal en
internationaal komen aan bod. De teloorgang
van het rood ras met de poging tot
instandhouding van het rood ras van WestVlaanderen vervolledigt de zoektocht naar
een stuk erfgoed. De waarheid omtrent de
zgn. Mobutu stier wordt ontrafeld.
Enkele dieren uit het Stamboek 1964’ van ‘Ten Bogaerde’.

Dat thema wordt nu onderzocht omdat er nog
getuigenissen zijn die ons de kans geven het
onderwerp in kaart te brengen. Honderden kwekers, boeren, overheden, handelaars,…. en ‘curieuzeneuzen’
verzamelden op de derde donderdag van november te Alveringem voor het groots spektakel. Ook de
stierenkeuringen in het voorjaar waren spectaculair en legden
overal in de provincie de basis van een veredeld rood ras.
De overheden deden belangrijke inspanningen om het ras te
veredelen om zo de rentabiliteit van het rood ras op te drijven.
De import van het Engels Shorthorn Durham ras (einde 19e
eeuw) was een mislukking. De kruising bracht niet de gewenste
resultaten. Helaas de genetica, de wetenschap, …..haalden
het ras onderuit en ‘creëerden’ andere, meer rendabele
rassen.
Ook de impact op de maatschappij wordt uitvoerig behandeld.
De auteur bezocht veel landbouwers, fokkers van de gemeente
en er buiten. Bij veeartsen en veehandelaars werden ‘straffe’
verhalen geserveerd.
Er is veel origineel fotomateriaal verwerkt en de
stamboeken van het rood ras (stieren en melkkoeien)
werden grondig bestudeerd.

Het resultaat van kruising van rood ras met durnham bloed.

Evolutie van de jaarmarkt te Alveringem
De veeprijskampen en veetentoonstellingen werden overal in de regio ingericht als een evenement met een volkse
inslag. De prijskampen werden georganiseerd tijdens de kermisweek of op een voor het dorp speciale dag, soms
wel op een kerkelijke hoogdag. De eerste stamboeken werden gepubliceerd in 1921.

jrg. 21 nr. 3 |

39

De jaarmarkten en prijskampen waren vanaf toen enkel toegankelijk voor rood ras runderen met stamboom. De
Provinciale jaarmarkt voor stamboekvee te Alveringem werd vanaf 1939 ingericht door een plaatselijk comité met
steun van het veekweeksyndicaat van Veurne, van de provincie en de gemeente. De Provinciale jaarmarkt werd
tot 1974 jaarlijks gehouden te Alveringem
maar gezien de opkomst van andere rassen
o.a. de zwartbonte Holstein koe en het
witblauw dikbil type en de tanende
belangstelling
werd
de
jaarmarkt
georganiseerd in een beurtrol met Gistel.
De laatste jaarmarkt te Alveringem werd
gehouden in 1995. De veeprijskamp van
Wulpen kon zich mits een ander aanpak
handhaven als een veetentoonstelling. Het
rood ras is echter ook daar geen exclusief
uithangbord meer. Andere prijskampen,
tentoonstellingen verdwenen van de agenda.
Te Alveringem waren net als in andere
dorpen enkele befaamde kwekerijen o.a. de
Grote Fockewerve , Bamburg , de Klare Wal ,
de Beekhoek e.a.
Ook de abdijhoeve Ten Bogaerde (Koksijde)
had enkele stamboekdieren op stal.

Zicht op de jubileumeditie van de jaarmarkt te Alveringem, november 1964.

De jaarmarkt van Alveringem werd internationaal
geprezen en kooplustige delegaties uit de
buurlanden waren trouwe jaarmarktgasten en
kwamen zich bevoorraden met excellent nieuw
rood bloed.
Zeker interessant is de bijdrage die handelt over
fokker H. Opsomer (Alveringem) die op zijn
modelhoeve het voorwerp werd van een studie
door prof L Frateur i.v.m.de verbetering van het
rood ras (rond 1925).
Rood ras in de weiden rond ‘Ten Bogaerde’, Koksijde.

Het boek handelt in hoofdzaak over het rood ras
en de daaraan verbonden jaarmarkten, met de
focus op Alveringem als ‘case‘ , ooit geprezen als ‘de poort naar Europa’ voor het rood ras.
Het is een bijdrage in een streven om het rood ras als levend erfgoed te bewaren.
Een moeilijke opdracht voor de auteur

Het is de bedoeling en de betrachting de waarde van het typisch rood ras van West-Vlaanderen en de ‘verbetering’,
de veredeling van het ras in kaart te brengen.
Ik ben er me van bewust dat het werk niet compleet kan zijn. Maar de geografische afbakening , die zich niet
beperkt tot de regio Alveringem, maar uitlopers heeft naar de andere West-Vlaamse regionale centra in de rood
ras fokkerij schetst de situatie van het rood ras, vanaf de opkomst tot de ‘ultieme redding’. De aantallen zijn
vandaag echter heel miniem.
Ondanks de beperkingen die de corona pandemie me oplegde kon ik de nodige info inwinnen en de bronnen die
zich vooral in landbouw middens en archieven bevinden raadplegen.
Het werd een lijvig boek met meer dan 600 foto’s, documenten, persartikels, getuigenissen,….
De titel ‘Geen Rood, geen Brood’, wijst vooral op het groot economisch belang en de belangrijke sociale weerslag
op de samenleving. Net zoals in veel andere samenlevingen is (was) het rund niet enkel een statussymbool, maar
vooral een onschatbaar waardevol bezit. Het levert melk, vlees, boter, lederwaren, mest voor de landerijen en
aanzien …..De gelijkenis met de geit als ‘de koe van de werkman’ op het einde van de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw is dan ook niet verwonderlijk. De fokkerij van het rood ras overspant generaties. Het
opzoeken van uitgeweken families, het raadplegen van originele historische documenten en de spontane
medewerking van allen die enigszins betrokken waren bij de fokkerij krijgt u voorgeschoteld in een werk van 230
pagina’s.
Het rood ras behoort tot ons waardevol West-Vlaams erfgoed.
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Vorige boeken van dezelfde auteur:
‘De Canadakoffer’ (2012) herinneringen uit mijn jeugdjaren te Alveringem met veel anekdotes
‘Dorp in een klerikale houdgreep, 1830-1899’, (2016). Alveringem wordt gedomineerd door een sterke klerikale
zuil van machthebbers. Het beperkt stemrecht was daar niet vreemd aan. Slechts een kransje rijke lui had
stemrecht. Een blik op de samenleving van toen
‘ Een eeuw in den Drank’ ( 2018) een overzicht van de herbergen (Alveringem-Oeren-Sint Rijkers) vanaf 1840 tot
1940
Alle drie de boeken zijn nog te verkrijgen (nog slechts een tiental ex. per boek)
De publicatie is voorzien in het najaar van 2021, symbolisch de periode waarop jaarlijks het ‘Beestenfeest’
gehouden werd, met name op de derde donderdag van november.
M.WACKENIER (LID FAMILIEKUNDE WESTKUST) - mwackenier@outlook.com - HOOGSTRAAT 1 B, 8690 ALVERINGEM
VOORINTEKENING KAN BIJ DE UITGEVER AAN 38 EURO PLUS PORTKOSTEN DOOR STORTING OP REKENING BE49 0010 2607 3171
VERKOOPPRIJS NA VOORSTELLING : 45 EURO (PLUS PORT)

Conferentie ‘Het DNA van de Merovingen’ op 19/11: schrijf je hier in
Benieuwd naar wie de Merovingen waren die in 2017 onverwacht werden ontdekt bij opgravingen in Koksijde? In
het cultuurcentrum CasinoKokijde vindt op 19 november onze conferentie plaats met de allernieuwste inzichten
over de Merovingen en het Koksijdse grafveld. Op de conferentie “Het DNA van de Merovingen – Wat betekent
een Merovingisch grafveld in Koksijde vandaag nog voor ons?” worden voor het eerst de resultaten van het
innovatieve ‘MerovingerDNA’ project bekend gemaakt, het genetisch onderzoek op de opgegraven skeletten van
deze site.
Naast de onderzoekers zelf zullen Frans Theuws (Universiteit Leiden), Rica Annaert en Anton Ervynck (beide
agentschap Onroerend Erfgoed) het woord nemen. Nadien is er een debat met Olga Van Oost (FARO) en Marc
Jacobs (UAntwerpen) om na te kaarten over wat die Merovingen vandaag nog voor ons kunnen betekenen.
Uiteraard krijgen ook vrijwilligers die aan de slag gaan met het Merovingisch erfgoed ruime aandacht.
Inschrijven via: https://webshopticketsmuseakoksijde.recreatex.be/exhibitions/register?id=25A6E670-E803EC11-A2E2-96B06D77C08B&shop=3C86FAE3-6BF8-491D-83F6-CD6A507E71FB&language=NL
Je kan het innovatieve onderzoek van MerovingerDNA nu al volgen via de website en podcast van het project.
Surf daarvoor naar https://merovingerdna.be. Het project ‘MerovingerDNA’ is één van de archeologische
syntheseonderzoeken gesubsidieerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. De drie projectpartners: Histories
vzw, KU Leuven en het Abdijmuseum Ten Duinen konden hiervoor samenwerken met de Vrije Universiteit
Brussel, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de University of Tartu (Estland).
MEER INFO: HTTPS://WWW.TENDUINEN.BE/NL/CONFERENTIE-HET-DNA-VAN-DE-MEROVINGEN-OP-1911
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IN MEMORIAM ROLAND DE BRAUWERE
FRIEDE LOX
Onze afdeling kreeg van Roland de Brauwere de afgelopen jaren diverse schenkingen in de vorm
van tientallen naslagwerken over genealogie en heraldiek, vnl. van adellijke families. Deze worden
ter beschikking gesteld in onze leeszaal in het Erfgoedhuis te Oostduinkerke in een speciale reeks
“Fonds Roland de Brauwere”. De inventaris van de boeken is momenteel bezig.
Een kleine greep uit deze bijzondere verzameling:
▪
▪
▪
▪
▪

Armorial de la noblesse belge A – E; F – M; N – Z: Paul JANSSENS - Luc DUERLOO – XVième >> XXième
Siècle
Dictionnaire des changements de noms de 1803 à 1956; 1957 à 1963
Gemeentewapens in België – Vlaanderen en Brussel - Lieve VIAENE – AWOUTERS; Ernest WARLOP –
deel I Vlaanderen A-L; deel II Vlaanderen M – Z ; Brussel
Dictionnaire héraldique – Georges de CRAYENCOUR – 1974
Volledige reeks van de « Etat présent de la noblesse belge »

Familiekunde Westkust is wijlen Roland de Brauwere hiervoor dan ook bijzonder dankbaar. Als
blijvend aandenken aan hem publiceren we hier een in memoriam.
Geboren te Gent op 06 juni 1935 en gestorven na een pijnlijke, slepende ziekte in Nieuwpoort op 14 juli 2021
Zoon van Jacques de BRAUWERE (1909-1987); Beheerder van Maatschappijen; Oorlogsvrijwilliger; Gewapende
weerstander, vereerd met Militaire en Burgerlijke Onderscheidingen en Johanna D' Haeyere (°1901), actief lid van
de Weerstand; dochter van Adolf-Aloys en Emilie Van Damme. Gescheiden in 1946.
Huwt op juli 1955 Baronnes Guyonne HULOT de COLLART de SAINTE-MARTHE (°17 november 1931) dochter van
Baron Scévole Hulot de Collart de Sainte-Marthe en van Aliette (van de burg graven) d' Ainval.
Kinderen: Cedric , ° Knokke 22 april 1956; financieel directeur van Het Rode Kruis van België; Evrard, ° 10
oktober 1961; Beheerder van Maatschappij; verkreeg op 19 september 1985 door Koninklijk Besluit de toelating
om zijn naam de Brauwere te wijzigen en voortaan de naam van de Franse Baronnen Hulot de Collart de SainteMarthe te dragen, als erfgenaam van zijn grootvader; Egline, ° 25 april 1963
Loopbaan
Kreeg na een opleiding als gevechtspiloot in de Belgische Luchtmacht het brevet van parachutist alvorens zich te
engageren als vrijwilliger der Belgische troepen van de UNO in Korea.
Heeft gedurende 2 jaar deelgenomen aan al de herovering gevechten van Zuid-Korea. Verlaat zwaargewond het
leger.
Begint in 1958 een loopbaan in Sabena waar hij zich bezighoudt met opeenvolgende functies als commerciële
verantwoordelijke voor Oost- en West-Vlaanderen, als verantwoordelijke van het Protocol der Luchthaven van
Zaventem en tenslotte als ‘North and South Atlantic sales Manager’.
Werd in 1974 benoemd tot Secretaris Generaal van de World Trade Center Associations. Sticht de volgende
maatschappijen: World Trade Consultants; Wotraco (Londen); Air Transport Consultants; World Air (Miami) en
Airtransco (Panama) en verzekert aldus als toelevering het luchttransport van passagiers (charters) naar ZuidAmerika en de vracht naar Afrika.
Stopt in 1978 zijn activiteiten wegens een zware ziekte om in 1980 een andere activiteit te beginnen in SaintRaphaël (Frankrijk) door het stichten van “La Société Groupe de Brauwere” dat sinds 1990 filiale werd van “Groupe
Alcatel” (Maatschappij gespecialiseerd in al de aspecten betreffende de veiligheid, zowel in Frankrijk als in het
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buitenland) waarvan hij in 1995, het jaar waarin hij zich terugtrekt uit het actieve leven, benoemd werd tot
“Président Honoraire”.
Komt in 1995 terug naar België en vestigt zich in Nieuwpoort waar hij lid wordt van de Vrienden van het
Patrimonium Nieuwpoort. Hij werd ook lid van Probusclub Nieuwpoort – Westhoek, gesticht op 27 oktober 1992
door Jacques Lagrou van Rotary Nieuwpoort – Westhoek.
Als Koreavrijwilliger en lid van het 3e Bataljon Para werd hij automatisch lid van de Nationale Vereniging der
Oud-Koreavrijwilligers en van Koreavrijwilligers uit West-Vlaanderen.
In 1998 werd hij verkozen als voorzitter van de Koninklijke Verbroederingen van het Vrijwilligerskorps voor Korea
(K.V.V.K.K.) vzw. De paraclub deelde met de Koreaveteranen hun prachtig clubhuis in de dr. Coolenstraat in
Oostende. Wegens gezondheidsredenen heeft hij in 2008 zijn taak als voorzitter overgebracht aan ParaCommandant Etienne Moons.
Onderscheidingen
Kreeg de titel van “Paltsgraaf” onder het Pontificaat van Paus Clement VII en die in 1964 bevestigd werd door Z.H.
Pierre II van Joegoslavië (Motu Proprio).
Benoemd tot Ereburger van de Stad
New Orleans in 1975; titel die in
1992 bekrachtigd werd. Ridder van
de Orde van Sint-Jan, Oorlogskruis
van het Belgische Leger, Medailles
van
Oorlogsvrijwilliger,
De
Koreaanse oorlog, De Verenigde
Naties, De Veteranen van Korea,
enz.; Ridder van de Azteekse kroon
(Mexico); Doctor Honoris Causa van
de Universiteit van Sheffield (GB1967)
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HOEVEN IN BEVEREN-IJZER IN 1739
WERNER GOUSSEY
In het archief van de kasselrij Veurne (zie Kasselrij Veurne. Parochies (arch.be)), bewaard in het Rijksarchief
Veurne, steekt onder het nummer 2264 een oplijsting van:
✓

Staat van de huizen, scheuren en stallingen die sedert den 1sten januari 1729 tot den 3den april 1739,
vervallen en afgebroken werden ter gemeente van Beveren.

✓

Staat opgemaakt op ’t bevel van ’t magistraat van Veurne, van al de hofsteden, huizen, scheuren en
stallingen, die ter prochie van Beveren bestonden ten jare 1739.

Hieronder geven we het overzicht van de hoeves die worden beschreven in het tweede deel van het document.
Bij elke hoeve staat overigens nog een korte beschrijving. Op het einde van dit artikel geven we daarvan een
voorbeeld.
Als een lezer is geïnteresseerd in het detail van een hoeve, dan kan een scan van de bladzijde worden bezorgd
(via stekelorum@telenet.be)

OOSTHOEK
Hofstede -totale grootte: 16 gemeten , waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 10 gemeten
gebruiker: ALLACKER BENEDICTUS; eigenaar: Jonker Caerel Joseph Joris
Hofstede totale grootte: 30 gemeten, waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 15 gemeten
gebruiker: AMELOOT Balthazar; eigenaar: De 2 kinderen van Guillaume George en Balthazar Ameloot
Hofstede totale grootte: 4 gemeten, waarvan grasland = 1,5 gemeten en zaailand = 2,5 gemeten
gebruiker: DEBACKER Alexander ; eigenaar: Mathys Debeir - Nicolays Bavelaere - Jacobus Delsael e.a.
Hofstede totale grootte: 4 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 2 gemeten
gebruiker: NEVEJANS Pieter; eigenaar: De wezen van Pieter Haezebrouck
Hofstede totale grootte: 37 gemeten, waarvan grasland = 20 gemeten en zaailand = 17 gemeten

44 | jrg. 21 nr. 3

gebruiker: AMELOOT Jan Bapt; eigenaar: Jonker Van Crombrugge van Gent
Hofstede totale grootte: 12 gemeten, waarvan grasland = 5 gemeten en zaailand = 7 gemeten
gebruiker: DENYS Jan Bapt; eigenaar: Mathys Debeir - Jacobus Sael e.a.
Hofstede totale grootte: 46 gemeten, waarvan grasland = 20 gemeten en zaailand = 26 gemeten
gebruiker: GEORGE Pieter; eigenaar: Pieter George
Hofstedeken totale grootte: 5 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 3 gemeten
gebruiker: CRUYPINDARDE Pieter; eigenaar: Pieter Cruypindarde
Hofstede totale grootte: 70 gemeten, waarvan grasland = 25 gemeten en zaailand = 45 gemeten
Op de landen van deze hofstede : a. een huis bewoond door Jan Bertier; b. een huis bewoond door Frans Saey; c.
nog een huis bestaande uit 2 woonsten, gebruikt door Louis Vette en Matheus Claerebout.
gebruiker: DEBEIR Mathys ; eigenaar: Jacobus Dequidt en Jacobus Blaevoet
Hofstede totale grootte: 31 gemeten 1 lyne(n), waarvan grasland = 14 gemeten en zaailand = 17 gemeten 1 lyne(n)
gebruiker: VENEIN Joos; eigenaar: Jacobus Quidt - Michiel Coevoet - Joseph Declercq - Joseph Houvenaghel e.a.
Hofstedeken totale grootte: 7 gemeten, waarvan grasland = 1 gemeten en zaailand = 6 gemeten
gebruiker: VENEIN Joos; eigenaar: Joos Venein
Hofstede totale grootte: 32 gemeten , waarvan grasland = 8 gemeten (?) en zaailand = 16 gemeten (?) (16 gemeten
in Beveren en 16 gemeten in Leisele)
gebruiker: DEBACKER Pieter; eigenaar: Jacques Verhaeghe
Hofstede totale grootte: 34 gemeten, waarvan grasland = 12 gemeten en zaailand = 22 gemeten
gebruiker: AMEEU Pieter; eigenaar: Dupuy van Belle
Hofstede totale grootte: 9 gemeten 2 lyne(n), waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 6 gemeten 2 lyne(n)
gebruiker: GENGIMBRE Matthys; eigenaar: 2/3 Matthys Gengembre - 1/3 Jacobus Leheire
Hofstede totale grootte: 13,5 gemeten , waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 7,5 gemeten (4 gemeten in
Gyverinkhove en 9,5 gemeten in Beveren)
gebruiker: MESEROLLE Jacques; eigenaar: 1/2 Kinderen Christiaen Debaerne - 1/4 Jacq. Meserolle - 1/4 Therese
& Victoria Smagghe
Hofstedeken totale grootte: 1 gemeten 14 roede(n), waarvan grasland = nihil en zaailand = zaail.-huis
gebruiker: DEROO Joannes; eigenaar: Joannes Deroo
Hofstede totale grootte: 5 gemeten, waarvan grasland = 4 lyne(n) en zaailand = 11 lyne(n)
gebruiker: BAERT Joannes Jac.; eigenaar: Caerel Ghysel - Victoor Ghysel en consoorten
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Hofstede totale grootte: 9 gemeten , waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 6 gemeten
gebruiker: DEPOUDRE Valentyn; eigenaar: D'hoirs van Jonker Nollet wonende in Brugge
Hofstede totale grootte: 9 gemeten, waarvan grasland = 5 gemeten en zaailand = 4 gemeten
gebruiker: BEDERT Jan Bapt; eigenaar: Jan Bapt Bedert en zijn kind
Hofstede totale grootte: 26 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 16 gemeten
gebruiker: VIEREN Isaacq; eigenaar: Balthazar Ameloot en de 2 wezen van Guill. George
Hofstede totale grootte: 31 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 21 gemeten
gebruiker: DEN DECKER Joannes; eigenaar: Den heer Raetsheere Degheus van B(ergen ?)
Hofstede totale grootte: 36 gemeten, waarvan grasland = 9 gemeten en zaailand = 27 gemeten
gebruiker: DEQUEKER Frans; eigenaar: Jonker Balthazar Van Cappel van Cassel
Hofstede totale grootte: 28,5 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 18,5 gemeten
gebruiker: HABORDEIN Pieter; eigenaar: De weduwe van Jacobus Daeten & Sieur Pieter Vannieukercke
Hofstede totale grootte: 41 gemeten, waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 26 gemeten
gebruiker: GENGEMBRE Pieter; eigenaar: Heer & Meester Carton van Ieper
Hofstede totale grootte: 21 gemeten, waarvan grasland = 8 gemeten en zaailand = 13 gemeten
gebruiker: GICHTENAERE Joannes; eigenaar: Mr Ghyselbrecht van Cassel
Hofstede totale grootte: 11 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 8 gemeten
gebruiker: WETSTEEN Dominicus; eigenaar: Disch van Hoogstade

Hofstede totale grootte: 10 gemeten 1 lyne(n) 23 roede(n), waarvan grasland = helft en zaailand = helft (1
huyseken verdeeld in 2 woningen, gebruikt door de wed. Joannes Vlamminck en de wed. Quid)
gebruiker: FAGO Lucas; eigenaar: 1/2 Lucas Fago - 1/2 Pieter Deschodt
Hofstedeken totale grootte: 5 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil (inbegrepen de molenwal)
gebruiker: DEMEESTER Joannes; eigenaar: De Daemen van het Clooster van Roesbrugge te Ieper
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Hofstede totale grootte: 4 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil
gebruiker: DEGRAIVE Jan Bapt; eigenaar: Pieter Azaert
Hofstede totale grootte: 12 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 9 gemeten
gebruiker: VENANT Pieter; eigenaar: Melchior Lermezoene, greffier van Dayzeele
Hofstede totale grootte: 37 gemeten, waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 22 gemeten
gebruiker: DEBREYERE Jacobus; eigenaar: Henderyck Strabant
Hofstede totale grootte: 37 gemeten, waarvan grasland = 17 gemeten en zaailand = 20 gemeten
gebruiker: GHYSEL Caerel (de wed.); eigenaar: 1/4 de weduwe van Caerel Ghysel - (?) Wed. van Dieryck Lanno (?) Jonckvr. Beijdts
Hofstede totale grootte: 31 gemeten, waarvan grasland = 8 gemeten en zaailand = 23 gemeten
gebruiker: GENGEMBRE Marcus; eigenaar: Marcus Gengembre
Hofstede totale grootte: 18 gemeten 1 lyne(n), waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 12 gemeten 1 lyne(n)
gebruiker: METSU Pieter; eigenaar: 1/2 Pieter Metsu - 1/2 Mr Henderyck Starbant en het kind van Jan Bodet
Hofstede totale grootte: 29 gemeten 2 lyne(n), waarvan grasland = 9 gemeten en zaailand = 20 gemeten 2 lyne(n)
(6 gemeten in Gyverinkhove)
gebruiker: LOUYS Jacobus; eigenaar: Mr Bervoet, greffier van wezen te Veurne
Hofstede totale grootte: 36 gemeten, waarvan grasland = 16 gemeten en zaailand = 20 gemeten
gebruiker: NEUT Pieter; eigenaar: Orateurs te Leuven
Hofstede totale grootte: 10 gemeten , waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 6 gemeten
gebruiker: WAVEREIN Louis; eigenaar: Maximiliaen Vercaemer en Roelant Lebleu
Hofstede totale grootte: 43 gemeten, waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 28 gemeten
gebruiker: VANDENBERGHE Martinus; eigenaar: Martinus Vandenberghe en zijn kinderen
Hofstede totale grootte: 4,5 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 1,5 gemeten
gebruiker: CAEMERLYNCK Jan Bapt; eigenaar: De 2 kinderen van Jonker Dewyntere te Berghen
Hofstede totale grootte: 55 gemeten 2 lyne(n), waarvan grasland = 22 gemeten en zaailand = 33 gemeten 2 lyne(n)
(nvdr: dit is de hoeve De Blauwe Torre)
gebruiker: STEKELORUM Albertus; eigenaar: Henderyck Allebertus Boussemaere
Hofstede totale grootte: 19 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 9 gemeten
gebruiker: BULTÉ Pieter; eigenaar: Pieter Desodt en Frans Caulier met consoorten
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Hofstede totale grootte: 24 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 14 gemeten
gebruiker: VENANT Philips; eigenaar: ? en de religieuzen van de witte nonnen te Veurne
Hofstede totale grootte: 10 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten 1 lyne(n) en zaailand = 6 gemeten 2 lyne(n)
gebruiker: TOP Joannes; eigenaar: Jan Frans Coene te Gyverinkhove
Hofstede totale grootte: 4 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil
gebruiker: MONTUY Nicodemus; eigenaar: Jan Coster en Jacques Mesrolle
Hofstede totale grootte: 31 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 21 gemeten
gebruiker: POLLET Ignaes; eigenaar: Jonker Beaufoort te St-Omaers
WESTHOEK
Hofstede totale grootte: 18 gemeten , waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 8 gemeten
gebruiker: CLOET Pieter; eigenaar: Pieter Cloet - Martinus Sapelier - Guill. Monte : elk 1/3
Hofstede totale grootte: 4 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil (Inbegrepen de herberg StAernout)
gebruiker: AMELOOT Balthazar; eigenaar: Balthazar Ameloot
Hofstede totale grootte: 14 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 10 gemeten
gebruiker: HAECK Christiaen; eigenaar: Jonker De Belleverge en Jacobus Colpe
Hofstede totale grootte: 30 gemeten, waarvan grasland = 12 gemeten en zaailand = 18 gemeten
gebruiker: CAMU Frans; eigenaar: Mevrauwe Heve en Jan Bapt Dandries
Hofstede totale grootte: 16 gemeten , waarvan grasland = 7 gemeten en zaailand = 9 gemeten
gebruiker: DECKEN Francinken; eigenaar: Carolus Van Bambeke en de kinderen van Jonker Joseph De Labarre
Hofstede totale grootte: 15 gemeten, waarvan grasland = 7 gemeten en zaailand = 8 gemeten
gebruiker: CARTON Allebertus; eigenaar: Pieter George
Hofstede totale grootte: 115 gemeten, waarvan grasland = 30 gemeten en zaailand = 85 gemeten (Het Casteel van
Beveren)
gebruiker: COUSYN Frans (de wed.); eigenaar: 1/2 Mevrauwe de douarière van Jonker De Moucheron en 1/2 Hr en
Mr Merghelynck
Hofstede totale grootte: 46 gemeten, waarvan grasland = 20 gemeten en zaailand = 26 gemeten
gebruiker: DEFEVRE Nicolaeys; eigenaar: Jacques Guill. Gobert en zijn dochters
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Hofstede totale grootte: 13 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 10 gemeten
gebruiker: DE DRYE Joannes; eigenaar: Frans Lutsen te Killem
Hofstedeken totale grootte: 2 gemeten, waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil
gebruiker: DE DRYE Joseph; eigenaar: De wed. van Hubrecht Daeten en de heer Jacques Guill. Gobert
Hofstede totale grootte: 32 gemeten , waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 17 gemeten
gebruiker: DELSAEL Pieter; eigenaar: Jonker Keingnaert te Ieper
Hofstede totale grootte: 40 gemeten, waarvan grasland = 12 gemeten en zaailand = 28 gemeten
gebruiker: FEVRE Jan Bapt; eigenaar: 1/2 Jonker Duchatel te Ieper - 1/2 Jaecques Moeneclays
Hofstede totale grootte: 19 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 16 gemeten
gebruiker: VERNIEUWE Anthoine; eigenaar: De weduwe van Hubrecht Daeten
Hofstede totale grootte: 17 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 15 gemeten
gebruiker: VERNIEUWE Anthoine; eigenaar: Joncvr. de weduwe van Jan Rijtman
Hofstede totale grootte: 95 gemeten, waarvan grasland = 36 gemeten en zaailand = 59 gemeten
gebruiker: VERHAEGHE Jacobus; eigenaar: De Daemen van het Clooster van Rousbrugghe te Ieper
Hofstede totale grootte: 8,5 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 4,5 gemeten
gebruiker: LAURIE Jacobus; eigenaar: Jacobus Laurie
Hofstedeken totale grootte: 4 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = nihil
gebruiker: PLANCKE Jan; eigenaar: X… Dieusaert - Joannes Smagghe en consoorten
Hofstede totale grootte: 20 gemeten, waarvan grasland = 9 gemeten en zaailand = 11 gemeten
gebruiker: VAN DE VOORDE Joannes; eigenaar: De weduwe van Hubrecht Daeten en haar kinderen
Hofstede totale grootte: 38 gemeten, waarvan grasland = 12 gemeten en zaailand = 26 gemeten
gebruiker: DECONINCK Jacobus; eigenaar: De weze van Pieter Louis Cadet te Duinckercke
Hofstede totale grootte: 22 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 16 gemeten
gebruiker: LUVEIN Ludovicus; eigenaar: Xaverius Bonaventure Pieter Van Bambeke
Hofstede totale grootte: 4,5 gemeten, waarvan grasland = 1,5 gemeten en zaailand = 3 gemeten
gebruiker: JONNE Ferdinand; eigenaar: Ferdinand Jonne
Hofstede totale grootte: 24 gemeten, waarvan grasland = 7 gemeten en zaailand = 17 gemeten
gebruiker: JOLLY Frans (de wed.); eigenaar: De weduwe Frans Jolly en haar kinderen Jan Jolly en Frans De Bruyne
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Hofstedeken totale grootte: 5 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 3 gemeten
gebruiker: JOLLY Frans (de wed.); eigenaar: De weduwe Frans Jolly en haar kinderen Jan Jolly en Frans De Bruyne
Hofstede totale grootte: 8 lyne(n), waarvan grasland = 4 lyne(n) en zaailand = 4 lyne(n)
gebruiker: BOUSSERYE Mattheus; eigenaar: Mattheus Bousserye
Hofstede totale grootte: 18 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 12 gemeten
gebruiker: CORBAU Jan; eigenaar: Martinus Provoost
Hofstedeken totale grootte: 6 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 4 gemeten
gebruiker: CORBAU Jan; eigenaar: 1/2 Martinus Provoost - 1/2 de kinderen van Augustijn Desaegher
Hofstedeken totale grootte: 12 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 6 gemeten
gebruiker: PLATEGHEM Pieter; eigenaar: Pieter Plateghem
Hofstede totale grootte: 36 gemeten, waarvan grasland = 13 gemeten en zaailand = 23 gemeten
gebruiker: SEGHERS Jan Bapt; eigenaar: De kinderen van Jacobus Verstraete
Hofstede totale grootte: 32 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 22 gemeten
gebruiker: PROVOOST Alexandre; eigenaar: De weduwe en de kinderen van Jacobus Kockenpoo en consoorten
Hofstede totale grootte: 12 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 10 gemeten
gebruiker: JONNE Jacobus; eigenaar: Jacobus Jonne
Hofstedeken totale grootte: 3 gemeten, waarvan grasland = 1 gemeten en zaailand = 2 gemeten (alwaar den
Cappelmeulen op staat)
gebruiker: VANDENBERGHE Joannes; eigenaar: De Daemen van het Clooster van Rousbrugghe te Ieper
Hofstede totale grootte: 15 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 9 gemeten
gebruiker: NUNNES Frans; eigenaar: Frans Nunnes - Pieter Delsael en Joannes Pil
Hofstedeken totale grootte: 3 gemeten, waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil (Bij Cappel (Oostcappel
in Frankrijk))
gebruiker: PLANCKE Joannes; eigenaar: Joannes Plancke
Platse totale grootte: 3 gemeten, waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil
gebruiker: KELLE Elias; eigenaar: Elias Kelle
Woonhuis totale grootte: 4 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil
gebruiker: LOUIS Jan; eigenaar: Elias Kelle
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Hofstede totale grootte: 26 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 20 gemeten
gebruiker: PROVOOST Judocus; eigenaar: De kinderen van Laurens Debil
Hofstede totale grootte: 10 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 10 gemeten (?) (nvdr: Is fout,
moet zijn 6 gemeten zaailand)
gebruiker: BUSEIJNE Jan; eigenaar: Isabelle de dochter van Pieter Van Bambeke
Land totale grootte: 1 gemeten, waarvan grasland = nihil en zaailand = 1 gemeten
gebruiker: SCHUTTELAERE Jacobus; eigenaar: Joannes Smagghe - X… Bogaert - X… Dieusaert
Hofstede totale grootte: 9 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 5 gemeten
gebruiker: PYLISER Pieter; eigenaar: De heer Waverans
Hofstede totale grootte: 50 gemeten, waarvan grasland = 11 gemeten en zaailand = 39 gemeten
gebruiker: BLAEVOET Frans; eigenaar: De heer Coene, balliu te Lo
Hofstede totale grootte: 30 gemeten, waarvan grasland = 8 gemeten en zaailand = 22 gemeten
gebruiker: ANQUIERE Nicolaus; eigenaar: Jan Frans Tandt, greffier te Watou
Hofstede totale grootte: 34 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 24 gemeten
gebruiker: CAIJSEELE Joannes; eigenaar: De kinderen van Jonker Jan Labaere
Hofstede totale grootte: 26 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 20 gemeten
gebruiker: AMELOOT Anthoine; eigenaar: Mevrauwe van Lightervelde
voorbeeld van een beschrijving
Ter hofstede ghebruyckt door Albertus STEKELORUM, alsnu competereende aen Henderyck Allebertus
BOUSSEMAERE, groot 55 ghemeten 2 lynen, waervan ontrent de 22 ghemeten garslant is ende de
resteerende 33 ghemeten en 2 lynen saeylant
Daer op staet een huys consisterende in woonplatse, vaute van oosten met dobbel steenen vierstede met
een buys keucken noort aen de woonplatse, al oversoldert, ront omme in steen met een hout logie van
oosten de vaute
Zuyt west van daer een peirt- ende ander stal, dan de swynstallen, syn oock (…) in steen
Eene scheure hebbende twee dasch vloers ende twee wynckels, eene coestal van westen daer aen op zillen
tusschen posten ende al in stroeyen daecke
Een waeghenkeete ende een inrydende poorte
Het gaat hier over de hoeve De Blauwe Torre, Lindestraat 36 in Beveren.
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PIERRE RYCKAERT
Titel

Jaar

Afstammelingen Dekijndt - afstammelingen van Jacobus Dekijndt

Plaatskenmerk

Auteur

FAM/309

VANHESTE Johny
HILTROP Georges

Eduard Edward Jules Clauw 1884-1987

2020

FAM/307

De familie Fremaut

2021

FAM/306

2020

BPV/287

PERNEEL Arnold

2020

FAM/305

KOTEN, Noëla

2021

BPV/284

VANDEWALLE Paul

Mate-boek der prochie van Beveren in de Casselry van Veurne (1603)

2021

BPV/285

GOUSSEY Werner

Mesen Neerwaasten & Wijtschate - de honderdste penning anno 1569

2020

HMK/349

BEUN Johan

Nieuwe belegerynghe van alle de landen besluytende de paelen ende
district der stede van Veurne (1685-1686 & 1790-1793).

2020

BPV/280

VAN CANNEYT,
Gaby

Parochie & Parochiekerk Heilige Kruisverheffing Wenduine

2014

HMK/347

Ieper in desen benauden ende soberen tijt - de honderdste penning
anno 1569 en het private bouwkundig patrimonium.
Kwartierstaat van Isabella Maria Anna WYDOOGHE (1777 - 1843) Deel 1: Stamreeksen met kinderen en kleinkinderen.
Leghere ende mate erfvelicx vande prochie van Vincheem (Vinkem)
(1592)

Stamboom VANHOECK

FAM/308

VANHESTE Johny
VAN CANNEYT,
Gaby
VAN VANNEYT,
Gaby

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

2019

BPV/282

Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochien van
Sinte Nicolais ende Sint Denis Bewesterpoort (Veurne) (1769-1776).

2018

BPV/283

Terrier van de prochie van Lampernisse (1703-1714)

2021

BPV/286

VAN CANNEYT Gaby

Terrier van de prochie van Leysele (1763-1765).

2020

BPV/281

VAN CANNEYT,
Gaby

Tussen IJzer & Schreve

2020

HMK/348
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