21ste jaargang – nr. 4 – driemaandelijks
oktober – december 2021
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Vondelingen
(voordracht Diane De Keyzer)

voorzien op zondag 12 december
wordt uitgesteld naar zondag 5 juni

Nieuwjaarsreceptie

vrijdag 28 januari 2022 om 19u30
Locatie: ’t Oud schooltje Koksijde
onder voorbehoud

Emigratie naar Engeland (Werner Peene)

Zondag 6 maart 2022 om 10 uur

Viering 25-jarig bestaan FV Regio Westkust

Zaterdag 25 juni 2022

IN DIT NUMMER:
De verdwenen zerken van het kerkhof ‘Oud Sint-Joris’(deel 1).
Maurice Butaye.
Carolus Victorinus Hypolite Dequeker.
Soldaat Toubac sneuvelt in Houtem (mei 1940)
Algemeen Rijksarchief verwerft nieuw archief uit het Ancien Régime.

p. 54
p. 62
p. 64
p. 65
p. 68

Fijne kerstdagen & gelukkig nieuwjaar
Het bestuur van FV regio Westkust wenst alle leden en sympatisanten
fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
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DE VERDWENEN ZERKEN VAN HET KERKHOF ‘OUD SINT-JORIS’ (DEEL 1)
MARIE-CHANTAL LOONES
Zowat overal te lande worden kerkhoven onder de loupe genomen… en worden jammer genoeg veel zerken
verwijderd. Op de begraafplaats van Sint-Joris werden, van de oorspronkelijk 40 vooropgestelde zerken, er
uiteindelijk 6 verwijderd. We bespreken ze hier.

Vaststelling Naam
nr.
1
Maes Charles
Maesen Joanna
(vlgs plan)
7
Van Bavinckhove Eugenie
12

Onbekend

15
23

Provoost
(vlgs plan)
Helsmoortel Marie

40

Richter Johannes

Ligging

Omschrijving verwaarlozing

Blok 1
grafnummer 3

niet leesbaar

Blok 2
grafnummer 4
Blok 2
Grafnummer 12
Blok 3
Grafnummer 5
Blok 4
Grafnummer 9
Blok 7
Grafnummer 12

Houten kruis in erbarmelijke
toestand
Onbekend –niks op graf
Enkel erbarmelijke omranding
Niks op graf
Praktisch niet leesbaar
Rug helt naar links
Niet leesbaar
Plantengroei op graf
Overwoekerd

Zerk MAES Carolus – HEESSEN Johanna (1.3.)
MAES Carolus was geboren te Sint-Joris op 1 juni 1834. Als zoon van MAES Karel (+ Sint-Joris, 27 mei 1870) &
VANHAEVERBEKE Maria Theresia (herbergierster) Carolus was slachter te Sint-Joris.
Carolus MAES kwam uit een kroostrijk gezin met 18 kinderen. Waarvan hij de oudste was.
Hieronder alle kinderen uit het gezin MAES-VERHAEVERBEKE :
Karel Maes is geboren op vrijdag 6 februari 1807 in Schore, als zoon van Walterius Maes en Marie Therese Neve. Vader Karel
is overleden op vrijdag 27 mei 1870 in Sint-Joris a/Yzer, 63 jaar oud. Karel trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 april 1834 in
Sint-Joris a/Yzer met Marie Therese Vanhaverbeke, 23 jaar oud. Marie is geboren op zaterdag 24 november 1810 in Sint-Joris
a/Yzer, dochter van Carolus Vanhaverbeke en Jeanne Therese Kesteloot. Marie is overleden op maandag 28 januari 1889 in
Sint-Joris a/IJzer, 78 jaar oud.

Kinderen van Karel en Marie Therese :
1 Carolus Ludovicus Engelbert Maes, geboren op dinsdag 1 juli 1834 in
Sint-Joris a/Yzer. Carolus is overleden op maandag 31 juli 1916 in
Bulskamp, 82 jaar oud. Carolus trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 29
augustus 1877 in Sint-Joris a/Yzer met Joanne Therese Heesen, 33 jaar
oud. Joanne is geboren op vrijdag 15 december 1843 in Sint-Joris a/Yzer,
dochter van Philip Heesen en Maria De Grauwe. Joanne is overleden op
donderdag 18 september 1924 in Sint-Joris a/IJzer, 80 jaar oud.
2 Juliana Sophia Maes, geboren op maandag 20 april 1835 in Sint-Joris
a/Yzer.
3 Sophia Susanna Maes, geboren op zaterdag 19 maart 1836 in Sint-Joris
a/Yzer. Sophia trouwde, 24 jaar oud, op zondag 28 oktober 1860 in SintJoris a/Yzer [bron: bS akte nr 8] met Hendrik Josef Bossaert, 32 jaar oud.
Hendrik is geboren op dinsdag 29 april 1828 in Stuivekenskerke. Hendrik
trouwde met Henderica Lava (geb. ±1824).
4 Jeanne Therese Maes, geboren op zaterdag 13 mei 1837 in Sint-Joris
a/Yzer.
5 Marie Therese Maes, geboren op donderdag 14 juni 1838 in Sint-Joris
a/Yzer.
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6 Engelbertus Leopoldus Maes, geboren op donderdag 15 augustus 1839 in Sint-Joris a/Yzer.
7 Joanne Therese Maes, geboren op zondag 4 oktober 1840 in Sint-Joris a/Yzer. Joanne trouwde, 25 jaar oud, op
dinsdag 10 april 1866 in Sint-Joris a/Yzer met Henricus Josephus Desaever, ongeveer 23 jaar oud. Henricus is geboren
omstreeks 1843 in Oostduinkerke, zoon van Pieter Albert Desaever en Maria Cecilia Van Kemmelbeke.
8 Henricus Joannes Maes, geboren op zondag 17 oktober 1841 in Sint-Joris a/Yzer.
9 Franciscus Exaverius Maes, geboren op vrijdag 30 december 1842 in Sint-Joris a/Yzer.
10 Joannes Josephus Maes, geboren op donderdag 8 februari 1844 in Sint-Joris a/Yzer.
11 Ludovicus Livinus Maes, geboren op dinsdag 13 mei 1845 in Sint-Joris a/Yzer.
12 Petrus Paulus Maes, geboren op zondag 28 juni 1846 in Sint-Joris a/Yzer.
13 Desiderius Leopoldus Maes, geboren op donderdag 21 oktober 1847 in Sint-Joris a/Yzer.
14 Francisca Rosalia Maes, geboren op zondag 10 december 1848 in Sint-Joris a/Yzer. Francisca is overleden op
donderdag 8 september 1892 in Sint-Joris a/Yzer, 43 jaar oud. Francisca trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 juni
1870 in Sint-Joris a/Yzer met Augustinus Ludovicus Denecker, 26 of 27 jaar oud. Augustinus is geboren in 1843 in
Ghyvelde (F), zoon van Karel Lodewijk Denecker en Virginie De Bruyne. Augustinus is overleden op vrijdag 15 november
1907 in Sint-Joris a/Yzer, 63 of 64 jaar oud. Augustinus trouwde later op dinsdag 11 maart 1902 in Sint-Joris a/Yzer
met Emerencia Prudencia Mortier (1875-1925).
15 Ludovicus Xaverius Maes, geboren op donderdag 10 oktober 1850 in Sint-Joris a/Yzer.
16 Henricus Josephus Maes, geboren op zaterdag 15 mei 1852 in Sint-Joris a/Yzer.
17 Georgius Maes, geboren op vrijdag 14 april 1854 in Sint-Joris a/Yzer.
18 Modestus Thomas Maes, geboren op maandag 3 november 1856 in Sint-Joris a/Yzer.

Carolus MAES huwde te Sint-Joris op 29 augustus 1877 met Joanna Theresia HEESSEN, die winkelierster was te Sint-Joris. Joanna
werd geboren te Sint-Joris op 15 december 1843 als zoon van HESEN Philip (herbergier te Sint-Joris) & De GRAUWE Maria (+
Sint-Joris 11 januari 1855). Carolus overleed te Bulskamp op maandag 31 juli 1916 te Bulskamp. Joanna overleed te Sint-Joris
op 18 september 1924.

Het echtpaar MAES-HEESSEN kreeg 5 kinderen waarvan er 3 volwassen werden :

1 Naamloos Maes, geboren op maandag 22 juli 1878 in Sint-Joris a/Yzer. Naamloos is overleden op maandag 22 juli 1878 in
Sint-Joris a/Yzer, geen dag oud.
2 Maria Theresia Maes, geboren op dinsdag 28 oktober 1879 in Sint-Joris a/Yzer.
3 Karel Lodewijk Maes, geboren op woensdag 29 september 1880 in Sint-Joris a/Yzer. Karel is overleden op maandag 31 juli
1967 in Sint-Joris a/Yzer, 86 jaar oud. Karel trouwde met Bertha Maria Germonpre. Bertha is geboren op zaterdag 11 februari
1888 in Mannekensvere. Bertha is overleden op donderdag 11 april 1963 in Sint-Joris a/Yzer, 75 jaar oud.
4 Zoe Sophia Maes, geboren op zondag 3 december 1882 in Sint-Joris a/Yzer. Zoe is overleden op vrijdag 10 februari 1956 in
Sint-Joris a/Yzer, 73 jaar oud. Zoe trouwde met Henri Mortier. Henri is geboren op maandag 5 maart 1877 in Lampernisse,
zoon van Leonard Mortier en Rosalia Coleta Meirlevede. Henri is overleden op dinsdag 10 maart 1953 in Sint-Joris a/Yzer, 76
jaar oud.
5 Emma Sophia Maes, geboren op maandag 14 februari 1887 in Sint-Joris a/Yzer. Emma is overleden op maandag 3 maart 1969
in Sint-Joris a/Yzer, 82 jaar oud. Emma trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 19 oktober 1920 in Sint-Joris a/IJzer met Henri
Joseph Michiel Provoost, 36 jaar oud. Henri is geboren op zaterdag 27 september 1884 in Wulpen, zoon van Jozef Basiel
Provoost en Theresia Sophia Huyghe. Henri is overleden op maandag 24 februari 1958 in Sint-Joris a/Yzer, 73 jaar oud.
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De 3 kinderen (die volwassen leeftijd bereikten) liggen met hun partners ook op dit kerkhof begraven:

Maes‐Germonpre

Maes‐Mortier

Maes‐Provoost

Het echtpaar Karel MAES - Bertha GERMONPRE had 3 kinderen :
1 Maria Maes, geboren op zondag 21 augustus 1921 in Sint-Joris a/Yzer. Maria is overleden op maandag 16 juli 1973 in Brugge,
51 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 20 juli 1973 in Sint-Joris a/Yzer. Maria trouwde met Andre Debruyne.
2 Rachel Maes, geboren op woensdag 4 juni 1924 in Sint-Joris a/Yzer. Rachel is overleden op vrijdag 31 december 1999 in
Brugge, 75 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 januari 2000 in Sint-Joris a/Yzer.
3 Achiel Maes, geboren op dinsdag 17 januari 1928 in Sint-Joris a/Yzer. Achiel is overleden op dinsdag 5 juli 2005 in Veurne,
77 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 augustus 2005 in Sint-Joris Nieuwpoort.

Maes Maria X Debruyne André
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Maes Rachel en Achiel (broer en zus)

Schematische voorstelling
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Kwartierstaat van Karel Lodewijk Maes
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Zerk VAN BAVINCKHOVE Eugenie (2.4)
Eugenia Maria Van Bavinckhove is geboren op zaterdag 21
december 1895 in Sint-Joris a/IJzer, dochter van Lodewijk
Vanbavinckhove en Emma Rosalia Lorteeuw. Eugenia is
overleden op zondag 30 december 1945 in Sint-Joris a/IJzer, 50
jaar oud. Eugenia trouwde, 22 jaar oud, op maandag 2 september
1918 met Karel Devolder, 26 jaar oud. Karel is geboren op
zaterdag 14 mei 1892 in Zerkegem. Hij was een echte socialist en
maakte het de andere kandidaten tijdens verkiezingstijden te
Sint-Joris niet gemakkelijk.
Karel is overleden op maandag 1 oktober 1973 in Koekelare, 81
jaar oud. Karel trouwde later met Lucie Declercq (1902-1974).
Kinderen van Eugenia en Karel:
1 Albert Devolder, geboren op donderdag 10 november 1921 in
Sint-Joris a/IJzer. Albert is overleden op dinsdag 19 juni 1956 in
Reninge, 34 jaar oud. Albert trouwde met Paula Vandenheede.
2 Andre Devolder, geboren op woensdag 25 februari 1925 in SintJoris a/IJzer. Andre is overleden op zaterdag 28 april 1945 in
Bochum (Westfalen), 20 jaar oud.

Karel en Eugenie gingen te Sint-Joris in de Molenhoek nr 19 wonen (1920). Deze straat is er niet meer. Was gelegen
schuin tegenover de toevlucht (waar nu de camping is).
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Bidprenten van hun 2 zonen.
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Kwartierstaat van Eugenia Maria Vanbavinckhove:
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Zerk ‘Onbekend’ (2.12)
Nergens valt te bespeuren wie er hier begraven lag. Wie kent de mensen die hier begraven liggen ?

MAURICE BUTAYE
WERNER GOUSSEY
Maurice Marie Joseph Butaye (°Beveren-IJzer 16-06-1890 - †Poperinge 2-021978), kolonel-dokter, was de zoon van Joseph Benoit Désiré Butaye (°Stavele 1804-1863 - † Beveren-IJzer 22-11-1943), dokter in de genees- heel- en verloskunde,
X Rexpoëde 13-02-1889 met Marie Augustine Verschaeve (°Warhem (Fr) 2-09-1865
- † Beveren-IJzer 12-08-1924). Maurice bleef ongehuwd.
Hij was de kleinzoon van Benedictus Desiderius Seraphinus Butaye (°Stavele 10-021809 - † Stavele 21-02-1882), landbouwer op het “Notelaarshof” te Stavele X
Pollinkhove 21-10-1846 met Amelia Sophia Godderis (°Pollinkhove 24-10-1819 - †
Stavele 22-05-1894).
Maurice werd geboren in het ouderlijk huis op de Beverenkalsijde nr 69, waar hij
na zijn militaire loopbaan zijn intrek nam. Inmiddels was dit adres omgedoopt in
de huidige Bergenstraat 3.
Foto geneanet
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Zijn literair werk :
Dichtbundels






Le Lierre sur les Croix -1919 – 85 p.
L’Admirable Ivrogne – 1925 – 48 p.
Un Saule est dans le vent – 1932 – 60 p.
Au vent de Wallonie – 1937 – 79 p.
Estelle De Poortere. L’Eternelle absence – 1934 – 45 p.

Toneelstuk


La tentation de la Gloire – 1929

Verhalenbundels





Le Village du vent – 1920
Vent sur Vercellone – 1922
La Cense de l’Ancre – 1925
L’Horizon Nouveau, Luik 1942 – 39 p.

Proza


Edwige sous le soleil de Dieu, Brussel – 1926 – 230 p.

Andere werken







L’Enfant de Lumière – 1932 – 196 p.
La route de Jean Marie – 1934 – 184 p.
La porte au Brin de Buis – Brussel – 1936 – 204 p.
Le vent de Mort – Brussel – 1938 – 197 p.
Le Docteur Tourane – 1941 – 238 p.
Un feu en Fagne – Brussel 1959 – 189 p.

Autobiografieën



Le Déclin du Docteur Alexandre – 1962 – 192 p.
Geneviève Duvalet – 1965 – 180 p.

“Maurice Butaye, Poète et Romancier” is een biografie (39 pag.) van Michel Georis, uitgegeven in 1940.

(collectie W. Goussey)
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CAROLUS VICTORINUS HYPOLITE DEQUEKER (1)
WERNER GOUSSEY
Carolus Victorinus Hypolite Dequeker (1) is geboren te Beveren-IJzer op 6 oktober 1857 als zoon van Carolus
Ludovicus Dequeker, 52 j., pottenbakker te Beveren-IJzer (Beverenkalsijde), geboren te Alveringem 17 mei 1804
(weduwnaar van Marie-Thérèse Maerel, geboren te Stavele en overleden te Haringe op 4 november 1847) en van
Virginia Amelia Vigoureux, 32 j., geboren te Haringe 18 januari 1825. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte
zijn Victor Van Latum, 49 j., winkelier te Roesbrugge en Carolus Ludovicus Krokette, 43 j., herbergier wonende
te Beveren-IJzer.
Carolus Ludovicus en Virginia Amelia huwden te Beveren-IJzer op 3-10-1855. Hij overleed op 6 juni 1886 in zijn
woonst gelegen Beveren-Kalchiede nummer 3 (= Roesbruggestraat 74 in
2010), zij overleed te Roesbrugge-Haringe op 10-03-1893.
Carolus Victorinus Hypolite Dequeker (later steeds als K. H. De Quéker)
liep school te Beveren-IJzer, in de Staatsmiddelbare school van Veurne
en aan de Normaalschool van Gent. Achtereenvolgens was hij beambte
bij de Staatsspoorwegen, onderwijzer te Poperinge en Ieper.
In 1884 werd hij bestuurder van de dienst der Openbare Weldadigheid
van de stad Brussel en bijzondere secretaris van de Burgemeester.
Sedert dat jaar gaf hij een groot aantal Vlaamse werken uit zoals
dichtbundels, toneelstukken, romans, novellen, enz…Ook was hij
bekend om zijn studiën over maatschappelijke vraagstukken, waarvan
"Etudes sur les Législations ouvrières dans les pays industriels", in 1891,
de "Prijs van de Koning" werd toegekend.
Hij wordt omschreven als toneelschrijver, dichter en prozaïst.
Hij overleed te Diegem op 26 december 1911.
In de Nederlandsche Dicht- en Kunst-halle, Jong Vlaanderen, De
Volksschool, enz. leverde K. H. De Quéker (2) bijdragen in dicht en
proza, terwijl hij afzonderlijk uitgaf:
-

De Natuurwetenschappen in de lagere school,
Ieper 1883;

-

Iepersche Bloemen, schetsen en beelden uit ons
verleden, Ieper 1886;

-

Rozier, gedicht, Brussel 1886;

-

Een drama onder de gevloekte Wet 1884,
Brussel 1886;

-

Piétrina, drama in drie bedrijven en in proza,
71 p., Antwerpen 1887;

-

Herboren Liefde, toneelspel in één bedrijf, 27
p., Antwerpen 1887;

-

Finis Coronat Opus, blijspel met zang in één
bedrijf, Brussel 1887;

-

Maria van Brabant, groot vaderlands drama in
vijf bedrijven, Brussel 1887;

-

In de Val!, blijspel in één bedrijf, 35 p., Brussel
1887;

-

De Kroep, toneelspel in één bedrijf, 24 p., Brussel 1887;

-

Eigen Keuze, toneelspel in één bedrijf, muziek van Gentil Antheunis, Brussel 1887;

-

De schapekop, blijspel met zang in één bedrijf, muziek van Karel Miry, 38 p., Antwerpen 1887;
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Bron: Het Laatste Nieuws, 31‐12‐1911

-

Te romansk, blijspel in één bedrijf, Antwerpen 1887;

-

De zwarte beer, toneelspel met zang in één bedrijf, Antwerpen 1887;

-

Het gevonden Kind, toneelspel in één bedrijf, 40 p., Brussel 1888;

-

Kaf en Koorn, verzameld uit CXXVIII dichtaren, Brussel 1888;

-

Rarekiek, bundel novellen, Ieper 1889;

-

De prinses Maria, historische roman, 1889;

-

De vertegenwoordiging der sociale belangen van arbeid, kapitaal en wetenschap in het Senaat, boek,
1892;

-

Artisten in huis, 34 p., 1897;

-

De openbare en bijzondere weldadigheid, hare
hervorming, Uitgave van het Willems-fonds nr.
144, Gent, 114 .p, 1897;

-

Grijze dagen: De burgers van Groenendale.
(Auteurs : Fr Verschoren, Omer Wattez, Leo
Steppenbach, Oktaaf Steghers, K. H. de Quéker,
210 p., 1910);

-

Landloopers,

-

Herinneringen uit de Kinderjaren, Vorst, 1905;

-

De Kerremesmaaltyd van den Keunebuk, Gent
1908

(1) Zijn naam zoals ze officieel vermeld staat in zijn
geboorteakte.
(2) J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden,
Biographisch
woordenboek
der
Noorden
Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam
1888-1891.
Bron : Het Laatste Nieuws, 29‐12‐1911

SOLDAAT TOUBAC SNEUVELT IN HOUTEM (MEI 1940)
JOERI STEKELORUM & LUC VANACKER
Onze vereniging werd gecontacteerd door de dienst Burgerzaken van de stad Veurne. Op het kerkhof van
Houtem was er immers vastgesteld dat een grafmonument van een soldaat beschadigd was. Een mooie reflex van
het stadsbestuur van Veurne. Vooraleer het weg te nemen, wilden ze toch eerst even polsen wie er precies
begraven was en of een herstelling opportuun was.
Volgens het grafregister van de dienst Burgerzaken zou het gaan om “Soldaat R.E.U.L. Tournay”, een “Brits
oorlogsslachtoffer die begraven ligt op de begraafplaats van Houtem”. De dienst Burgerzaken twijfelde echter
over de naam. Terecht, zo zou later blijken…
In het herwaarderings- en herinrichtingsplan van de begraafplaats van Houtem, opgemaakt in 2008 door Buro
voor Vrije Ruimte, en waar ook onze vereniging mee instond voor het aanleveren van documentatie, staat dit
grafmonument ook vermeld als “Soldaat R.E.U.L. Tournay” in blok D22/4. Het graf werd toen niet opgenomen
als “te behouden”. Verder onderzoek werd er toen niet uitgevoerd over dit grafmonument.
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De ons toegestuurde foto’s waren onduidelijk over wie er precies begraven ligt.
Uit een later toegestuurde foto, gepubliceerd op het geoloket van de Veurnse
begraafplaatsen (zie
https://veurne.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ffbd79a5ba3d457483b5ed3fcd9dfe49) konden we al wat
beter de naam van de ‘Soldaat’ onderscheiden.
“Hier rust / Soldaat René TOEBAC (?) / Geboren …../ te St. / overleden te
/Houtem-Veurne …. 1940
De tips van onze penningmeester Marc Derudder die hij ons gaf tijdens zijn
webinar over “zoeken op internet naar genealogische gegevens” nog niet
vergeten. Zoeken in google, met de weinige concrete gegevens die we hebben van
het grafzerk”, op “Rene+Houtem+1940” levert immers volgend resultaat op:

Doorklikken naar deze website en wat zien we ?

Dit doorgestuurd naar de dienst Burgerzaken van de stad Veurne met het verzoek om in de overlijdensregisters
dit even te checken….en jawel, zie hier de overlijdensakte.
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Het gaat dus om René Henri Philibert TOUBAC, soldaat-vrijwilliger bij het eerste regiment Gidsen. Hij werd
geboren in Sint-Joost-ten-Node op 25-09-1918 als zoon van Philibert en Marie Salmon. Hij “stierf voor België” in
Houtem, langsheen den weg nabij het huis gelegen Oostmolen 23, op 27-05-1940.
Reactie van de dienst Burgerzaken:
Hartelijk dank voor de info. We weten nu toch al de exacte naam. Geen Britse soldaat blijkbaar!
Het grafzerk is zit in categorie 1, moet dus bewaard worden.
categorie 1 : grafmonumenten die niet opnieuw in concessie worden gegeven en niet verplaatst worden
- omdat het grafmonument het lokale belang overstijgt ; - wegens de ligging op de begraafplaats die
een achterliggende cultuurhistorische betekenis heeft ; - als blijvend eerbetoon van de stad en haar
bevolking aan de overledene.
Ik informeer om het te laten herstellen.
We willen alvast de stad Veurne bedanken én feliciteren voor deze actieve aanpak om het funeraire erfgoed in
hun stad in ere te houden. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het lokaal bestuur en onze vereniging.

Foto van het grafzerk, genomen in de zomer 2020, toen het nog niet was beschadigd. Het staat zij-aan-zij met de Britse gesneuvelde
militairen.

We geven nog graag mee dat meer dan 90% van de slachtoffers van de Achttiendaagse veldtocht individueel werden
begraven.
Dat werd door de Belgische overheid zelfs gestimuleerd doordat ze daarvoor een subsidie konden krijgen. Van alle
andere belligerenten (Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland) werden de doden wel op militaire begraafplaatsen
begraven.
Blijkbaar bestond bij een aantal families een zekere gêne over het gedrag van hun zoon de laatste dagen. Volgens
Professor em. Luc de Vos werd er de laatste dagen voor de capitulatie veel gedeserteerd. En... ze hen daarom
niet naar huis hebben gehaald, maar ter plaatse laten begraven (liggen). De zes militairen die omkwamen toen er
een Duits vliegtuig op de hoeve Bulcke (Steenkerke) viel, liggen zelfs begraven in een gemeenschappelijk graf
onder één zerkje.
Meer info in het eerste Jaarschrift Tussen IJzer & Schreve. Daar zal een hoofdstukje gewijd worden aan de
burgerlijke en de militaire doden van mei 40 in onze noordelijke Westhoek.
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HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF VERWERFT 60 METER ‘NIEUW’
OVERHEIDSARCHIEF UIT HET ANCIEN RÉGIME-ARCHIEF
De FOD Buitenlandse Zaken heeft zijn 'Heraldisch Fonds'
overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Het gaat
om een van de laatste overheidsarchieven uit het
ancien régime die nog niet waren overgebracht naar het
Rijksarchief, aangezien het bestand nog administratief
nut had. Het archief bestaat uit authentieke
bewijsstukken van de Heraldische Kamer en van het
college van experten (de herauten) inzake adelstand en
heraldiek. De registers die verband houden met de
bevoegdheden die ze zowel bij geschillen als
daarbuiten uitoefenden, vormen een concreet
voorbeeld van de stukken die je in dit bestand terug kan
vinden. Ook attesten i.v.m. adelstand, wapenschilden,
burgerlijke stand, enz. en resultaten van opzoekingen
die in deze context werden gedaan, zijn in het bestand
terug te vinden. Het archiefbestand, dat dateert uit de
18e eeuw, werd overgemaakt aan de rechtsopvolger, de
Raad voor Heraldiek (vandaag de Raad van Adel bij de FOD Buitenlandse Zaken). Deze Raad moe(s)t enerzijds
controleren of de rechten op erkenning van oude adel die door vele families werden geclaimd vanaf het Nederlands
bewind, legitiem waren. Anderzijds moest de Raad voor het Koninkrijk België een jurisprudentie uitbouwen inzake
adelstand, die overigens nog altijd van kracht is. Deze dubbele opdracht verklaart waarom het archief de voorbije
tweehonderd jaar werd aangevuld met talrijke handgeschreven studies over heraldiek, adellijk recht en
genealogie. Het rijke archiefbestand is vrij raadpleegbaar na aanvraag bij marc.libert@arch.be. De
gespecialiseerde bibliotheek die bij het archief hoorde, werd overgebracht naar de Koninklijke Bibliotheek van
België.
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