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* De digitale versie van de nieuwsbrief is gratis voor alle geïnteresseerden.
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BEWONERS IN EN ROND DE MOEREN IN 1773
JOERI STEKELORUM
Op de website www.cartesius.be vonden we een merkwaardige kaart uit 1773 die onze bijzondere aandacht trok.
Het gaat over een kaart van de Moeren tussen Bewesterpoort, Bulskamp en Adinkerke en is gedateerd op 7
september 1773. Het origineel bevindt zich in het Rijksarchief Gent, Kaarten en plannen nr 1821 (1 blad, afm.
33x42 cm). De kaart is afkomstig uit het archief van de Staten van Vlaanderen, nr. 934 en hoorde bij de
briefwisseling. De kaart draagt in het midden de titel “Carte de presvue toute la Moere à Utrichienne et ses
environs”.

Ze toont het Oostenrijkse (nu Belgische) deel van De Moeren met ook delen van de aanpalende parochies. In de
linker benedenhoek staat de legende: per parochie worden een aantal huizen/hoeves met een nummer op de kaart
aangeduid. In de legende staan telkens de “noms des paysans” bij het bijhorende nummer.
In dit artikel proberen we te identificeren wie er waar woonde. De uitgave van onze landboeken van Bewesterpoort
en Adinkerke konden daarbij helpen.

Houtem (1) – Jacobus Veragen

Te identificeren met Carolus Jacobus Verhaeghe, geboren in Vinkem op 02-02-1740, zoon van Carolus
Norbertus en Judoca Verweirde. Overleden in Houtem op 02-07-1778 (SvG nr. 15.940). Hij huwde in
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Houtem op 17-05-1764 met Maria Joanna Demeersseman, weduwe Joannes Vanthuyne (+17-06-1763, SvG
nr. 12.613), dochter van Carolus & Petronilla Charle. Zij hertrouwde met Petrus Cornelius Nardelle. Zij
werd geboren in Houtem en overleed er op 23-05-1781 (SvG nr. 2.760). Hun kinderen, alle als kind
overleden: Carolus Eugenius °23-2-1766 +24-4-1766; Leopoldus Norbertus °23-2-1766 +30-7-1766;
Franciscus Josephus °17-05-1767 +08-06-1767; Petrus Cornelius Jacobus °21-8-1768 +21-3-1789; Ludovicus
Verhaege °22-8-1769 +23-8-1769; Ignatius Eugenius °14-1-1772 +20-2-1772.
Nu de gebouwen gelegen W. Cobergherstraat 1 of 2.
Wulveringem (1) - Francis Deporter
Een Frans Poorter, vermeld in 1782 als disgenoot in Bulskamp, geboren in Esen. Voor de rest geen spoor
gevonden. Op de Popp-kaart: sectie A nr. 56-57 (eigendom Arsenius Decae, eigenaar Veurne). Nu de
gebouwen gelegen W. Cobergherstraat 4.

Wulveringem (2) Ouvriers sans vaches
Op de Popp-kaart: sectie A nr. ?? (geen bewoning meer)
Wulveringem (3) - Joanes Mavau
Joannes Ignatius Maveau werd geboren op 10-09-1741 in Merkem, zoon van Joannes Franciscus en Maria
Catharina Vermeersch. Hij huwde een eerste maal met Rosa Clara Vergote (+1796), en een tweede maal
met Rosalia Clara Sobry (Izenberge, 1770 – Wulveringem, 1807) en een derde maal met Maria Droogherick
uit Ghyvelde. Uit het eerste huwelijk werden zes kinderen geboren in Wulveringem (1764-1778), uit het
tweede huwelijk vier (1798-1807). Joannes overleed in Wulveringem op 28-11-1815.
Op de Popp-kaart: sectie A nr. 112-113 (huis en plaets, eigendom Franciscus Titeca, werkman Veurne). De
woning was gelegen langs een voetweg/landweg die eertijds liep van een brug over de Calommegracht
(Sashoekstraat, ter hoogte van hoeve Ooievaarsnest) naar de Valkenstraat. Deze weg is met de
ruilverkaveling verdwenen. De bebouwing is er nu verdwenen.
Wulveringem (4) - Francis Virens
Wellicht (immers geen spoor van een famiie Fieren/Vieren) te identificeren als Franciscus Joannes Fiers,
geboren in Vinkem op 17-01-1740 als zoon van Petrus en Petronilla Deltombe; overleden in Wulveringem
op 02-02-1775, gehuwd met Joanna Theresia Vansteene. Geen kinderen gevonden.
Op de Popp-kaart: sectie A nr. 96-97 (huis & plaets, eigendom Ludovicus Cordier, werkman Houtem). De
woning was gelegen langs een voetweg/landweg die eertijds liep van een brug over de Calommegracht
(Sashoekstraat, ter hoogte van hoeve Ooievaarsnest) naar de Valkenstraat. Deze weg is met de
ruilverkaveling verdwenen. Ook de bebouwing is er nu op deze plaats verdwenen.
Wulveringem (5) - Christian Byser
Christianus Debyser werd geboren in Hondschoote op 15-11-1719 als zoon van Christianus en Joanna
Flammee. Hij huwde een eerste maal met Maria Joanna Depotter (+1750), een tweede maal met Agnes
Constantia Vandenabeele uit Adinkerke (+16-05-1755, SvG nr. 13.260), met wie hij twee kinderen kreeg in
Wulveringem (1751-1754), en een derde tweede maal met Jacoba Theresia Huyghe, met wie hij 9 kinderen
kreeg (1756-1767). Christianus overleed in Wulveringem op 12-07-1775.
Op de Popp-kaart: sectie A nr. 64- 65 (huis)-66 (hofplaats) (eigendom Carolus Dehouck, landbouwer
Veurne). De woning was gelegen langs een voetweg/landweg die eertijds liep van een brug over de
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Calommegracht (Sashoekstraat, ter hoogte van hoeve Ooievaarsnest) naar de Valkenstraat. Deze weg is
met de ruilverkaveling verdwenen. De huidige (vakantie)woning is gelegen op het einde van de
doodlopende Valkenstraat (nummer 7).
Bulskamp (1) - Pieter Wulder
Petrus Joannes Devulder werd geboren in Lo op 28-06-1717 en huwde in
Lo op 05-05-1737 met Joanna Francisca Vandenbussche (uit Lo, dochter
van Guilielmus en Brigitta Anneese). Zij woonden aanvankelijk in
Wulveringem, waar minstens zes kinderen werden geboren tussen 17421748. In 1750 wordt in Bulskamp nog een zoon geboren. Zijn echtgenote
overleed in Nieuwpoort op 28-04-1781.
Op de Popp kaart is de woning te identificeren met het perceel sectie A
nr. 704 langsheen de Nieuwe Gracht nabij het Ringslot, nu toegankelijk
via een dreef langs de Valkenstraat (nr. 10).
Bulskamp (2) - Carl Leurse
Carolus Ignatius Leus, werd geboren in Houtkerque en huwde in Veurne
(Sint-Niklaas) op 24-02-1767 met Barbara Cecilia Valcke uit Adinkerke. In
Bulskamp werden tien kinderen geboren tussen 1768-1788. Carolus
overleed in Veurne op 25-03-1795, zijn echtgenote aldaar op 17-11-1817.
De woning was gelegen langsheen een verdwenen voetweg tussen het
Ringslot en Bulskamp. Op de Popp kaart en nu ook geen bebouwing meer
aanwezig.
Bulskamp (3) - Francois Massart

Franciscus Bertinus Matsaert is geboren op 03-09-1732 in Adinkerke, zoon van Henricus Josephus Matsaert
en Anna Josepha Anneese. Franciscus is overleden op 17-10-1781 in Bulskamp, 49 jaar oud. Franciscus
trouwde een eerste maal, 32 jaar oud, op 30-10-1764 in Bulskamp met Isabella Clara Biesteman. Isabella
is overleden op 10-06-1765 in Bulskamp. Hij trouwde een tweede maal, 35 jaar oud, op 01-03-1768 in
Koksijde et Susanna Theodosia Desmet, 23 jaar oud. Susanna is geboren op 06-02-1745 in Wulpen , dochter
van Bernardus Engelbertus Desmit en Maria Aldegonda Joncheere. Susanna is overleden op 08-05-1786 in
Bulskamp, 41 jaar oud.Susanna trouwde later op 04-05-1784 in Bulskamp met Gerardus Jacobus Matsaert
(ovl. 1831). Uit zijn eerste huwelijk geen kinderen,uit zijn tweede acht kinderen, allen geboren in
Bulskamp (1768-1785).
De hoeve (nr. 3 op het kaartje hierboven) lag op grondgebied Bulskamp, tegen de grens met Bewesterpoort
(de nrs. 1 en 2 behoren tot Bewesterpoort). Dit is ook duidelijk te zien op de kaart van Ferraris, hieronder
afgebeeld (onderste hoeve met nummer 42 = Bulskamp, de twee erboven met nummer 40 =
Bewesterpoort). Het gehucht had als naam de Drye hofsteden (begrijpelijk) en was gelegen rond het
Annekensleed. Nu in de straat Bewesterpoort-West nummer 5 (nr. 3 van Bulskamp op onze kaart), 1
(nummer 2 van Bewesterpoort op onze kaart) en 7 (nummer 1 van Bewesterpoort op onze kaart).
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Bulskamp (4) - Place ou il y a eu un pont

Een brug die blijkbaar eertijds over het Ringslot lag, iets ten zuiden van de huidige Hoeve Sint-Flora
Bewesterpoort (1) - Jacques Dehouck

Jacobus Dehouck, geboren in Veurne (Beoosterpoort) circa 1725, zoon van Benedictus (°Reninge) en
Theresia Ramaut (°Veurne Walburga), overleden in Veurne (Bewesterpoort) op 22-04-1789; huwde met
Joanna Claeys en Scholastica Lavae (°Koksijde)
Hoeve gelegen op het gehucht de Drye hofsteden aan het Annekensleed. Nu Bewesterpoort-West nummer
7
Bewesterpoort (2) - Jacques Lava
Jacobus Josephus Lava, geboren in Schore, gehuwd Veurne (Sint-Niklaas) 04-05-1766 met Joanna
Constantia Merlevede weduwe van Jacobus Feys (°Stavele), overleden Veurne (Sint-Niklaas), 19-05-1777
Hoeve gelegen op het gehucht de Drye hofsteden aan het Annekensleed. Nu Bewesterpoort-West nummer
7.
Bewesterpoort (3) - Francis Ritta
Dominicus Franciscus Riethaeghe, landbouwer geboren in Pollinkhove, zoon van Thomas en Joanna Bouts;
eerste huwelijk met Emerentiana Ryckebus, overleden 23-06-1766 in Veurne (Sint-Niklaas) waarvan:
Franciscus Joannes x N. te Veurne; Pieter Francois Ludovicus jongman te Ghyvelde , Jacobus Dominicus
jongman te Veurne; Benedictus Francois °29/10/1754 te Wulpen; Dominicus hertrouwde in 1766 met Maria
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Jacoba Constantia Visage. Hij overleed in Veurne (Sint-Niklaas) op 10-01-1776; kinderen uit het tweede
huwelijk: Hendrick Jacobus Michiel °22/02/1769; Ludovicus Idesbald °28/10/1774 ; Rosalia Josepha
°08/06/1767; Joanne Clare °10/11/1771 (SvG Veurne nr. 17.447).
Hoeve nu gelegen op het kruispunt van Bewesterpoort-West en Bewesterpoort-Zuid, tegenwoordig
vakantiewoningen ‘t Moerenzicht (Bewesterpoort-Zuid nr. 6).
Bewesterpoort (4) - Englebertus Vanloo

Engelbertus Vanloo, geboren in Veurne (Bewesterpoort) circa 1738 en aldaar overleden op 08-04-1795,
zoon van Jacobus (°Adinkerke) en Anna Maria Hopsomer (°Stuivekenskerke), gehuwd met Anna Maria Lavae
(°Adinkerke) (PR Veurne)
Op de Popp-kaart aangeduid als Groote Moer hofstede, momenteel gelegen op het einde van doodlopende
Cappoenstraat.
Bewesterpoort (5) - Ferdinandus Bouduel

Mattheus Ferdinandus Boudeweel werd geboren in Houtem op 11-01-1731, zoon van Franciscus en Joanna
Theresia Verhaeghe. Hij overleed in Veurne op 02-09-1815. Hij huwde een eerste maal met Joanna
Theresia Outters (Adinkerke, 1731 – Veurne, 1809), een tweede maal in Veurne op 09-03-1813 met Isabella
Theresia Cordier (Adinkerke, 1768 – Veurne, 1857), weduwe Franciscus Vandenberghe. Hij was
landbouwer. Divere kinderen.
De hoeve bestaat nog steeds en is gelegen Debarkestraat 9 (kraanverhuurbedrijf Madrimo).
Adinkerke (1) - ….. Flamingue ? = Groot Moerhof

Martinus Franciscus Xaverius Vlaminck is geboren op 28-02-1738 in Schore, zoon van Jacobus Bernardus
Devlaminck en Maria Catharina Schabalie. Martinus is overleden op 21-04-1788 in Veurne, 50 jaar oud.
Beroep: landbouwer. Martinus trouwde, 33 jaar oud, op 12-11-1771 in Veurne (Sint-Niklaas) met Isabella
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Theresia Danes, geboren op 24-09-1751 in Warhem, dochter van Petrus Danes en Francisca Beyaert.
Isabella is overleden op 26-06-1826 in Brugge, 74 jaar oud. Isabella trouwde later op 23-10-1788 in Veurne
(Sint-Niklaas) met Felix Emmanuel Renier (ovl. 1809)
De hoeve is het Groot Moerhof, gelegen op de landsgrens tussen Frankrijk en de toenmalige Oostenrijkse
Nederlanden.
De Moeren (1) - Seconde ferme du sieur L’allemand
De Moeren (2) - Demeure du sieur l’Allemand

Op 2 maart 1770 overlijdt in Bulskamp het 14 maanden oude kind Antonius Albertus, zoon van Alexius
L’Almant uit Crotenay bailliage van Poligny in Franche Comté en van Maria Philippa de la Valé uit Béthune.
Het werd op het kerkhof begraven na een engelenmis de dag nadien.
Het gaat hier over de Hoeve Sint-Flora (nummer 1), gelegen langs de huidige Kasteellaan en de hoeve ten
noordwesten daarvan, nu gelegen in de Noordmoerstraat nummer 5, de zgn. Flaviehoeve (Dirk Ghyselen).
De Moeren (3) - Ferme abandonnee a cause de l’eau

Blijkbaar twee verlaten hoeven, waarvan de meest zuidelijke (rechter afbeelding), gelegen tegen aan het
Ringslot met de grens met Houtem, te identiceren is met de op de Popp kaart afgebeelde Hoeve Sint-Louis
of Hoeve Moerland, nu respectievelijk Moerkerkestraat 1 en 4.
De noordelijker gelegen nummer 3 (linker afbeelding) is moeilijk te identificeren, maar is wellicht te
identificeren met de hoeve Sint-Gonsalves, nu Kosterstraat 5
De Moeren (4) - Ferme domistique du hofman Vanloo
Hoeve gelegen in de Moeren, Eilandje van Veurne; niet duidelijk wie die hoofdman Vanloo was; wellicht
Engelbertus Vanloo, geboren in Veurne (Bewesterpoort) circa 1738 en aldaar overleden op 08-04-1795,
zoon van Jacobus (°Adinkerke) en Anna Maria Hopsomer (°Stuivekenskerke), gehuwd met Anna Maria Lavae
(°Adinkerke)
De Moeren (5) - Ferme d’un nommé Prevot ou on n’y peut aller qu’en naffette
Wellicht te identificeren met de hoeve Sinte-Thomas, nu Noordmoerstraat 13
De Moeren (6) - … d’apres ferme de Sainte Foi
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De huidige hoeve Sainte-Foy, gelegen op het uiteinde van de chemin du Moulin in het Franse Les Moëres,
momenteel “Les Écuries De La Ferme Sainte-Foy”.

KWARTIERSTAAT DEPESER MAURICE
WERNER GOUSSEY
Tijdens de lockdown heb ik mijn doodsprentjes van Beveren-IJzer alfabetisch geklasseerd.
Het doodsprentje van Maurice Depeser, ongehuwd, viel mij op door de “families Depeser-Depeser”. Ik dacht eerst
aan een mogelijke fout. De doodsprentjes van zijn ouders riepen echter nog meer vragen op (zie bijlagen).
Dus een kwartierstaat opgesteld. De liefde in de families Depeser en Ducouran moet enorm groot geweest zijn.
Veel meer kwartierverlies kan je zeker niet hebben.
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GETUIGENISSEN GEZOCHT WOII, KINDEREN IN ZWITSERLAND
Enkelen jaren geleden, op 18 november 2018 hadden wij een voordracht door Betty Ryckaert in verband met de
Belgische schoolkolonies in Zwitserland in de wereldoorlog I. Onlangs verscheen een artikel in het blad van de
heemkundige kring van Schilde in verband met Belgische kinderen op vakantie in de tweede wereldoorlog. Zie een
citaat uit het artikel hieronder.

Toen Betty Ryckaert de presentatie hield in Oostduinkerke stelde iemand uit het publiek de vraag naar info over
kinderen in Zwitserland tijdens WO II. Indien iemand zich daar bevond tijdens WO II en zich geroepen voelt, om
zijn of haar verhaal te doen, kan eventueel contact opnemen met de contactgevens hieronder.
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SCHATTEN IN OUDE KRANTEN – PYLISER-VERANNEMAN
JOERI STEKELORUM
Dat oude kranten soms schatten opleveren hoeft ondertussen niet meer gezegd te worden. Steeds meer komen ze
online te staan. Als genealoog kunnen we er maar wel bij varen om onze familiegeschiedenis verder de
documenteren.
Als bij toeval kwamen we op www.delcampe.net een object tegen: een krantenartikel waar een Koksijdenaar met
zijn echtgenote in 1912 poseert voor de fotograaf van Ons Volk.

Wie was hij ?
Carolus Ludovicus Pyliser is geboren op 14-03-1843 in Oostduinkerke, zoon van Joannes Baptiste Pyllyser en Amelia
Cecilia Ureel. Carolus is overleden op 08-01-1928 in Koksijde, 84 jaar oud. Beroep: werkman.
Carolus trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1867 in Koksijde met Sophia Amelia Veranneman, 25 jaar oud. Sophia is
geboren op 22-01-1842 in Koksijde , dochter van Petrus Joannes Veranneman en Sophie Marie Vermote. Sophia is
overleden op 10-12-1917 in Neuville sous Montreuil (F), 75 jaar oud. Het koppel woonde dus op het moment van
haar overlijden in de Chartreuse-abdij van Neuville.
Kinderen van Carolus en Sophia:
1. N. Pyliser, doodgeboren op 16-02-1868 in Oostduinkerke
2. Augustus Ludovicus Pyliser, geboren op 17-01-1869 in Oostduinkerke. Augustus is overleden op 11-02-1950
in Nieuwpoort, 81 jaar oud. Beroep: werkman. Hij trouwde een eerste keer, 26 jaar oud, op 13-02-1895
in Oostduinkerke met Maria Delanghe, 33 jaar oud. Maria is geboren op 28-07-1861 in Oostduinkerke,
dochter van Henricus Benedictus Delanghe en Amelia Sophia Vanneuville. Maria is overleden op 17-04-1898
in Oostduinkerke, 36 jaar oud. Hij hertrouwde, 29 jaar oud, op 30-06-1898 in Koksijde met Emma Maria
Rosseel, 25 jaar oud. Emma is geboren op 07-02-1873 in Boezinge, dochter van Silvie Rosseel. Emma is
overleden vóór 1950 in Oostduinkerke, ten hoogste 77 jaar oud.
3. Franciscus Jacobus Pyliser, geboren op 21-05-1871 in Oostduinkerke. Franciscus is overleden op 10-021948 in Koksijde, 76 jaar oud. Beroep: werkman. Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 02-05-1899 in
Oostduinkerke met Maria Ludovica Vieren, 22 jaar oud. Maria is geboren op 05-05-1876 in Koksijde, dochter
van Benedictus Leopoldus Vieren en Amelia Justina Baert. Maria is overleden op 29-08-1952 in Koksijde,
76 jaar oud.
4. Hippolytus Julianus Pyliser, geboren op 11-05-1872 in Oostduinkerke en er overleden op 22-01-1873, 8
maanden oud.
5. Eugenia Sophia Pyliser, geboren op 04-10-1873 in Oostduinkerke en er overleden op 26-10-1873, 22 dagen
oud.
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6. Irma Zenobia Pyliser, geboren op 19-10-1874 in Oostduinkerke en er overleden op 05-11-1874, 17 dagen
oud.
7. 7 Philomena Sophia Amelia Pyliser, geboren op 28-12-1875 in Oostduinkerke. Philomena is overleden op
08-09-1969 in Reninge, 93 jaar oud.Philomena trouwde, 23 jaar oud, op 19-07-1899 in Oostduinkerke met
Franciscus Xaverius Thieren, 27 jaar oud. Franciscus is geboren op 03-12-1871 in Oostduinkerke, zoon van
David Alexander Thieren en Joanna Theresia Tourlouze. Franciscus is overleden op 12-04-1954 in
Oostduinkerke, 82 jaar oud. Beroep: visser-werkman
Van dit koppel leven er momenteel nog talrijke afstammelingen in Koksijde en Oostduinkerke, waaronder families
Delanghe, Ticket, Thieren, enz.

(collectie R. Florizoone-Scheirsen, FV Westkust)

NASCHRIFT
In de marge hiervan vonden we nog op www.historischekranten.be het volgende artikel in Het Advertentieblad
van Veurne, 23 augustus 1884. We komen er in een volgende bijdrage op terug.
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WAT OVER MUNTEN EN HUN AFKORTINGEN
JAN VAN ACKER
Onlangs kregen we de vraag hoe bepaalde cijfers, bedragen en munten gelezen moeten worden, en er werden
meteen enkele teksten mee bezorgd. Er komen inderdaad soms meerdere zaken samen die het moeilijk maken:
oude muntnamen, de muntsoorten, de schrijfwijze van getallen…
Nemen we dit voorbeeld: daar lezen we 86 pond 2 schellingen 6 denieren. De getallen staan in Romeinse cijfers daar gaan we nu niet op in (bemerk wel de quatre-vingt). Met daarachter, in superscript, afkortingen voor de drie
delen van het bedrag, netjes gescheiden door een dubbele punt.

De eerste is 'lb': de afkorting van het Latijnse 'libra' of pond. Dat is de munteenheid. Maar er was meer dan één
soort pond. De meest courante muntsoort bij ons was in de middeleeuwen het pond parisis ('het pond van Parijs'),
maar in de 18de eeuw was dat even vaak het pond groten. De verhouding tussen beide munten is als volgt: 1 pond
groten = 12 pond parisis. Vaak vind je in publicaties 'lb' of 'Lb', maar persoonlijk ga ik voor het m.i. sierlijker '£',
het Engelse symbool voor pond, de munteenheid die men er nog steeds gebruikt. Met de muntsoort erbij wordt
dat '£ p.' of '£ par.' (zoals hier), resp. '£ gr.'. Onthoud dat je altijd die muntsoort moet aangeven.
Nu wordt 1 pond ingedeeld in 20 schellingen, van telkens 12 denieren of penningen, verkort 'sch.' of 's.' en 'p.' of
'd.'. Dat maakt dat je eigenlijk meteen weet - zelfs zonder veel aandacht te besteden aan de gebruikte afkortingen
- dat er na het aantal pond en vóór dat 'pars.' (parisis), waar je duidelijk afgescheiden twee keer een getal ziet,
sprake zal zijn van sch. en p. (of d.). Hier zie je als laatste duidelijk een 'd.' voor denier, en het getal ertussen
moet dan gewoon schelling zijn - is dat dus een 's.'? Het getal hierboven is dus 86 £ 2 s. 6 d. (of p.).
Soms wordt de gulden als munteenheid gebruikt. De meeste lezers weten nog wel dat Nederlanders de gulden
gebruikten tot de invoering van de euro in 2002, en dat dit afgekort werd als 'fl'. Dat komt van 'florentijn', omdat
de gulden in Florence ontstaan is. De muntwaarde is 1 fl. = 6 £ p.; 1 fl. = 1/2 £ gr.
En de rest zijn eigenlijk variations sur un thème. Soms zie je na de 'lb.' bij voorbeeld een 's.', zodat je 'lbs.' krijgt,
gewoon een meervoudsaanduiding van dat £. Wanneer een getal maar klein is, kan men de '£' weglaten en meteen
de waarde uitdrukken in 's.' Dan krijg je bijvoorbeeld een bedrag als '48 s. 6 d.': dit is dus hetzelfde als 2 £ 8 s. 6
d. Let wel: dat combineren tot bijvoorbeeld '1 £ 24 s.' kan normaal niet: het is ofwel '2 £ 4 s.', ofwel '44 s.'.
Tenslotte nog één dingetje. Hoe noteer of schrijf je dat nu het best? We nemen het bedrag van hierboven als
voorbeeld.
De eerste methode is dat voluit te schrijven, als bv. '86 pond 2 schellingen 6 denieren parisis'. Waarbij pond het
best in het enkelvoud komt: net zoals je iets dat 150 euro kost, zelden zult betalen met 150 euro's. Het pond is
eigenlijk een rekenmunt. In de praktijk betaalde men met allerlei munten met soms heel plastische namen zoals
'ridders', 'pistolen', 'dukaten' en 'dubbele dukaten', 'leeuwen', 'albertijnen' en 'dubbele albertijnen' enz. enz. Een
mooie opsomming vind je o.m. in K. LEMMENS, 'Rekenmunt en courant geld', Vlaamse Stam, 27 (1991), p. 339-367.
De tweede methode hanteert een kortere schrijfwijze: '86-2-6 £ p.'. Je weet uit de indeling van het £ toch over
welke onderdelen (steeds schellingen en penningen/denieren) het gaat, dus die kan je even goed weglaten.
Uiteraard moet je dan wel telkens de drie elementen weergeven, ook als er eentje niet ingevuld is. Bv. '2-0-3 £
p.', of '2-3-0 £ p.'.
En om af te ronden een variant die ikzelf doorgaans hanteer, omdat ik weet hoe gemakkelijk je wat fout tikt of
per ongeluk een cijfer uitveegt. Omdat schellingen en penningen tot boven de 10 kunnen oplopen, gebruik ik het
liefst twee cijfers. Dat is bv. '86-02-06 £ p.' i.p.v. '86-2-6 £ p.'. Zo weet ik dat het niet '86-12-6 £ p.' was, waarvan
ik een cijfer '1' per ongeluk gedeletet of mis ingetikt hebt. Een kleine moeite, die maakt dat ik later niet opnieuw
moet grijpen naar het origineel om na te kijken of ik toch niet wat fout genoteerd heb. Als je van jezelf weet dat
je soms dezelfde soort fouten maakt, ontwikkel je een systeem, waarmee je jezelf kan controleren. Voor mij
werkt dat best goed.
(van de redactie)
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Nog enkele als oefening: oplossing achteraan in de nieuwsbrief (p. 34)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

EXCLUSIEF AANBOD VOOR LEDEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

Leden van Familiekunde Vlaanderen kunnen nu genieten van een exclusief aanbod: beide delen kunnen aangekocht
worden bij Familiekunde Westkust (en enkel daar) tegen de voordeelprijs van 75 euro (normale prijs 90 euro). Het
gaat om de tweede – beperkt herwerkte – versie. Enkel te verkrijgen in het documentatiecentrum van FV Westkust,
Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke. Meer info: mderudder@gmail.com
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DE OPGEËISTEN VAN HOUTEM (VEURNE) VAN 21.4.1943
DANY LEYNAERT
De foto hieronder vond ik in een doos met oude familiefoto’s uit de tijd dat mijn vader Raymond Leynaert nog bij
zijn
ouders
Jules
en
Marie
Leynaert-Ryckebusch
in
Houtem
bij
Veurne
woonde.
Op de foto 12 jonge mannen en de vermelding “ De opgeeischten van Houtem (V) 21-4-43 ”. Achteraan op de foto
staat de stempel “Photo Marcel Verstraete, Houtem-bij-Veurne, Handelsregister Veurne Nr 678”.

Afb. 1 ‐ De opgeëisten van Houtem (Veurne) van 21.4.1943

Of het bij deze opeising ging over verplichte tewerkstelling in Duitsland dan wel in België kon ik niet meer
achterhalen.
Een beetje duiding dienaangaande. Bij Duitse verordening van 6 maart 1942 werd de verplichte tewerkstelling
voor bezet België ingevoerd. Alle Belgen konden onder de maatregel vallen, of ze nu in privéondernemingen of in
de administratie werkten.
Zes maanden later, op 6 oktober 1942, verscheen een nieuwe Duitse verordening met betrekking tot de verplichte
tewerkstelling in Duitsland en dus niet enkel meer in bezet België. Mannen tussen 18 en 50 jaar en vrouwen tussen
21 en 35 jaar konden verplicht worden in Duitsland te gaan werken. Er waren uitzonderingen, zoals mijnwerkers
of werknemers in bedrijven die werkten voor de Duitse oorlogsindustrie.
In 1943 werd de rekrutering gesystematiseerd met de jaarklassenacties, een systeem vergelijkbaar met de
militaire dienstplicht. Al wie in een bepaald jaar geboren was werd opgeroepen voor tewerkstelling in Duitsland.1
Uit de verhalen van mijn vader Raymond Leynaert (volgnummer 4) kon ik opmaken dat hij tewerkgesteld is geweest
in het kader van wat later “pit en stake” genoemd werd, namelijk het plaatsen van boomstammen in weiden en
velden om het landen van (zweef)vliegtuigen te verhinderen.2 Hij moest met paard en kar deze boomstammen
vervoeren waarbij er af en toe al eens een stam “van de wagen viel”.
Aan verplichte tewerkstelling in Duitsland wist hij te ontkomen. Van de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers ontving
ik een kopie van zijn "Freistellung vom Arbeitseinsatz im Reich" omdat hij, zoals blijkt uit het formulier, bij
landbouwer Henri Delanoye uit De Moeren tewerkgesteld was.3
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Deze “Freistellung” lijkt gedateerd 4.5.44 (het jaartal is moeilijk leesbaar) wat zou betekenen dat er ongeveer 1
jaar na het nemen van de foto nog een tweede oproep kwam voor verplichte tewerkstelling in Duitsland.

Afb. 2 – formulier Freistellung vom Arbeitseinsatz im Reich

Het leek mij wel de moeite waard uit te zoeken wie er voor de fotograaf poseerden op deze 21.4.1943. Hiervoor
contacteerde ik de ondertussen 96-jarige Jeanette Deberdt, afkomstig van Houtem en oudtante van voorzitter
Joeri Stekelorum, die zich nog een aantal namen en gezichten kon herinneren. Verder kreeg ik hulp van de
medewerkers van de dienst Burgerzaken van de stad Veurne en van Jelle Wils van het Stadsarchief Veurne zodat
ik de gegevens grotendeels kon aanvullen.

Naam en voornamen van de personen op de foto:
Volgnummer Naam

Voornamen

1

onbekend

2

Depoorter

Robert Lucien Corneel

3

Vanveuren

Raymond Cyril Henri Corneelof zijn broer Gilbert Fernand Jozef
Corneel

4

Leynaert

Raymundus Augustus Cornelius

5

Ghyselen

Maurice Henri Corneel

6

Goderis

Gerard Jozef André Corneel

7

Dewitte

Marcel Louis Daniel

8

Cappelle (???)

Gustaaf

9

Ghyselen

Firmin Joseph

10

Vercoutter

Remigius Gaston Cornelius

11

Deberdt

Modest Roger Valère

12

Blondeau

George Leon Julien
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Geboorteplaats en ‐datum en toenmalig adres 4
Volgnummer Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres in 1943

Houtem

Westmolenstraat 30

Houtem

1

onbekend

2

24.05.1922

3

02.04.1923
(Raymond) Houtem
of
29.07.1924 (Gilbert)
Houtem

Grayaertstraat 6
Grayaertstraat 6

Houtem
Houtem

4

02.04.1922

Houtem

Westmoerhoek 14

Houtem

5

11.05.1922

Houtem

Drie Koningenstraat 5

Houtem

6

19.03.1923

Houtem

Westmoerhoek 16

Houtem

7

29.08.1922

Houtem

Kerkstraat 18

De Moeren

8

onbekend

onbekend

Onbekend

9

03.08.1924

Ichtegem

Landsmanstraat 9

Houtem

10

20.01.1922

Bulskamp

Goemoetestraat 17

Houtem

11

13.03.1924

Woumen

Westmoerhoek 1

Houtem

12

06.06.1924

Houtem

Dorpstraat 45

Houtem

Met uitzondering van mijn vader en van George Blondeau (volgnummer 12), weet ik niet of iemand van de overige
mannen effectief tewerkgesteld werd hetzij in Duitsland hetzij in België.
George Blondeau overleed op 14.12.1943 in Bremen (Duitsland) en is na het nemen van de foto dus toch naar
Duitsland vertrokken. Wat er met de andere opgeëisten gebeurde tijdens de oorlogsjaren en daarna is mij niet
bekend.
Wat mijn vader Raymond Leynaert betreft. In 1944 werd hij door Rijkswachter Camiel Verslype,
“schuilplaatsoverste” van Houtem, gerekruteerd als lid van het Geheim Leger. Op 11.5.1945 werd hij toegelaten
tot de Koninklijke Rijkswachtschool in Elsene (Brussel) voor zijn vorming tot “gendarme te voet”. Na een drietal
jaren dienst in de rijkswachtbrigades van Antwerpen en Kortrijk werd hij in 1948 overgeplaatst naar de
Wachteenheid Limburg om er dienst te doen als wachtpersoneel in de Penitentiaire Mijncentra van Zwartberg en
Beringen.5 In 1949 werd hij overgeplaatst naar de Provoostschap in Bezet Duitsland (later de Provoostdienst bij
de Belgische Strijdkrachten in Duitsland) waar hij het merendeel van zijn loopbaan doorbracht. Hij beëindigde
zijn loopbaan bij het Rijkswachtdistrict Genk op 1.7.1978. Hij overleed in Genk op 27.5.2001.
(1) https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/6-maart-1942-de-verplichte-tewerkstelling-eerstefase.html, geraadpleegd mei 2022
(2) https://sites.google.com/view/depannetheek/40-45/oorlog-anekdotes#h.p_YFBD64B1IPyO, geraadpleegd
mei 2022
(3) Algemeen Rijksarchief - Dienst Archief Oorlogsslachtoffers, Luchtvaartsquare 31 – 1070 Brussel
(4) Bevolkingsregister Houtem 1930-1947 & Bevolkingsregister De Moeren 1940-1947
(5) https://www.cosimo.be/onsmijnverleden/van-mijnwerkersstatuut-naar-vreemdelingstatuut, geraadpleegd
mei 2022

Oplossingen “Wat over munten en hun afkortingen” p. 31
(1) 601 p. 16 s. 11 d.

(2) 7252 p. 12 s. 2 d. par(isi)s

(3) 471 p. 16 s. 8 d. par(isi)s

(4) 3132 p. 12 s. 6 d.

(5) 74 p. 16 s. 3 d.

(6) 88 p. 10 s.
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