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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening 4141171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden
kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor
Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA

Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, Sint-Idesbald-Koksijde tenzij
anders vermeld.

-

VVF-documentatiecentrum is open in maart op zaterdag 4 en 18 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 13
en 27 van 19.30 tot 22 u., in april op zaterdag 1 en 15 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 10 en 24 van
19.30 tot 22 u., in mei op zaterdag 6 en 20 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 8 en 22 van 19.30 tot 22 u.,
in juni op zaterdag 3 en 17 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 12 en 26 van 19.30 tot 22 u.,

Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 18 (nrs. 35850 tot 36970). Prijs: € 20 (+ € 3,70 port).
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 19 (nrs. 36971 tot 39137). Prijs: € 20 (+ € 3,70 port).
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 20 (Fonds Despot, Oud Archief Veurne nrs. 1830 tot 1832).
Inclusief CDRom met tafels op naam van de man, van de vrouw en per gemeente. Prijs: € 10 (+ € 3,70 port).
- Parochieregisters Booitshoeke & ’s Heerwillemskapelle (dopen & huw. 1605-1796, begraf. 1645-1796), door Joeri
Stekelorum. Prijs € 14,50 (+ € 3,70 port).
Bestellingen en alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust, Proostdijkstraat 1,
8630-Veurne.
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De nieuwjaarsbrief van onze voorzitter

door de redactie
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde VVF-Westkust een nieuwjaarsreceptie waarop voorzitter Joeri Stekelorum
zijn nieuwjaarsbrief voorlas. Voorlezen deed hij feitelijk niet want zoals het een voorzitter betaamt kende Joeri zijn
brief uit het hoofd. ’t Moet gezegd dat het ditmaal ook niet moeilijk was want we hadden nog maar enkele maanden
geleden het tweede lustrum gevierd en de speech van toen kon nu, met enige aanvulling, nog eens worden
herhaald.
Voorzitter Stekelorum wierp een terugblik op 2005 en uiteraard vermeldde hij de geslaagde viering van het 10-jarig
bestaan met de academische zitting, het feestmaal en de overhandiging van de kwartierstaat aan burgemeester
Jan Verfaillie uit Veurne. Met dit laatste haalde VVF nog eens in de pers. Ook de vier voordrachten van 2005
waarvan twee in samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek van Koksijde: de filmvoorstelling IJzerfront door
Walter Lelièvre en “We gaan naar Amerika” door Dirk Musschoot die echter minder belangstelling genoot. Intern
sprak Gilbert Dumon over de archieven in de wereld en Kurt Priem over het bisschoppelijk archief. Joeri riep de
aanwezigen op om voorstellen te doen voor 2006 zodat de noden worden gelenigd. Inmiddels zijn reeds gepland:
een voordracht over het Fonds Merghelynck en Jan Van Acker over de familie van Stavele.
De boekenlijst van het VVF werd in 2005 goed gevuld met de laatste zes delen van de Staten van Goed van de
Kasselrij Veurne en de parochieregisters van Booitshoeke en ’s Heerwillemskapelle. In voorbereiding zijn een boek
over de poorters van Nieuwpoort, de parochieregisters van Alveringem, de huwelijken BS van Sint-Joris en
Ramskapelle.
Ondertussen werkt VVF-Westkust nog aan twee projecten: het langverwachte boek over de burgemeesters met
zo’n 370 kwartierstaten van burgemeesters uit alle dorpen en gemeenten van Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, De
Panne en Alveringem. En het project inventarisering kerkhoven in Houtem, Wulveringem en Vinkem waarvoor
Alfons D’Hert een belangrijke bijdrage leverde.
Ook deze nieuwsbrief kreeg een vermelding en zal viermaal verschijnen in 2006 zoals dat ook in 2005 gebeurde. In
die marge kwam ook de samenwerking met de Archiefkrant van de Vrienden van het Veurnse Archief (VVA) aan
bod. Het bestuur van VVF-Westkust heeft het samengaan in één tijdschrift voor beide verenigingen afgewezen
omdat VVF haar identiteit wil bewaren en de geesten voor een samengaan nog niet rijp zijn.
VVF-Westkust treedt ook naar buiten met een vernieuwde webstek. Hilon Vanleenhove gaf de aanzet en Dirk
Cailliau bouwde de site verder uit volgens een patroon dat eenvormigheid beoogt in de VVF. Nieuw zijn ook de online geplaatste bronnen: tafels van de BD met huwelijken uit gemeenten van het arrondissement: Adinkerke,
Avekapelle, Beveren, De Moeren, Hoogstade, Houtem, Izenberge, Koksijde, Oostduinkerke, Stavele, Veurne,
Vinkem, Wulpen en Wulveringem. Ook de VVF-bibliotheek wordt op de website geplaatst. En al deze zaken en nog
meer kan men vinden op de nieuwe PC die in de leeszaal werd geplaatst, onder meer de huwelijksakten uit het
Rijksarchief te Brugge.
Tot slot kregen alle leden en medewerkers een hartelijk dankwoord van de voorzitter en werd het glas geheven op
het nieuwe jaar en de vooruitzichten van een vruchtbaar verenigingsleven.

De tijdtafel

door Willy MOONS
We vervolgen ons gevecht met de geschiedenis, zoals beloofd. We kregen enkele reacties ondermeer over de titel
“tijdtafel” omdat ook tijdbalk, tijdas of tijdsas gebruikt kunnen worden. Ook het feit dat er nog dergelijke tijdtafels te
vinden zijn. Uitraard zijn we daarmee akkoord maar het verschil is wel dat we proberen een regionaal gebonden
tijdtafel te maken met hier en daar toch een belangrijke datum uit de “grote” geschiedenis. Zo kan elke genealoog
die opzoekingen doet in de regio Westhoek de data uit zijn stamboom toetsen aan die tijdtafel en verklaringen
vinden waarom iets zus of zo in gebeurd. Ook zijn we overtuigd dat er nog meer lokale gebeurtenissen kunnen
opgenomen worden en zulloen niet aarzelen ze op te nemen wanneer ze ons worden gemeld.
de
In de volgende reeks data ontmoeten we vooral de periode tussen het einde van de 12de en het begin van de 13
eeuw met de bloedige strijd tussen Vlaanderen en Frankrijk die vooral in onze regio en door Westhoekers werd
uitgevochten. Vandaar dat we hier ook dieper ingaan.
-

de

1191 : Op 1 juni 1191 overlijdt Filips van den Elzas tijdens de 3 kruistocht door de pest en zijn erfenis
leidt tot verdeeldheid en moeilijkheden tussen Vlaanderen en Frankrijk omdat Filips kinderloos was
gestorven en zijn erfenis werd verdeeld tussen enerzijds zijn zuster Margaretha van den Elzas die gehuwd
was met Boudewijn, graaf van Henegouwen en schoonvader was van de koning van Frankrijk PhilipAugust, en anderzijds Mathilde van Portugal, de weduwe en tweede echtgenote van Filips van den Elzas.
In een compromis kreeg Boudewijn het graafschap Vlaanderen met de steden Brugge, Ieper, Gent,
Oudenaarde, het Land van Waas, Aalst, Geraardsbergen, enz. en Mathilde kreeg Veurne, Diksmuide,
Rijsel, Cassel, Broekburg, Sint-Winoksbergen, enz. De verdeeldheid is aanleiding voor de Franse koning
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om Vlaanderen binnen te vallen en het zuiden te bezetten. Het noorden wordt bestuurd door Boudewijn
tegen de zin van de Franse koning. Dit is het begin van veel ellende voor de grensgebieden.
- 1213 : Slag bij Damme waar vloot van Franse koning Philips-August wordt verslagen maar datzelfde jaar
neemt hij Nieuwpoort in en verwoest de stad. Dit is de eerste van 13 belegeringen van Nieuwpoort.
- 1214 : Slag te Bouvines waar de Fransen werden verslagen door o.m. krijgsbenden uit de Westhoek olv.
Heribert, burggraaf van Veurne. Veel krijgers uit de regio Veurne sneuvelden.
- 1218 : De zee breekt door de dijken en de pest verwoest hele generaties in de regio.
- 1235 : De vissers in Nieuwpoort weigeren de belasting (“vischtienden”) te betalen aan het kapitel van SintWalburga in Veurne en worden in de ban van de kerk geslagen. Een compromis wordt gesloten en de
tienden worden afgeschaft maar Nieuwpoort moet wel zware vergoedingen batalen en leveren.
- 1250 : Verbreding van de IJzer en verbinding met Ieper en Oostende. De monniken van Ter Duinen graven
dijken, leggen moerassen droog en verzorgen de waterhuishouding wat de streek saneert.
- 1262 : De prachtige kerk van de abdij Ter Duinen in Koksijde wordt op 12 oktober ingewijd.
- 1280 : De “Kokerulle” in Ieper, een gewapende botsing tussen de ambachtsgilden en de patriciërs als uiting
van de voortdurende sociale strijd in de Vlaamse textielsteden. In Brugge is er het volgende jaar eveneens
een opstand die “Grote Moerlemaaie” werd genoemd.
- 1284 : Bouw van de (grote) vierboete (vuurtoren) in Nieuwpoort. Hersteld als monument in 1863 en
vernield in 1914-18, maar de funderingen zijn nog steeds zichtbaar op het schiereiland Krommehoek. In
datzelfde jaar liet graaf Gwijde van Dampierre de stad versterken, forten en sluizen bouwen.
- 1297 : Graaf Gwijde van Vlaanderen zegt de Franse koning de leentrouw op en sluit allianties met de
Engelse koning. Gevolg: de Franse koning Philips IV en Engelse koning Edward I bestrijden elkaar in
Vlaanderen.Zo is er de Slag van Bulskamp waar de Franse bevelhebber Philips van Artesië gevangen
genomen werd. Franse legerbenden namen wraak en plunderen en moorden in Veurne-Ambacht.
- 1300 : Gwijde van Vlaanderen en zijn zoon Robrecht van Bethune worden in Frankrijk opgesloten en de
Franse koning lijft Vlaanderen in bij Frankrijk. De Fransen kunnen rekenen op de steun van de aristocratie,
de Leliaerts, maar staan tegenover de ambachtsgilden, de Klauwaerts.
- 1302 : Opstand in Brugge tegen de Fransen. De Klauwaerts moeten de stad verlaten en wreken zich op de
Leliaerts. Een opstand die Brugse Metten wordt genoemd. Dit is het sein tot een opstand in heel
Vlaanderen die uitmondt in de Slag der Gulden Sporen. Alle Vlaamse steden sloten zich aan, o.m. de
Veurnse strijders olv. Eustaes Sporkin, en de Bruggelingen die via Gistel en Nieuwpoort (verblijf 2-5 juni
1302) optrokken naar Kassel en vandaar naar Kortrijk. Gent kiest partij tegen Vlaanderen en vooral Brugge.
- 1304 : De wraak van de Franse koning die zelf met 80.000 soldaten naar Vlaanderen komt en in de Slag
van de Pevelenberg (bij Rijsel) het Vlaamse heir verplettert. Duizenden Vlamingen sneuvelen tegen de
wraaknemende Fransen, o.m. 3.000 mannen van Veurne-Ambacht die door de Franse ruiterij bij St.-Omer
werden omsingeld en tot de laatste man werden omgebracht.
- 1305 : De Vrede van Athis-sur-Orge tussen Frankrijk en Vlaanderen legt zware herstelbetalingen op.
Tussen de grote steden in Vlaanderen groeit een verstandhouding die later zal leiden tot een eigen
staatsbestel onder de Bourgondiërs. Ondertussen houden de Vlamingen de wacht bij de Nieuwendijk, o.m.
met 1.100 man uit Veurne-Ambacht om de Franse invallen te beletten.
- 1306 : Een kleine vierboete wordt gebouwd nabij de grote ten einde de toegang tot de haven voor de
scheepvaart te vergemakkelijken. Wordt in 1794 bij het zoveelste beleg van Nieuwpoort vernield.
- 1315 : Toch slagen Franse bendes er in de Nieuwendijk over te steken en grote plundertochten in VeurneAmbacht te organiseren. De wachten aan de dijken en kanalen worden nog uitgebreid.
- 1315 : Het regent overvloedig, de landerijen staan onder water, de oogsten worden vernield. Gevolg:
hogere levensduurte en grote hongersnood. Gunstig is evenwel dat de Fransen zich terugtrekken.
- 1322 : Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen overlijdt en zijn kleinzoon Lodewijk van Nevers volgt
hem op. Die is getrouwd met de dochter van de Franse koning wat de gemoederen niet bedaart.
- 1323 : Nicolaes Zannekin uit Lampernisse wordt uit Veurne verbannen maar heeft een fanatische aanhang
in Veurne-Ambacht. Hij organiseert, samen met Jacob Peyt, een opstand van de vrije boeren in kustVlaanderen, die zich verzetten tegen de hoge belastingen. Hij bezet Duinkerke, belegert Ieper omdat die
stad niet wou meewerken. De Bruggelingen olv. Willem de Deken sluiten zich bij de boerenopstand aan en
nemen Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, gevangen. De Franse koning laat heel Vlaanderen
inde ban van de kerk slaan (interdict) waardoor alle godsdienstige diensten verboden zijn.
- 1327 : De Fransen eisen nog hogere belastingen zodat de pas geluwde opstand van de boeren en het volk
opnieuw uitbreekt, dit olv. Zannekin.
- 1328 : Het Franse leger kom wraak nemen. De Vlamingen stellen hun manschappen in drie gelederen op.
In Doornik wachten die van ’t Brugse Vrije onder leiding van Janssoone. Langs de Leide houden die van
Kortrijk en Ieper de wacht. Zannekin trekt met 14.000 manschappen uit Veurne-Ambacht naar Kassel waar
hij het Franse leger tegemoet treedt. Op 23 oktober stormen drie kolonnen Veurne-Ambachters de
hooggelegen stad Kassel uit: een onder leiding van Zannekin, een tweede olv. Jan Craye, zijn neef, een
derde onder Jacob de Deckere, ook een Veurnaar. Maar in die Slag bij Kassel verslaat de nieuwe Franse
koning Philips VI van Valois het Vlaamse volksleger van boeren en ambachtslui. Er bleven 9.000 krijgers uit
de Westhoek dood achter op het slagveld. Vlaanderen werd niet ingelijfd maar de repressie was hard, nog
500 opstandelingen werden opgeknoopt, de streek werd geplunderd en de goederen van de opstandige
boeren werden verbeurdverklaard. Velen verlieten de Westhoek.
(Wordt vervolgd)
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Vernieuwe webstek VVF-Westkust

door Joeri STEKELORUM en Dirk CAILLIAU

De afdeDe afdeling Westkust van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde heeft haar website (http://www.vvfwestkust.be) in een nieuw en aantrekke-lijke vorm gegoten. Naast praktische informatie zoals bestuur, ligging en
bereikbaarheid van het documentatie-centrum, publicaties, activiteiten, enz. valt een aantal nieuwe rubrieken op.
Zo is er een overzicht van de aanwezige werken in en de aanwinsten van de verenigingsbiblio-theek, geklasseerd
op onderwerp. Er is een aantal links opgenomen naar andere interessante genealogische sites, waaronder tal van
families uit onze
regio.
Een heel
interessante
nieuwigheid is de
rubriek
“bronbewerkingen”,
waar de indexen op
de huwelijken
afgesloten tussen
1796 (invoering van
de registers van de
burgerlijke stand) en
1900-1905 zijn
opgenomen. Op
basis van de
originele akten zijn
telkens de naam en
voornamen van de
partners, de
huwelijksdatum en
meestal ook het
aktenummer of de
pagina vermeld. Dit
werk, onder impuls
van Dirk Cailliau
(dirk.cailliau@scarle
t.be). Momenteel zijn er zo’n 12.000 huwelijken op die manier gerepertorieerd.
Er wordt niet gewerkt
op basis van de
tienjaarlijkse
alfabetische tabellen
omdat de ervaring
leerde dat deze nogal
wat fouten bevat (zelfs
tot 30%….).
De inhoud van een
aantal van die
huwelijksakten werd
trouwens integraal in
een access-databank
opgenomen als
onderdeel van het
project huwelijksakten
van het Rijksarchief
Brugge. Als VVFafdeling zoeken we
trouwens nog steeds
vrijwilligers die
originele
huwelijksakten willen
inbrengen. Amateurs
kunnen steeds kontakt
opnemen met Dirk
Cailliau.
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Schepenen-keurheren van Veurne-Ambacht 1241-1586

door Pieter DONCHE

Het korps der schepenen-keurheren van de kasselrij Veurne (Veurne-Ambacht) werd ingesteld in 1241. Dit bestond
uit twee landhouders en 18 schepenen die jaarlijks werden verkozen. In 1586 fusioneerde het korps met dit van de
stad Veurne. De leden van dit korps behoorden tot de invloedrijke families van de kasselrij. Vele families hadden
eeuwenlang hun vertegenwoordigers in dit bestuursorgaan.
Wij hebben de leden van dit korps opgezocht in archieven en in oude compilatielijsten. Daartoe raadpleegden we
jaarrekeningen van de kasselrij, registers van vrijwillige en criminele rechtspraak en rekeningen van wateringen.
Ook honderden losse oorkonden die uitgingen van deze schepenen werd opgespoord in talrijke archiefdepots.
de
de
Daarnaast werden ook oude 17 en 18 eeuwse compilatielijsten opgespoord en geraadpleegd. Deze laatste,
vaak onnauwkeurig, werden voortdurend aan de archiefbronnen getoetst en bijzondere aandacht werd besteed aan
het tijdrekenkundig aspect om de vele fouten op dat punt in de oude lijsten recht te zetten.
Ons onderzoek bracht ons naar de archiefdepots van het Stadsarchief Veurne, Rijksarchieven Brugge en Kortrijk,
het Groot Seminarie te Brugge (archieven van de abdijen Ter Duinen, Lo en Eversam), het bisschoppelijk archief
Brugge en de handschriftencollecties van de universiteit te Gent en de koninklijke bibliotheek te Brussel.
Voor 123 jaren konden er volledige lijsten gevonden worden (alle 18 schepenen in hun honoraire volgorde). Voor
de overige jaren zijn een variabel aantal ervan gekend. Men vindt ze terug in overzichtelijke tabellen jaar per jaar,
met commentaren, bevestigingen, enz... Onze publicatie wordt nog vervolledigd door een lijst van de baljuws van
Veurne en Veurne-Ambacht 1167-1588 en van de krikhouders 1317-1583. Het geheel bevat duizenden namen.
Formaat 168 x 237 mm. 250 bladzijden in een verzorgde stevige glanzende kaft. Zie ook de webstek
http://www.win.ua.ac.be/~pavp/boek2006/ . Prijs: euro 23 + euro 3 verzendingskosten (binnen Belgie) te storten op
rekening KBC 411-8052581-31 van Pieter Donche, Berchem met vermelding 'boek schepenen'. Voor personen die
storten voor 11 maart 2006 en zijn/haar exemplaar op het Stadsarchief Veurne wil afhalen, kan verzendingskosten
vermijden. Vermeld dan 'afhalen SAV' op de overschrijving. Het exemplaar kan dan
vanaf 15 maart afgehaald worden. Info: Pieter.Donche@advalvas.be

Het testament van Anthonius Persijn uit 1719-1729

door Jef CAILLIAU

Jef Cailliau heeft bij het verwerken van zo’n 40.000 staten van goed hier een daar een belangrijke akte aan
de kant gelegd en bezorgt ons nu en dan een tekst – weliswaar in oud Vlaams – waaruit wij heel wat
kunnen opsnuiven van de tijdsgeest van vorige eeuwen. Hier opnieuw zo’n geval: het testament van
Antonius Persijn, opgesteld op 1 maart 1729 in Westvleteren. Hieronder ook de genealogische gegevens
van die Anthoine persijn zoals Jef Cailliau ze heeft overgenomen.
svg nr. 9384 (Westvleteren)
2

PERSYN Anthoine 02/03/1729
Wed. van GEHEERAERT Petronille huwkontrakt 20/01/1721

3

LUCAS Francoise
huwkontrakt 20/01/1721 poorteres van Ieper

4
PERSYN Jacques
5
DE BRUYNE Pieternelle fla.Lowys
6
LUCAS Franciscus
7
GILLIS Joanne fla.Pieter
zonder kinderen
hoirs:
broers en zusters van overleden: (1) Gillis x N' waarvan Gillis laat van het Vrye ; (2) Cathelyne x
WISPELAERE Jacobus met Joanne Therese x DE WITTE Pieter Christiaen; (3) Francoise x SANTUS
Sebastiaen waarvan Pieter laat van het Vrye & Dorothea x MEERSEMAN Charles met Francois;
(4) Franciscus poorter van Nieuwpoort; (5) Pieternelle laetesse van het Vrye.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bevonden t’accordeeren bij d’onderschreven gilde deelslieden voornompt toorconde,
De blijfnege gheeft te kennen dat den overleden gemaeckt heeft testament, wannof (waarvan) den inhouden van
woorde te woorde hier near volght,
Testament van Anth’s Persijn.
Inden name des vaders, ende des soons, ende des heiylighen gheest tot meerder eere ende glorie godts en zijn
alderliefte moeder marie vande onbevleckte ontfangenisse ende mijn heyligen patroon anthonius de padua.
Ick anth’s persijn sijnde in volle verstant ende gesontheyt wel wetende datter niet sekerder en is als de doodt ende
niets onsekerder als den tijdt ende heure soo ist dat ick begheire mijn uyttersten wille te kennen te gheven ende
mijn testament begheeere te maecken van alle het gone dat naer mijn doodt geschieden sal op dese maniere,
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Ten eersten soo ist dat mijn doodt lichaem sal gedraegen worden van vier Schepenen van thoflant ende vier
gildebroeders van onse Lieve vrauwe van Stantvastigheid tot in onse kercke van Westvleteren welche Schepenen
oock sullen begroet worden ter taefel met de vrienden indien ick noch inde weth sijn tentijde van mijn sterfdag,
begheire oock dat mijn lichaem sal begraeven sijn neffens het graf van mijn overleden huysvrauwe bij den
preekstoel inden beuck van onse Lieve vrauwe ende een sarck liggen indient dehoirs geraedigh vijnden ende
indient gebeurde dat ick in een ander platse quaeme te sterfven so sal men mijn doodt lichaem aldaer begraeven
ende de rechten aldaer betaelen maer den uytvaert sal gedaen worden in onse kercke ende de rechten oock
daervan betaelen.
Ten tweeden begheire datter sal gedeelt worden ten daege van mijn uytvaert aenden aermen van Westvleteren
een rasiere terwe in broot gebacken met twalf ponden booter, item alle maende een jaer lanck gedeurende een
gelijcke rasiere terwe in broot gebacken met twalf stucken booter aenden aermen als vooren ende teinde van het
jaer datter sal gedaen sijn een jaergetijde ende wederom gedeelt worden een rasiere terwe in broot gebacken ende
gelijcke stucken booter.
Ten derden dat men sal doen lessen tot laevenisse van mijn siele ses hondert missen te weeten tweehondert door
de paeters recollecten tot poperijnghe, twee hondert door de paters capucijnnen tot Veurne en hondert door de
paters discalsen tot jpre vijftigh door den here pastor van Westvleteren ende gelijcke vijftigh door den here
capelaen van Westvleteren ider misse sal betaelt worden tot seven stuijvers.
Ten vierden begheire dat mijn grooten boeck geschreven door fransiscus corterus sal gegeven worden aen pater
joannes jeghenwoordighen terminaris tot poperijnghe welcken pater met noch een priester sullen begroet worden in
mijn uytvaert ende noenmael nemen met de vrienden ende ten selven daeghe elck hun misse lessen tot laevenisse
van mijn siele waer vooren hun gegeven sal worden vier pont sesthien schell. pars’. Dit alles op conditie dat den
selven pater noch inhet leven is.
Ten vijfden begheire dat alle de gildebroeders sullen begroet worden in mijn begraevynghe ende uytvaert ende
datter aen hun sal gegeven worden twee tonnen groot bier in houpel met het branthout indiender noodigh is als
oock twee stucken coijen vleesch twee hammen met het broodt ende mostaert daer toe noodigh als oock twee
coucken met de booter daertoe noodigh verhoopende dat sy al te maeltijt sullen lessen tot laevenisse van mijn
siele.
Ten sesden begheire dat al de schippers sallen begroet worden door anthoine delatre gecooren cnaepe dat sij
souden commen inde begraefvinghe ende uytvaert ende lessen tot laevenisse van mijnne siele ende datter hun sal
gegeven worden twee tonnen groot bier twee stucken coeijen vleesch twee hammen met het mostaert ende broot
daertoe noodigh als oock twee coucken met de booter daer toe noodigh, welcke twee tonnen bier in d’houpen met
het noodighe branthoudt indiender noodig is sal gedroncke worden in het schippershuijs tot elsendamme als nu
bewoont bij de w’we van anth’s devroe daersal oock betaelt worden aen anthoine delatre over sijn moijenisse tot
het vermaenen deselve schippers met den heer pastor gecooren capelaen wonende tot oostvleteren de somme
van vier pont sesthier schell. pars’.
Dit alles hebbe ick met mijn volle verstant en volle gesontheyt selve geschreven ende begheire alles naer mijn
doodt volbrocht thebben twelcke sij sullen moghen nemen uijt d’eerste ende gereetste goederen sonder lange
vertoeven waer toe sij sullen kiesen een goede deughdelicken ende bequaemen man die het selve testament in
de
alles sal volbringen naer mijnne doodt op redelicken sallaris actum desen 4 februari 1719 toorconde ende was
onderteeckent anth’s persijn.
Ick onderschreven approbeere mij testament aen d’ander candt ende ophet voorgaende blaeijken geschreven
uijtgenoomen het arle vanden bouck fransiscus costerus gegeven aen pater joannes terminaris het welcke ick
retractiere om reden mij bekent, maer begeire bij mijn testament noch gevought thebben het gonne dat volgt het
welcke ick hebbe gedaen wel wesende bij mijnne sinnen ende verstant, te weten
dat ick naer mijnne doodt gegeire gegeven te hebben aen jan vercruijce alle mijnne silveren cnoopen de welcke
sijn aen mijn veste ende aen mijn baeijken,
Begeire oock aen joanne van acker mijn maerte gegeven te hebben de somme van vijf ponden grooten vlaemsch
in gelde,
voorts aen marij riems mijn andere maerte wil ick gegeven hebben vier ponden grooten vlaemsch,
ghelick oock aen pieternelle tiersoone vier ponden grooten vlaemsch alles eens wegh draegen,
Aengaende de liberteijt die ick gelaeten hebbe aen mijne hoirs van eenen serck te leggen soo sij het geraedige
vijnden, soo ist dat ick om reden dese liberteijt van hun weghnemend ende begeire absolutelick eenen marberen
serck geleijt te hebben op mijn graf groot seven voeten ende in cas dat den heer pastoor deser prochie belieft soo
goet te wesen van mijn testament te executeren soo ist dat ick hem bidde van op redelicken sallaris het selve te
willen aennemen betrauwende op sijnne goedheijt hebb ick dit geteeckent in mijnnen huijse wel wesende bij mijnne
sinnen ende verstant actum desen eerste maerte 1729 ende was onderteeckent anth’us persijn.
Jrg. 6, nr. 1
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Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (7)

door Joeri STEKELORUM en Hilon VANLEENHOVE

8 december 1851 – (2721-580)
DE BERDT David, 36 jaar, arbeider,
° Eggewaartskapelle, en er wonend.
Dienstbodediefstal met braak te Avekapelle ten
nadele van VERCRUYSSE Franciscus te Avekapelle.
Straf: levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
11 december 1851- (2724-581)
GHILLEBAERT Euphemie, 33 jaar, ° Nieuwkapelle,
wonende te Stavele. Kindermoord te Stavele.
Straf: Vrijspraak.
16 maart 1852 – (2736-582)
VERHEYDEN Lodewijk, 59 jaar, wever, ° Merkem,
wonende te Merkem
SMAGGHE Karel, 32 jaar, wever - schilder, ° Merkem,
wonende te Merkem.
Diefstallen met inklimming en braak en poging tot
ontsnapping uit de gevangenis te Veurne, Alveringem en
Veurne ten nadele van GOMBERT Carolus, landbouwer te
Alveringem, van TYRAN Catharina weduwe, landbouwster
– winkelierster, ° Houtem en van NOELLE Francisca,
weduwe, landbouwster te Lo.
Straf: Beiden levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.

4 juni 1852 – (2745-583)
FLAMEYGH Karel, landbouwer te Keiem.
Slagen en verwondingen met de dood tot gevolg te
Keiem ten nadele van DE PUYDT Amelia,
echtgenote beschuldigde te Keiem.
Straf: levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
30 juli 1852 – (2754-585)
VERMERRE Jacob, 50 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen.
BRUNEEL Franciscus, 40 jaar, werkman,
° Merkem, wonende te Woumen.
Diefstallen met braak bij nacht te Woumen ten nadele
van PAUWELS Petrus, VAN ISACKER Jacobus,
DEBRUYNE Engel, GODDERIS Franciscus en VAN
TOMME Leonardus, allen landbouwers te Woumen.
Straf: Beiden 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht.
29 november 1852 – (2760-586)
ANNET Jan Baptist, 40 jaar, bezembinder,
° Klerken, wonende te Klerken.
DEWULF Karel, 37 jaar, arbeider, ° Zarren, wonende
te Zarren.
Diefstal met inklimming of braak te Esen ten nadele
van DE BAILLIE Karel, landbouwer te Esen en
VERIJSER Jan, landbouwer te Handzame.
Straf: beiden levenslange dwangarbeid,
tentoonstelling.
10 maart 1853 – (2770-587)
COUSSENS Maria, 26 jaar, dienstmeid, ° Tielt,
wonende te Tielt.
Dienstbodediefstal te Diksmuide ten nadele van
DENAUX Pauline te Diksmuide.
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling.
16 maart 1853 – (2773-587)
ODAER Servais, 27 jaar, schaapherder,
° Nieuwkapelle, wonende te Nieuwkapelle.
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Doodslag te Nieuwkapelle op TERMOTE Pieter
Straf: vrijspraak.
4 juni 1853 – (2789-589)
BOUDRY Marie Therese, 22 jaar, dienstmeid,
° Pervijze, wonende te Ramskapelle.
Kindermoord.
Straf: Doodstraf.
23 juni 1853 – (2798-590)
HOOGHE Barbara, 48 jaar, keukenmeid,
° Zwevegem, wonende te Brussel.
Kind doen verdwijnen te Diksmuide ten nadele van
LANSSENS Joannes, werkgever te Diksmuide.
Straf; Vrijspraak.
7 november 1853 – (2815-592)
VANDEVELDE Florimond, 30 jaar, ijzersmid,
° Veurne, wonende te Bulskamp.
Brandstichting te Bulskamp ten nadele van HALDER,
smid te Bulskamp.
Straf: Doodstraf.
24 maart 1854 – (2836-594)
GRUWEZ Karel, 34 jaar, werkman, ° Gijverinkhove,
wonende te Vinkem.
Vergiftiging te Vinkem op WILLEMS Sofia te Vinkem.
Straf: Doodstraf.
1 december 1854 – (2865-598)
VAN DEN BUSSCHE Petrus, 55 jaar, werkman,
° Klerken, wonende te Woumen.
DE POUVER Rosalie, 40 jaar, dagloonster,
° Merkem, wonende te Merkem.
DE POUVER Louis, 21 jaar, werkman, ° Merkem,
wonende te Merkem.
DE POUVER Sophia, 36 jaar, werkvrouw,
° Merkem, wonende te Merkem.
DE POUVER Leonardus, 11 jaar, zonder beroep,
° Merkem, wonende te Merkem.
Diefstallen met braak bij nacht – heling te Woumen
en Merkem ten nadele van VAN DEN ABEELE
Jacobus, landman en MOURYSSEL Lodewijk,
bakker – winkelier beiden te Woumen; VAN
TOORTELBOOM Francis, landbouwer MERVEILLIE Karel – landbouwer – DIENSAERT
Albertus, landbouwer en BRUNEEL Engelbertus,
landbouwer allen te Merkem wonende
Straf: Petrus levenslange dwangarbeid,
tentoonstelling; Rosalie en Sophia ieder 10 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Louis 6
jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht en
Leonardus in correctiehuis tot de leeftijd van 20 jaar
20 december 1854 – (2872-2873-599)
SCHAERLAEKEN Clement, 25 jaar, dagloner,
° Vladslo, wonende te Vladslo.
GLORIE Sophie, 42 jaar, werkvrouw, ° Vladslo,
wonende te Vladslo.
SOETE Jacob, 46 jaar, werkman, ° Bovekerke,
wonende te Vladslo.
WINTHEYN Karel, 47 jaar, boswachter,
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° Koekelare, wonende te Vladslo.
Valse getuigenis afleggen correctionele rechtbank
Veurne.
Straf: Clement en Sophie vrijspraak; Jacob en Karel
elk levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
6 december 1855 – (2930-607)
GODDERIS Maria Theresia, 42 jaar, gehuwd,
winkelierster, ° Pollinkhove, wonende te Pollinkhove.
Brandstichting.
Straf: Vrijspraak.
28 november 1856 – (2972-612)
LACOURE Maria, 50 jaar, weduwe, dagloonster,
° Bulskamp, wonende te Bulskamp.
Brandstichting te Bulskamp.
Straf: Vrijspraak.
GODDERIS Maria Theresia, 42 jaar, gehuwd,
winkelierster, ° Pollinkhove, wonende te Pollinkhove.
Brandstichting.
Straf: Vrijspraak.
16 januari 1857 – (2988-613)
VAN DAELE Karel, 27 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen.
DE ROO Lodewijk, 38 jaar, werkman, °Woumen,
wonende te Woumen.
DE VOS Amandus, 25 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen.
COULIER Karel, 36 jaar, werkman, ° Merkem,
wonende te Merkem.
SLEMBROUCK Joseph, 41 jaar,schoenmaker,
° Merkem, wonende te Merkem.
BARBIER Franciscus, 64 jaar, landbouwer,
° Klerken, wonende te Klerken.
BARBIER Franciscus, 40 jaar, werkman, ° Klerken,
wonende te Klerken.
LEVAIN Rosalie, 26 jaar, pachter, ° Klerken,
wonende te Klerken.
DE POORTER Pieter, 37 jaar, landgebruiker,
° Woumen, wonende te Woumen.
CALLEWAERT Emanuel, 38 jaar, pachter,
° Klerken, wonende te Klerken.
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht te
Woumen en Klerken ten nadele van CAILLIAU
Pieter, landbouwer te Woumen en van VAN
OVERBERGHE Pieter en MAHIEU Lodewijk, beiden
te Klerken wonend.
Straf: VAN DAELE Karel – DE ROO Lodewijk – DE
VOS Amandus – BARBIER Franciscus en LEVAIN
Rosalie, elk 12 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht; COULIER Karel – BARBIER
Franciscus ( werkman) elk 10 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht; SLEMBROUCK
Joseph 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht; DE POORTER en CALLEWAER elk 6
jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
13 januari 1857 – (2989-613)
VAN DYCKE Christina, 21 jaar, pachter,
° Woumen, wonende te Woumen.
Diefstal met verzwarende omstandigheden.
Straf: Vrijspraak.
16 januari 1857 – (2990-613)
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DELEU Theresia, 52 jaar, werkvrouw, ° Woumen,
wonende te Woumen.
Diefstal met verzwarende omstandigheden.
Straf: Vrijspraak.
31 maart 1857 – (2996-614)
PRIEM Pieter, 37 jaar, landsman, ° Boezinge,
wonende te Boezinge.
PRIEM Modestus, 46 jaar, landsman, ° Langemark,
wonende te Boezinge.
Diefstal van vee bij nacht – heling te Esen en
Handzame ten nadele van LEPLAE Franciscus – DE
POORTER Petrus, beiden landbouwers te Esen;
VAN DEN BUSSCHE Henri, landbouwer te Werken;
CREVITS Ambrosius, landbouwer te Torhout en
SOETE Pieter, landbouwer te Nieuwkapelle.
Straf: Pieter 8 jaar opsluiting en Modestus 6 jaar
opsluiting, beiden tentoonstelling en politietoezicht.
6 juni 1857 – (3005-615)
DEROO Eugenie, 33 jaar, dienstmeid, ° Staden,
wonende te Diksmuide.
Kindermoord.
Straf: Vrijspraak.
5 juni 1857 – (3008-615)
VAN MECHELEN Eugenia, 35 jaar, dienstmeid,
° Merkem, wonende te Merkem.
Kindermoord te Woumen.
Straf: Doodstraf.
5 juni 1857 – (3009-615)
THYL Desiderius, 25 jaar, werkman, ° Avekapelle,
wonende te Avekapelle.
Brandstichting te Veurne ten nadele van weduwe
VERHAEGHE, herbergierster te Veurne.
Straf: Doodstraf.
7 augustus 1857
23 november 1859
1 augustus 1860 – (3030-618)
DONNEZ Philip, 64 jaar, landbouwer, ° Watou,
wonende te Watou.
DHULSTER Jordaen, 74 jaar,, uurwerkmaker,
° Goddewaerstvelde, wonende te Goddewaerstvelde.
COMYN Karel, 30 jaar, landbouwer,
° Goddewaertsvelde, voortvluchtig.
Valse getuigenis afleggen correctionele rechtbank
Veurne.
Straf: DONNEZ 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling;
COMYN 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling (verstek)
en DHULSTER is vrijgesproken.
25 november 1857 – (3038-619)
HOORELBEKE Felix, 32 jaar, werkman, ° Klerken,
wonende te Zarren.
HUYGHE Amandus, 38 jaar, werkman, ° Zarren,
wonende te Zarren.
Valse getuigenis afleggen voor correctionele
rechtbank te Veurne – omkopen van getuigen te
Veurne.
Straf: Beiden levenslange dwangarbeid,
tentoonstelling.
5 maart 1858 – (3051-620)
DEPREZ Jan Baptist, 28 jaar, landarbeider,
° Sint-Genesius, wonende te Otegem.
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Poging tot doodslag op VELLE Joseph te Veurne.
Straf: levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
14 april 1858 – (3061-622)
VAN DAMME Joannes, 27 jaar, werkman,
° Merkem, wonende te Reninge.
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht –
dienstbodediefstal te Noordschote en Reninge ten
nadele van BUSEYNE Petrus – DHOOGHE
Amandus – JACOB Karel, allen te Noordschote
wonend en HONDEGHEM Pieter te Reninge.
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht.
2 maart 1859 – (3128-630)
ROUSSEEUW Maria, 18 jaar, dienstmeid,
° Bulskamp, wonende te Wulveringem.
Kindermoord.
Straf: Vrijspraak.
4 maart 1859 – (3131-630)
WILLAERT Veronica, 31 jaar, dagloonster,
° Oostduinkerke, wonende te Oostduinkerke.
Brandstichting te Oostduinkerke ten nadele van
GODDERIS pachter te Oostduinkerke.
Straf: Doodstraf.
9 maart 1859 – 3135-631)
BLANCKAERT Karel, 25 jaar, dienstbode,
° Alveringem, wonende te Gijverinkhove.
Dienstbodediefstal met braak te Gijverinkhove ten
nadele van VANDEWALLE Pieter, dienstbode te
Gijverinkhove.
Straf: 2 jaar gevangenis.
25 mei 1859 – (3149-633)
VAN GAEVER Eugenia, 24 jaar, dienstmeid,
° Vladslo, wonende te Keiem.
Kindermoord te Keiem.
Straf: Doodstraf.
8 juli 1859 – (3152-633)
VERMEULEN Severin, 69 jaar, winkelier,
° Meulebeke, wonende te Esen.
Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld te
Esen op EDUWAERT Ludovica – DECAESTECKER
Ludovica en RYCKEGHEM Maria jonger dan 14 jaar.
Straf: 10 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht.
29 november 1859 – (3175-635)
MAECKELBERGHE Pieter, 41 jaar, werkman,
° Vinkem, wonende te Vinkem.
DEBREUS Amand, 40 jaar, werkman, ° Vinkem,
wonende te Vinkem.
SAMPERS Karel, 36 jaar, koopman, ° Vinkem,
wonende te Wulveringem.
Diefstallen met verzwarende omstandigheden te
Vinkem ten nadele van DE BAENST Karel –
GHOOSEN Pieter – DECEULENAERE Karel –
MOENECLAEY Petrus en DE CEULENAERE Karel
allen te Vinkem wonend.
Straf: MAECKELBERGHE 5 jaar gevangenis;
DEBREUS 3 jaar gevangenis; SAMPERS 2 jaar
gevangenis.
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2 maart 1860 – (3183 of 3175-636)
VANBELLE Desiderius, 22 jaar, houthakker,
° Moere, wonende te Leke.
Verkrachting te Vladslo op CAESTELEYN Joanna te
Vladslo.
Straf: 6 jaar opsluiting, ontzet uit familieraden,
tentoonstelling, politietoezicht.
5 maart 1860 – (3184-636)
DEPOVER Theresia, 21 jaar, landarbeidster,
° Merkem, wonende te Woumen.
Brandstichting.
Straf: Vrijspraak.
1 augustus 1860 – (3211-?)
JOMBAERE David, 32 jaar, werkman,
° Steenkerke, wonende te Steenkerke (voortvluchtig).
Dienstbodediefstal met braak te Steenkerke ten
nadele van MAECKELBERGH Henri en RACUWE
Joannes, rentenier, beiden te Steenkerke wonende
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling (bij
verstek).
16 november 1860 – (3217-639)
DE POORTER Richard, 32 jaar, onderwijzer,
° Mesen, wonende te Oostkerke.
Aanranding op de eerbaarheid op OP DE BEEK
Mathilde jonger dan 15 jaar – MATHIJS Sophie –
DESMIDT Marie – VAN NIEUWENHUYSE Nathalie
en MONBALU Melanie allen jonger dan 14 jaar.
Straf: 8 jaar dwangarbeid, ontzet uit de vaderlijke
macht, enz.., tentoonstelling, politietoezicht.
12 juni 1861 – 3231-641)
JAMBAERE David, 32 jaar, werkman, ° Steenkerke
Dienstbodediefstal te Steenkerke ten nadele van
MACKELBERGH Henri, landbouwer en BECUWE
Joannes, rentenier beiden te Steenkerke.
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
25 juni 1861 – (3234-641)
COUSIN Hendrik, 26 jaar, slager, ° Alveringem,
wonende te Alveringem.
Vergiftiging te Alveringem op VERMEULEN Petrus
en DE CORTE Rosalia.
Straf: Vrijspraak.
13 augustus 1861 – (3245-642)
RONSE Lambert, 24 jaar, werkman, ° Houthem,
wonende te Steenkerke.
Verkrachting te Steenkerke op GELGHOF Sophia,
stiefdochter van de beschuldigde jonger dan 14 jaar.
Straf: 5 jaar dwangarbeid, boete, tentoonstelling.
24 mei 1862 – (3264-644)
VAN GHELUWE Françoise, 24 jaar, zonder beroep,
° Beveren, wonende te Beveren.
Kindermoord te Beveren.
Straf: Vrijspraak.
23 juli 1862 – (3270-644)
STEENKISTE Marie, 34 jaar, werkvrouw, ° Leke,
wonende te Leke.
Kindermoord te Leke.
Straf: Doodstraf.
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5 februari 1863 – (3278-645)
PILLE Pius, 49 jaar, herbergier, ° Diksmuide,
wonende et Diksmuide.
Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld te
Diksmuide op PHYSSAERT Honoré, bakkersgast en
VAN HOVE Auguste, werkman, beiden jonger dan 14
jaar en wonend te Diksmuide.
Straf: 10 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht.

Diefstallen met inklimming en braak te Oostduinkerke
– Adinkerke en Moerkerke ten nadele van FOUVRY
Engelbertus – BEUN Franciscus, beiden te
Oostduinkerke; weduwe VAN DEN BERGHE en
VISAGE Pieter, beiden te Adinkerke;
BRYSSELBOUT Franciscus en DE BRUYNE Petrus
beiden te Moerkerke.
Straf: 12 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht.

25 juli 1864 – (3307-651)
HORENT Maria, 64 jaar, weduwe, arbeidster, °
Veurne, wonende te Veurne.
Dienstbodediefstal te Veurne ten nadele van VIAENE
Desiré, bakker te Veurne.
Straf: 2 jaar gevangenis.

30 mei 1866 – (10-655)
MATTEN Karel, 18 jaar, koehoeder, ° Pervijze,
wonende te Ramskapelle.
Brandstichting te Ramskapelle ten nadele van
weduwe DE CLERCQ – WISSOCQ te Ramskapelle
en weduwe VANHOUTTE Karel.
Straf: Doodstraf.

28 juli 1864 – (3310-651)
LAEVENS Petrus, 58 jaar, landbouwer, ° Beveren,
wonende te Beveren.
Aanranding op de eerbaarheid te Beveren op
ROOSE Ursula, jonger dan 14 jaar te Beveren.
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling, ontzet uit
vaderlijke macht, politietoezicht.
29 juli 1864 – (3311-651)
VERBARREN Joannes, 60 jaar, werkman,
° Ettelgem, wonende te Ettelgem.
Diefstallen met inklimming en braak te SintPieterskapelle – Snaaskerke en Slijpe ten nadele van
LEFRAYE Karel, werkman te Sint-Pieterskapelle –
DE KIMPE Petrus te Snaaskerke en weduwe VAN
HOLLEBEKE Angelus, werkster te Slijpe.
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
25 november 1864 – (3320-652)
VANDEWALLE Louis, 52 jaar werkman, ° Wulpen,
wonende te Wulpen.
Verkrachtingen te Wulpen op NEIRINCK Maria –
NEIRINCK Nathalia – LEBLUY Virginia, allen jonger
dan 15 jaar.
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht, ontzetting uit vaderlijke macht.
8 juni 1865 – 53325-653)
EECKE Victor, 35 jaar, leurder, ° Bulskamp, wonende
te Adinkerke.
Brandstichting te Veurne ten nadele van CAMBIER
Karel te Veurne.
Straf: Doodstraf.
26 februari 1866 – (5-655)
CALCOEN Maria, 25 jaar, gehuwd, werkvrouw,
° Koksijde, wonende te Adinkerke.
Abortus.
Straf: Vrijspraak.
27 februari 1866 – (6-655)
EVERAERT Hendrika, 26 jaar, koorddraaister,
° Wulveringem, wonende te Wulveringem.
Abortus te Wulveringem.
Straf: Vrijspraak.
2 maart 1866 – (7-655)
ACQUOLET Pieter, 39 jaar, werkman,
° Ramskapelle, wonende te Veurne.
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6 juni 1866 – (12-?)
VION Aloysius, 31 jaar, drukkerszoon, ° Diksmuide,
wonende te Diksmuide.
VION Petrus, 63 jaar, drukker, ° Boezinge, wonende
te Diksmuide.
Persmisdrijf, laster via de pers te Diksmuide ten
nadele van Militieraad arrondissement Veurne –
Diksmuide.
Straf: Beiden de vrijspraak.
23 november, 1866 – (18-657)
WILLECOMMEN Carel, 65 jaar, pachter, ° Vinkem,
wonende te Vinkem.
BAELEN Pieter, 54 jaar, gepensioneerde
commissionaris, ° Alveringem, wonende te
Wulveringem.
Valse eed afleggen.
Straf: Beiden de vrijspraak.
5 maart 1867 – (25-657)
VORMEZEELE Lodewijk, 29 jaar, ° Klerken,
wonende te Klerken.
Diefstal met verzwarende omstandigheden te
Wijtschate – Pollinkhove – Beerst – Veurne – Leisele
– Staden – Geluveld – Zillebeke – Avekapelle – SintJan – Esen en Nieuwkapelle ten nadele van
BARTIER Hendryck te Wijtschate; CLOEDT Carolus
te Pollinkhove; familie VERSTRAETEN –TERRIERE
te Beerst; SEYS Marie te Beerst, weduwe
DELPIERRE Isabella te Veurne; VAN HOUTTE
Franciscus te Leisele; NOYEZ Joannes te Staden;
VAN DE PUTTE Joannes te Geluveld; weduwe
NOTERDAME Barbara te Zillebeke; VAN HOUTTE
Joannes te Avekapelle; VAN SEVENANDT Jacobus
te Sint-Jan; echtgenote LANNOYE te Nieuwkapelle
en DECLERCK Auguste te Esen.
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
5 maart 1867 – (27-657)
WARLOP Victor, 35 jaar, werkman – bode bij de
spoorweg, ° Pervijze, wonende te Oostkerke.
Valsheid in geschriften – dienstbodediefstal te
Oostkerke – spoorweg Lichtervelde – Veurne ten
nadele van DE CAT Anna, koopvrouw te Oostkerke.
Straf: 12 jaar dwangarbeid, tentoonstelling.
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27 april 1867 – (32-658)
WARLOP Victor, 35 jaar, werkman – bode bij de
spoorweg, ° Pervijze, wonende te Oostkerke.
Valsheid in geschriften – dienstbodediefstal te
Oostkerke – spoorweg Lichtervelde – Veurne ten
nadele van DE CAT Anna, koopvrouw te Oostkerke.
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling.
1 maart 1869 – (59-663)
HUYGHE Pieter, 36 jaar, werkman, ° Kaaskerke,
wonende te Kaaskerke.
Diefstal met braak en valse sleutels te Kaaskerke ten
nadele van weduwe VEREECKE Henrica te
Kaaskerke.
Straf: 7 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, politietoezicht.
18 november 1869 – (77-?)
VERHAEGHE Karel, 31 jaar, landloper, ° Torhout,
zonder woonplaats.
CAPPELLE August, 29 jaar, werkman, ° Ichtegem,
wonende te Ichtegem.
ANNET Pieter, 15 jaar, zonder beroep, ° Ieper,
zonder woonplaats.
Diefstal met inklimming of braak te Kaaskerke,
Wulpen, Oostkerke, Pervijze, Leffinge, Lombardsijde,
Stavele, Knokke, Sint-Pieterskapelle, Moëres en
Slijpe ten nadele van VUYLSTEKE Ignatius te
Kaaskerke; PAUWELS Pieter te Wulpen;
FLOROSONNE Joseph te Wulpen e.a.
Straf: Karel 15 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, politietoezicht; August 10 jaar
opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke rechten,
politietoezicht; Pieter 6 maand gevangenis.
12 februari 1870 – (80-665)
STRUBBE Joanna, 64 jaar, weduwe, landbouwster,
° Veurne, wonende te Lampernisse.
PLUY Maria, 26 jaat, landbouwersdochter, ° Veurne,
wonende te Lampernisse.
PLUY Engel, 24 jaar, landbouwerszoon, ° Slijpe,
wonende te Lampernisse.
Doodslag te Lampernisse op PLUY Petrus, vader
beschuldigde te Lampernisse.
Straf: Allen doodstraf, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
29 juli 1871 – (96-668)
BOELS Petrus, 26 jaar, arbeider, ° Adinkerke,
wonende te Adinkerke.
Slagen en verwondingen op DE WITTE Ludovicus.
Straf: Vrijspraak.
5 augustus 1871 – (101-669)
BOGAERT Franciscus, 48 jaar, directeur gesticht
voor weesjongens, ° Nieuwpoort, wonende te
Nieuwpoort (voortvluchtig).
Aanranding op de eerbaarheid met of zonder geweld
op RYBENS Julius jonger dan 14 jaar en DU BOIS
Joannes jonger dan 11 jaar.
Straf: 15 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten (bij verstek).
7 november 1872 – (112-672)
DE BRAUWERE Adolf, 37 jaar, zonder beroep,
° Nieuwpoort, wonende te Nieuwpoort.
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Ten nadele van voorzitter “ burgerlijke godshuizen” te
Nieuwpoort.
Straf: Boete.
15 november 1872 – (114-672)
STROOM Karel, 47 jaar, werkman, ° Vladslo,
wonende te Vladslo.
Doodslag op PLESIER Rosalia, echtgenote JOYE te
Vladslo.
Straf: Levenslange dwangarbeid, ontzet uit politieke
en burgerlijke rechten .
5 februari 1873 – (119-?)
SMAGGHE Charles, 54 jaar, ramenmaker, ° Merkem,
wonende te Merkem.
Diefstal met inklimming en braak te Woumen,
Merkem en Zuidschote ten nadele van familie
WITHOUCK, DE WILDE te Merkem; familie
PAUWELS, WTHOUCK, BULCKE en VAN DEN
BUSSCHE te Merkem; GHEERRADEYN Virginie te
Merkem; BOUSSEMAERE Lodewijk el GLORIE
Pieter te Zuidschote.
Straf: 15 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, politietoezicht.
13 mei 1873 – (128-674)
BILLIAERT Eugenius, 24 jaar, drukker, ° Nieuwpoort,
wonende te Nieuwpoort.
Laster via pers te nadele van D’HOOGHE Hippoliet,
ontvanger registratie domeinen te Nieuwpoort.
Straf: Vrijspraak.
31 juli 1873 – (133-675)
BILLIAERT Eugenius, 24 jaar, drukker, ° Nieuwpoort,
wonende te Nieuwpoort.
Laster via pers te nadele van LOPPENS Lodewijk,
vrederechter en DE BRAUWERE Amatus,
plaatsvervangend vrederechter beiden te
Nieuwpoort.
Straf: 6 maand gevangenis 2 maal, dubbele boete.
27 januari 1874 – (140-?)
DOBBELAERE Engelbertus, 28 jaar, landarbeider,
° Leisele, wonende te Leisele.
Brandstichting te Leisele.
Straf: Vrijspraak.
29 januari 1874 – (142-676)
DE CAP Pieter, 57 jaar, werkman, °Woumen,
wonende te Woumen.
Diefstal met inklimming te Woumen ten nadele van
weduwe MORTIER Sophia en kinderen te Woumen.
Straf: 5 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
5 mei 1874 – (148-?)
HERMANS Sophia, 47 jaar, gehuwd, werkvrouw,
° Wormhout, wonende te Koksijde.
Brandstichting te Koksijde.
Straf: Vrijspraak.
19 november 1875 – (174-682)
FLORIZOONE Francies, 48 jaar, commisionaris –
herbergier, ° Wulpen, wonende te Wulpen.
Bankbreuk, valsheid in geschriften te Wulpen.
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Straf: 10 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, politietoezicht, aanplakking (bij
verstek).
2 mei 1878 – (222-692)
NEYRYNCK Norbertus, 54 jaar, bruggendraaier,
° Wulpen, wonende te Nieuwpoort.
Verkrachting van de eerbaarheid, kind jonger dan 11
jaar.
Straf: Vrijspraak.
4 mei 1878 – 223-692)
DE PERMENTIER Lodewijk, 32 jaar, ° Waasten,
wonende te Beveren.
Wapendracht te Beveren.
Straf: Boete.
10 mei 1878 – (225-692)
D’HELLEM Clementia, 42 jaar, gehuwd, werkvrouw,
° Dikkebus, wonende te Wulveringem.
Slagen en verwondingen met de dood tot gevolg te
Wulveringem op DE SCHEPPER Henrica, Febronia,
Marie en Eugenia.
Straf: 15 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, politietoezicht.
29 augustus 1879 – (259-702)
BRICHE BOUCQUEY Karel, 42 jaar, landbouwer,
° Pollinkhove, wonende te Alveringem.
LANTSHEERE Karel, 58 jaar, timmerman,
° Alveringem, wonende te Alveringem.
LANTHEERE Josef, 54 jaar, winkelier, ° Alveringem,
wonende te Alveringem.
SIMPELAERE Benedikt, 48 jaar, notaris,
° Moorslede, wonende te Alveringem.
Kiesmisdrijf te Alveringem.
Straf: Iedereen vrijspraak.
12 november 1879 – (261-702)
LYNEEL Jacobus, 65 jaar, stoelendraaier,
° Woumen, wonende te Diksmuide.
Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld te
Esen op HENDRYCKX Elisabeth, jonger dan 11 jaar.
Straf: 7 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
18 maart 1881 – (4-706)
MAES Désiré, 22 jaar, slachter, ° Slijpe, wonende te
Nieuwpoort.
VAN OVERSCHELDE Karel, 34 jaar, werkman,
° Leke, wonende te Slijpe.
DE BRUYNE Pieter, 25 jaar, landbouwer, ° Slijpe,
wonende te Slijpe.
VAN HOORNE Pieter, 38 jaar, voerman landbouwer, ° Slijpe, wonende te Slijpe.
Moord – diefstal met braak te Slijpe op VAN
OVERSCHELDE Rosalie echtgenote MAES Joannes
Straf: Désiré doodstraf; VAN OVERSCHELDE Karel,
VAN HOONE Pieter beiden de vrijspraak.

27 mei 1884 - (75-721)
DE BLAUWE Pieter, 55 jaar, landarbeider, ° Ardooie,
wonende te Reninge.
GESQUIERE Karel, 47 jaar, landarbeider, ° Reninge,
wonende te Reninge.
Diefstallen met verzwarende omstandigheden.
Straf: Beiden de vrijspraak.
31 mei 1884 – (76-721)
VAN ELSLANDE Benedictus, 52 jaar, landbouwer,
° Izenberge, wonende te Wulpen.
Moord te Wulpen op CARPENTIER Rosalia,
echtgenote beschuldigde.
Straf: Doodstraf, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten, aanplakking.
7 augustus 1884 – (83-722)
VERMEERSCH Desideer, 41 jaar, werkman,
° Vladslo, wonende te Vladslo.
Moord op VERMEERSCH Karel en COUSE Sophia,
ouders van beschuldigde.
Straf: Doodstraf, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
4 maart 1885 – 106-726)
DE BRUYNE Charles, 27 jaar, werkman,
° Wulveringem, wonende te Oostvleteren.
STECULORUM Francies, 70 jaar, visser,
° Pollinkhove, wonende te Pollinkhove.
DE BERGH Melania, 35 jaar, dienstmeid,
° Oostvleteren, wonende te Oostvleteren.
Moordpoging – poging tot diefstal met inklimming en
geweld ten nadele van VERLINDE Charlotte te
Pollinkhove.
Straf: DE BRUYNE levenslange dwangarbeid, ontzet
uit politieke en burgerlijke rechten, aanplakking;
STECULORUM 4 jaar gevangenis; DE BERGH 1 jaar
gevangenis.
25 mei 1886 – (13-732)
GARWIG Désiré, 37 jaar, werkman, ° Zarren,
wonende onbekend.
DESPEGHEL Leo, 44 jaar, werkman, ° Klerken,
wonende onbekend.
MYTTENAERE Aloïs, 29 jaar, werkman, ° Zarren,
wonende te Zarren.
GARWIG Auguste, 32 jaar, werkman, ° Zarren,
wonende te Zarren.
GARWIG Hippoliet, 26 jaar, werkman, ° Zarren,
wonende te Zarren.
Diefstal met braak en valse sleutels ten nadele van
GILLIODTS te Kaaskerke.
Désiré, Leo, Aloïs allen 8 jaar opsluiting, ontzet uit
politieke en burgerlijke rechten; Auguste en Hippoliet
ieder 3 jaar gevangenis.

(Wordt vervolgd)

16 november 1881 – (18-708)
VANHECKE Julien, 28 jaar, douanebeambte, ° Gent,
wonende te Adinkerke.
Moordpoging.
Straf: Vrijspraak.
Jrg. 6, nr. 1
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening 4141171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden
kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor
Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA

Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, Sint-Idesbald-Koksijde tenzij
anders vermeld.
OPGELET: in juli en augustus is het centrum alleen open op zaterdag en niet op maandag

VVF-documentatiecentrum is open in juni op zaterdag 17 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 26 van 19.30 tot
22 u., in juli op zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 van 14 tot 16.30 u. in augustus op zaterdag 5, 12, 19 en 26 van
14 tot 16.30 u. In september op zaterdag 2 en 16 van 14 tot 16.30 en op maandag 11 en 25 van 19.30 tot 22 u.
Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 18 (nrs. 35850 tot 36970). Prijs: € 20 (+ € 3,70 port).
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 19 (nrs. 36971 tot 39137). Prijs: € 20 (+ € 3,70 port).
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 20 (Fonds Despot, Oud Archief Veurne nrs. 1830 tot 1832).
Inclusief CDRom met tafels op naam van de man, van de vrouw en per gemeente. Prijs: € 10 (+ € 3,70 port).
- Parochieregisters Booitshoeke & ’s Heerwillemskapelle (dopen & huw. 1605-1796, begraf. 1645-1796), door Joeri
Stekelorum. Prijs € 14,50 (+ € 3,70 port).
Bestellingen en alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust, Proostdijkstraat 1,
8630-Veurne.
Wie oude documenten bezit zoals akten, attesten, registers, zichtkaarten, foto’s, enz. alsook rouwbrieven, en
bidprentjes mag deze steeds aan het VVF-centrum Westkust in Koksijde bezorgen. Wij halen ze op, maken
een inventaris van de schenking en houden ze ter beschikking in ons documentatiecentrum.
Jrg. 6, nr. 2
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De Franse “Vlaamse Stam”

door Willy MOONS

Het VVF-tijdschrift Vlaamse Stam had vanaf februari 1969 ook een franstalige uitgave met dezelfde naam en
bestemd en gericht op genealogen in Frans-Vlaanderen. In 1975 werd die uitgave gestopt omdat inmiddels de FAG
was ontstaan met een eigen tijdschrift. Op de boekenbeurs tijdens het congres van VVF in Mortsel konden we een
collectie van deze franse Vlaamse Stam op de kop tikken. Het zijn de jaargangen 1970 tot 1975. Zij bevinden zich
nu in onze bibliotheek en kunnen dar eerlang geraadpleegd worden. Wij geven hieronder de korte inhoud van deze
tijdschriften.
1970 – nr. 1.
-

Toelichting bij de uitgave Vlaamse Stam en de werkwijze van publicatie en opzoekingen.
Voor u gelezen : overzicht van de inhoud van onze Vlaamse Stam jaargang 1969.
Toelichting bij voogdij (tutelle).
Terminologie bij voogdij (Nederlands en Frans).
Wat betekent “de sterfelijke man” (L’homme mortel) ?
Wat is een deelsman (partageur).
Notities uit de archieven van de seigneurie van Warnave en Nieppe (register 1 en 2).
Bestuurlijke en gerechtelijke indeling in Belgisch- van Frans-Vlaanderen door de eeuwen.

1970 – nr. 2.
-

“Colonisation linguistique”, een artikel uit een tijdschrift van antiquaires dat waarschuwt voor de toename
en de invloed van het Vlaams in Frans-Vlaanderen.
Kwartierstaat van Georges Coolen, auteur van bovenstaand artikel (familienamen: Coolen, Annocque,
Delplace, Evrard, Dubroeucq, Cardon, Bancquart, Battel).
Voor u gelezen : overzicht van de inhoud van onze Vlaamse Stam jaargang 1970, nrs. 1, 2 en 3.
Overzicht van de beschikbare registers van burgerlijke stand die zich bevinden in de gemeenten van de
arrondissementen Duinkerke en Hazebrouck.
Onuitgegeven notities van de burgerlijke stand in Nieppe (± periode 1641 - 1674).
De seigneurie van Binckhouck, gezeid Gasebeke, in Wormhoudt (artikel van Michiel Mispelon in Vlaamse
Stam van februari 1968).

1970 – nr. 3.
-

-

Voor u gelezen : overzicht van de inhoud van onze Vlaamse Stam, jaargang 1970, nrs. 4, 5 en 6.
De bevolking van maritiem Vlaanderen rond 1700 : Wormhoudt in 1694.
Kwartierstaat van Joseph-Francois Dezitter, houtsculpteur (familienamen: Dezitter, Salewyn, Deram,
Grenon, Vanhove, Vanpeene, Cyssau, Laforce, Depaepe, Gheeraert, Willaey; Degand, Vanhemelsdael,
Mortier, Martein).
Oefening in oud schrift met artikel “Bailly de la seigneurie de Barquidhroot”.
Het belang van het toeval : de vondst van de genealogie van de familie Harchies - de Contes.
Notities over de families van Frans-Vlaanderen : de familie “de Clebsattel.” en “de Baecque”.

1970 – nr. 4 (dit boekje is achterste voor ingebonden).
- Voor u gelezen : overzicht van de inhoud van onze Vlaamse Stam, jaargang 1970, nrs. 7, 8 en 9.
- “De familie De Gaulle”, artikel uit Vlaamse Stam, jaargang 1966 nr. 3 met de voorouders van president
Charles De Gaulle.
- Parochieregister (“registre de catholicité”) van Petite-Synthe met de telling der gezinnen in 1718 tot 1728.
- Génealogie van de familie Erckelboudt.
- Volkstelling (“haardentelling” of “dénombrement des feux”) van de parochie van Quadipre in 1688.
- Genealogie van de familie Bellynck.
1971 nr. 1.
- Voor u gelezen : overzicht van de inhoud van onze Vlaamse Stam, jaargang 1970, nr. 10 en 1971 nr. 1.
- Duinkerkse (maritieme) families in het fonds Hye-Schoutheer in de archieven van Gent: Roy, Rogier,
Pieters, Bommelaer, Rombout.
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-

Opsomming van de gezinshoofden (haardentelling of liste des feux) in het deel van de kastelnij van
Bergues die onder het voogdijschap stond van Sint-Donatius Brugge in 1469 (reproductie in oud
handschrift).
Opschriftkunde (épigraphie):op grafstenen uit 1869 en in de kerk van Bambecque.

1971 nr. 2.
- Nummer volledig gevuld met de tabel van personennamen en plaatsnamen in de “épigrafies des Flamand
de France”.
1971 nr. 3.
- In memoriam : Robert Taccoen.
- Vragen en antwoorden.
- Volkstelling van de parochie Wylder in 1694.
- Opsomming van genealogische handschriften in de departementele archieven van de Nord in Rijsel (serie
E) met verwijzing naar de familienaam of de plaatsnaam.
- Notities bij de verloren registers van de burgerlijke stand van Wormhoudt van 1625 tot 1633.
- Kwartierstaat van de familie D(h)ooghe, ondermeer in Bourbourg, Craywick, Petite-Synthe...
- Notities bij de familie (De) Blaze (Blase).
- Notities bij de familie Groeneve in Capellebrouck.
- Notities bij de familie Kiecken in Buysscheure.
- Notities bij de familie Booman in Capellebrouck.
- Genealogie en onomastique (naamkunde) : de overgang (mutation) van Meurillon in Morlion.
1971 nr. 4.
- De zestien kwartieren (1 tot 31) van Paul Denis du Péage (°Rijsel, 1874, genealoog en historicus).
- Overzicht van de inhoud van onze Vlaamse Stam, jaargang 1971, nr. 1 tot 8.
- Genealogische documenten in de departementele archieven van de Nord in Rijsel (serie F) met verwijzing
naar de familienaam of de plaatsnaam.
- Opsomming van de bezitters van gronden vermeld in het kadaster van de kerk van Godewaersvelde in
1639.
- Volkstelling van Ochtezeele in 1759.
1971 nr. 5-6.
- Nummer volledig gevuld met de haardentelling (“dénombrement des feux” of volkstelling) van
Hondschoote in 1469.
1972 nr. 1 (ontbreekt)
1972 nr. 2.
- Conferentie over de archieven van Bergues door Th. Vergriete tijdens het 39ste congres van de Belgische
archeologische en historische federatie in Brugge op 16-18 september 1966.
- Genealogie en naamkunde : de familienaam Boyaval.
- Onuitgegeven documenten, wapenschild, ex-libris, bibliographie en kwartierstaat van monseigneur Lucien
Détrez (1885-1956), ondermeer voorzitter van het “Comité Flamand de France” (familienamen : Détrez,
Vrammout, Huyghe, Deroo, Marlin, Vancostenoble, Derycke, Vanneuville, Dewaele, Lauwerie, Weeus,
Cordonnier, Lombart, Despretz, Devos, Cousin).
- Genealogische informatie (een ruime maar onvolledige kwartierstaat) uit de staten van goed van IsabelleThérèse van Baelen, weduwe van Louis van Woomen uit Bailleul. De staten van goed van Bailleul zijn in
de oorlog verlorengegaan, op uitzondering van deze. (familienamen : Van Baelen, De Bruyne, Schacht,
Lamoot, Caulier, Vitse, Lamoot, Boonstraete, De Jonghe, De Brander, Bertheloot, De Coussemaker, Van
der Meersch, enz.).
- Families die een boerderij van de heerlijkheid van de abdij van Bourbourg exploiteerden.
- Oude Vlaamse voornamen en hun Franse tegenhanger (A tot L).
1972 nr. 3.
- Voor u gelezen : overzicht van de inhoud van onze Vlaamse Stam, jaargang 1971, nrs. 2 tot 10.
- Functie van de burgermilitie van Bergues in 1572. Zij controleerden de woningen en de bewapening van de
burgers en inwoners. Het artikel bevat de lijst van de namen. Vervolg in volgend nummer.
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-

-

Droits de poêle et de sépulture à Steene près Bergues (1738-1786). “Droit de poële” of pelderrecht is een
vergoeding te betalen aan de kerkfabriek voor gebruik van het lijkwaad dat over de kist wordt gelegd
tijdens een begrafenisdienst. “Droit de sépulture” is een vergoeding voor begrafenis. Dit artikel bevat de
lijst van de personen die die vergoedingen betaalden van 1738 tot 1760. Vervolg in volgend nummer.
Oude Vlaamse voornamen en hun Franse tegenhanger (L tot W).

1972 nr. 4.
- Gedetailleerde inventaris van de “copies lilloises” van het manuscript Ghys. Het manuscript Ghys bevindt
zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Een copie hiervan bevindt zich in de departementele
archieven van de Nord in Rijsel. Zij bevatten vooral genealogische informatie. Het artikel brengt de
inventaris om basis van familienamen uit Frans-Vlaanderen en ook uit de Westhoek.
- De heerlijkheid van de Hille (Cassel, en niet Bergues).
- Droits de poêle et de sépulture à Steene près Bergues (± periode 1738 - 1786). Zie 1972/ 3. Hier van 1960
tot 1786.
- Functie van de burgermilitie van Bergues in 1572. Vervolg van vorig nummer.
1973 nr. 1-2.
- Dubbel nummer helemaal gevuld met een beschrijving van de heerlijkheid van Dampierre en Terweland in
Steenwerck.
1973 nr. 3-4.
- Dubbel nummer helemaal gevuld met genealogische gegevens over de families Vandenbussche, Vileyn,
Facot, Vanhove, Vitse en Vanhaecke (Vanhacke vervolgt in volgend nummers).
1974 nr. 1.
- Genealogische gegevens van de familie Vanhaecke (vervolg van vorig nummer).
- Notities uit de registers van Armboutscapelle sinds 1616 (vooral familie Vanhille).
- Notities uit de registers van Bissezeele (families De Schuttelaere, Schottey).
- Merkwaardigheden uit de registers van Bollezeele (bestaan sinds 1645).
- Genealogische fragmenten over de familie Ternynck (± periode 1700 - 1750).
- Volkstelling van de stad en kasselrij van Bourbourg in 1897.
- Steveniana : genealogische notities van de familie Steven in Steenvoorde en Cassel (± periode 1580 1760).
1974 nr. 2.
- Genealogische gegevens van de familie Vanhaecke (vervolg van vorige nummers).
- Genealogische notities van de familie De Zwarte; o.m. in Houtkercke, Esquelbecq… (/ periode 1750 –
1810).
- Oude maateenheden in Frans-Vlaanderen.
- Notities uit de registers van Bollezeele sinds 1645 (vervolg van vorig nummer).
- Notities uit de registers van Esquelbecq: de familie Le Vasseur de Guernonval.
- Genealogische fragmenten over de familie Maes, alias Maesse, Mas, Masse in Merville, Hondegem en
Oxelaere.
- Notities uit een register van Zuutpeene (± 1775).
- Volkstelling van Cappellebroucq in 1697.
- Genealogische notities van de families Calmein - De Rudder - Vergriete in Brouckerque (1777-1850).
1974 nr. 3.
- Genealogische gegevens van de familie Vanhaecke (vervolg van vorige nummers).
- Notities uit de registers van Esquelbecq (vervolg).
- Genealogische gegevens van de familie Bacqueville, alias Boucqueville, Backeville in Hazebrouck,
Steenvoorde, Terdeghem en Winnezeele (± periode 1715 - 1750).
- Volkstelling van Millam in 1697.
- Genealogische notities van de familie Bous in Zeggerscappel (1785).
1974 nr. 4.
- Genealogische gegevens van de familie Vanhaecke (vervolg van vorige nummers).
- Notities uit de registers van Esquelbecq : o.m. families Dezittere, Van Hi(e)l(l)e… (vervolg).
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Genealogische fragmenten over de familie Goetgheluck (± periode 1850 – 1900).
Volkstelling van Ste.-Pierre-Broucq in 1697).
Genealogische gegevens van de families Facot-Ottens, Vermersch, Mortier en Lefere en de families De
Jaegher en Verbroucke-Facot (± periode 1640 - 1800).

1975 nr. 1.
- Kwartierstaat van Jean-Pierre Demey (°Eecke, 1941) met de familienamen Demey, Debuyser, Sockeel,
Barbier, Leroy, Becquaert, Lafere, Debert, Delbecq, Vanderlynden, Beeusaert, Heele, Bourez, Vandoorne,
Beun, Vuylsteker, Laporte, Verhaeghe, Delboo, Dequidt, Cardinael, Teerlynck, Vanhoye, Dubois, Dezeure,
Pruvost, Leconte, Allender, Seysen, Delfly, Deceuvelaere, Vitse, Schacht.
- Genealogische fragmenten van de familie Delaeter in o.m. Watou, Steenvoorde… (± periode 1650 – 1972).
- Genealogische fragmenten van de familie Everaere in Merville, Hazebrouck, Oudezeele en Winnezeele (±
periode 1743 – 1833).
- Levensverhaal en kwartierstaat van divisiegeneraal Lucien Mordacq (°Blaringhem, 1860, + 1940) met de
familienamen Mordacq, Petitjean, Dormion, Belval, Deneuche, Goulliart, Devigne, Degrave, Courtois, e.a..
- Genealogische gegevens van de familie Vanhaecke (vervolg van vorige nummers en slot).
- Notities uit de burgerlijke stand van Herzeele : o.m familie Verhille (± periode vanaf 1660).
- Volkstelling van Bourbourg in 1697 (vervolgt).
1975 nr. 2.
- Kwartierstaat van Victor-Paul Becquaert (°Bethune, 1905) met de familienamen Becquaert, Lepretre,
Vieren, Cuignet, Bernard, Verhille, Marquillies, Ducourant, Baudel, Dequidt, Vandamme, Dubois,
Behague, Dhenin, Walle, Turpin, Padie, enz. tot kwartier 127.
- Notities uit de burgerlijke stand van Brouckerque.
- Kwartierstaat van Jean-Alfred Havier (°Thiennes, 1939) met de familienamen Havier, Rover, Dupond,
Poidevin, Poillion, Delaval, Delannoy, Dellys, Lecoeuche, Werquin, Graveline, Duthois, Messeant,
Rauwel, enz. met 63 kwartieren.
- Volkstelling van Bourbourg in 1697 (vervolg).
- Notities uit de burgerlijke stand van Killem (registers bestaan sinds 1750): o.m. familie Verhille.
- Notities uit parochieregisters van Oudezeele met vooral notabelen (± periode 1620 – 1686).
- Notities uit de parochieregisters van Rexpoede : o.m. familie Verhille-Hiele (± periode 1668 – 1736).
- Notities uit registers van Spycker.
- Notitie uit register van Hem.
- Notities uit register van Steene.
- Genealogische notities van de familie Letrez.
- Genealogische notities van de familie Vanlerberghe uit o.m. Pitgam, Armbouts-Cappel (± periode 1750 –
1950).
- De seigneurie D’obigny : beschrijving (volgens staat van goed uit 1789) en seigneurs.
1975 nr. 3.
- De seigneurie van Créquy (Zermezeele) : berschrijving en seigneurs.
- Volkstelling van Ereghem van 1697.
- Volkstelling van Looberghe van 1697.
- Genealogische notities van de familie Godderis in o.m. Moorslede, Armboutscappel (± periode 1670 –
1950).
- De seigneurie D’obigny (vervolg).
- Notities uit de parochieregisters van St.-Sylvestrecappelle (of Hillewaertscappelle) (periode 1621 – 1792)
met o.m. familie De Kytspotter, Verhille, Hiele, De Schodt…
1975 nr. 4.
- Genealogische fragmenten van de familie Baselis, alias Bazeelis, Baseilis in Bailleul.
- Genealogische notities van de familie Godderis (vervolg) met o.m. de familienamen Poidevin, Caeys,
Debroucker.
- Volkstelling van Vraywich in 1697.
- Genealogische notities uit de registers van Winnezeele.
- Genealogische notities uit de registers van Wemmaerscappelle (of Blaucappel).
- De seigneurie van Mullevelt in Bierne.
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Een huwelijk als geen ander

door Dirk CAILLIAU

Op 16 juni van het jaar 1836 werd in Parijs een huwelijksakte opgesteld waarin werd vastgelegd dat notaris en
adjunct burgemeester van het derde arrondissement van Parijs vaststelde dat enerzijds Jean-Jacques PITELJON
(Pitiljon), geboren in Oostende op 17 december 1786 en verblijvend in Parijs, zoon van Jacques-Henri Piteljon,
notarisklerk, overleden in Oostende op 27 mei 1795, en Marie-Françoise Clavier, zijn echtgenote, overleden in
Veurne op 28 augustus 1817; en anderzijds Josephine-Marie-Madelaine KERCKOVE, geboren in Duinkerke op 23
september 1793, naaister, dochter van Cornil-Louis-Marie Kerckove, kunstdraaier, overleden in Veurne op 3 juli
1817, en Jeanne Geraert (Geeraerts), zijn echtgenote, overleden in Parijs op 9 juni 1831, in het huwelijk traden.
Tot hier niets buitengewoons. Maar door het huwelijk werden ook zeven natuurlijke kinderen gewettigd die bruid
en bruidegom als de hunne erkennen. Dat waren Marie-Joseph (°Veurne, 10 juli 1816, inmiddels dus 20 jaar oud),
Marie-Jeanne (°Veurne, 20 juni 1817), Jean-Baptiste-Martin (°Parijs, 7 april 1821), Jeanette-Josephine (°Parijs, 9
juni 1822), François-Adolphe (°Parijs, 1 augustus 1824), Cécile-Josephine (°Parijs, 17 juli 1825), Léonide-Eugenie
(°Parijs, 26 september 1829).
De akte berust in registers van de burgerlijke stand in Veurne. Voorwaar een hint voor wie zoekt naar de
voorouders en nakomelingen Piteljon-Kerkove.

De tijdtafel (3)
-

-

-

-

-

-

-

door Willy MOONS

1336 : Engeland legt de wolexport naar Vlaanderen stil. Gevolg: werkloosheid in de lakennijverheid in
Vlaanderen en hongersnood.
1337 : De Honderdjarige Oorlog breekt uit. Dat is een gevolg van de vijandschap tussen de Franse koning
Philips VI van Valois en de koning van Engeland Edward III die beiden aanspraak maakten op de troon van
Frankrijk en daarvoor Vlaanderen aan hun kant willen. Vlaanderen was verdeeld: de edellieden en Leliaerts
kozen voor Frankrijk, de poorters en ambachtslui voor Engeland, ook omwille van de wol. Bemiddeling door
Jacob van Artevelde bij de Engelse koning helpt maar Frankrijk slaat Vlaanderen opnieuw in de ban van de
kerk.
1339 : Engels leger valt Frans-Vlaanderen binnen.
1340 : De Engelse Edward III wordt in Gent uitgeroepen tot koning van Frankrijk. Frankrijk stuurt zijn vloot
uit en die wordt nabij Sluis verslagen door de verenigde Engelse en Vlaamse vloot. Hierop volgt een
wapenstilstand en Edward III keert terug naar Engeland.
De Fransen nemen wraak over land en Franse legerbenden verwoesten Veurne-Ambacht. Artevelde stuurt
Nicasius van Couckelaere als gouverneur en die herstelt de rust.
1345 : Jacob van Artevelde wordt in Gent vermoord maar het verbond Vlaanderen-Engeland blijft.
1346 : Frans leger wordt in Crécy verslagen. Hierbij sneuvelt ook Lodewijk van Nevers, graaf van
Vlaanderen. Hij wordt opgevolgd door Lodewijk van Male die in 1349 de opstandige Gentse wevers
verslaat en nu onbetwist meester is in Vlaanderen.
1347 : De oorlog is geluwd maar de natuur slaat weer toe. De oogsten mislukken en levensmiddelen
worden onbetaalbaar. En er is de pest. Die is ongehoord erg in 1349 wanneer velen sterven.
1349 : Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, verslaat de Gentse wevers op “Goeden Disendach”
waarmee elke opstand in Vlaanderen is onderdrukt.
1351 : Uitzonderlijke droogte brengt opnieuw hongersnood.
1367 : Er wordt een grote storm die de zee ver het land injaagt waardoor heel wat kust verloren gaat.
Ondermeer de stad Ysendijke met 17 parochieën verdwijnt in zee. Veel schepen zinken en de pest laait
weer op.
1369 : Huwelijk van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, met de Vlaamse erfdochter Margaretha, het
enige kind van de graaf van Vlaanderen Lodewijk van Male. De Franse koning geeft uit erkentelijkheid de
kasselrijen Rijsel, Douwaai en Atrecht terug aan Vlaanderen. Door het huwelijk ging Vlaanderen over naar
Bourgondië en het groot-Bourgondische rijk is een feit als Lodelijk van Male in 1384 overlijdt.
1377 : Scheuriçng in de katholieke kerk rond de verkiezing van paus Urbanus VI. Vlaanderen kiest voor
Urbanus van Rome terwijl Frankrijk kiest voor Clemens van Avignon. Toch kiezen de abt van Ter Duinen in
Koksijde en ook Filips de Stoute ook voor Clemens.
1379 : De Gentenaars olv Jan Yoens, Philips van Artevelde en Frans Ackerman komen opnieuw in opstand
tegen de graaf
1382 : Slag bij Westrozebeke : de graaf van Vlaanderen Lodewijk van Male - waarbij ondermeer VeurneAmbacht zich had aangesloten - verslaat met de steun van de Franse koning de opstandige Gentenaars
die door diverse steden in Vlaanderen werden gesteund. Hierbij sneuvelden meer dan duizend mannen uit
Veurne-Ambacht waaronder Jan Sporkin. Maar dankbaar zijn de Fransen niet voor de hulp uit Veurne en
Nieuwpoort en zij verwoesten en vernielen in deze streek alles wat ze tegenkomen. De Gentenaars sluiten
een verbond met de Engelsen en die verwoesten nogmaals Veurne-Ambacht omdat de streek de graaf en
de Fransen had geholpen. Daarom nam Veurne-Ambacht opnieuw de wapens op tegen de Engelsen die
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op hun beurt gans Nieuwpoort plat legden. Het resultaat was dat Veurne-Nieuwpoort uitgemoord en
grotendeels onbewoond was.
1385 : Filips de Stoute sluit vrede met de Gentenaars in het Verdrag van Doornik. Samen met de koning
van Frankrijk brengt hij een groot leger op de been om Engeland te overmeesteren. Dat leger wordt in de
Westhoek samengebracht in de periode 1384-1387 om in Nieuwpoort en Duinkerke in te schepen. Maar
dat gebeurt niets en ondertussen vreet het leger heel de streek kaal. De versterking van Nieuwpoort wordt
uitgebreid met 40 torens op de stadswallen. Van een inscheping komt er niets.
1386 : Filips de Stoute sticht in Rijsel “de camere van den rade van Vlaanderen” als hoogste gerechtshof.
Wanneer die Raad van Vlaanderen in 1407 naar Gent verhuist wordt de voertaal Nederlands.
Rond de eeuwwisseling zijn zeerovers actief op onze kusten, in die mate dat de schepen onze havens niet
meer aandoen. Ook de Nieuwpoortse vissers doen hard mee aan de rooftochten op zee, dit tot omstreeks
1825.
1403 : Filips de Stoute overlijdt en wordt als graaf van Vlaanderen opgevolgd door Jan zonder Vrees. Op
25 november wordt het land zes kilometer diep door de zee overspoeld.
1407 : Jan zonder Vrees laat in Parijs Lodewijk van Orleans, die als regent Frankrijk bestuurt omdat de
koning Karel VI krankzinnig is, vermoorden om zijn rechten op de Franse troon kracht bij te zetten.
1419 : Jan zonder Vrees wordt op zijn beurt op de brug over de Yonne in Montereau vermoord terwijl het
Engelse leger voor de poorten van Parijs stond. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Filips de Goede die een
alliantie sloot met de Engelsen de samen veroveren ze bijna heel Frankrijk.
1419-1467 : Regering van Philips de Goede, de éénmaker der Nederlanden.
1435 : Verdrag van Atrecht. Filips de Goede sluit vrede met Charles VII, de nieuwe koning van Frankrijk.
Maar hij gaat nu in oorlog met Engeland wat ongunstig is voor de Vlaamse handel maar dan wel de
Vlaamse textielhandel beschermt tegen de concurrentie van het Engelse laken. De Engelsen verwoesten
de Westhoek.
1436 : Als reactie belegert Filips de Goede de Engelse (!) stad Calais met de hulp van de milities van de
grote Vlaamse steden. Een vloot olv Jan van Hoorn sluit de zeekant van de haven af. Na een maand
vruchteloze belegering trekken de Gentenaars zich terug gevolgd door de Bruggelingen en Ieperlingen en
er ontstaan rellen in Gent en Brugge tegen Filips de Goede. De Engelsen breken uit en verwoesten de
streek tussen Calais en Veurne. Wanneer zij Nieuwpoort naderen worden de sluizen van Nieuwendamme
geopend en overstroomt de streek.
1438 : Filips de Goede sluit geleidelijk vrede met Engeland zodat de handel weer opbloeit.
1439 : In Brugge sterven 24.000 mensen aan de pest.
1448-1453 : Tijdens deze laatste fase van de Honderdjarige Oorlog verliezen de Engelsen al hun
bezittingen in Frankrijk met uitzondering van Calais.
1451-1453 : Opstand in Gent tegen Filips de Goede tegen diens centraliserende neigingen. De andere
Vlaamse steden houden zich afzijdig.
1461 : Lodewijk XI wordt te Reims tot koning van Frankrijk gekroond.
1467 : op 15 juni overlijdt in Brugge Filips de Goede. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Karel de Stoute.
Een jaar later huwt Karel de Stoute voor de derde maal en dit met Margaretha van York, zuster van de
Engelse koning Eduard IV, wat de vrede en de handel met Engeland ten goede komt. De Franse koning
Louis XI probeert militair op te treden tegen Engeland en Bourgondië.
1468 : De pest woedt in Vlaanderen en maakt duizenden slachtoffers.
1475 : op 27 september breekt de zee een dijk tussen Lombardsijde en Oostende. Schepen worden op de
kaai geslingerd. In de kerk van Oostduinkerke staat het water zes voet hoog.
1477 : Karel de Stoute sneuvelt op 5 januari in Nancy in een oorlog tegen de Zwitsers. Darmee eindigt het
Bourgondische tijdvak en begint de nieuwe geschiedenis met de Oostenrijkse Habsburgers.
(Wordt vervolgd)

De drie koningen van Alveringem…

door Joeri STEKELORUM

Op nieuwjaarsdag van het jaar 1750 loopt de 30-jarige Joanna Theresia Crepin in Alveringem rond met
een wel heel dikke buik. Iedereen denkt dat ze binnenkort gaat bevallen van wellicht een tweeling.
In de loop van 6 januari beginnen de weeën op te komen en vader Josephus Constantinus Dennequin,
afkomstig van Killem, roept er vlug de vroedvrouw bij. In de loop van de avond begint de bevalling: vader
Jef is blij dat de eerste zoon uit de moederschoot komt. Zoals verwacht komt er nog een tweede zoon,
maar de verbazing stijgt als kort daarna nog een derde zoon uit de buik van mama Joanna komt.
’s Anderendaags roept vader Jef pastoor Victor Albertus Vandermeersch erbij om de drieling te dopen. Hoe
kan het ook anders: ze luisteren respectievelijk naar de namen: Jaspar, Melchior en Balthazar.
Peters en meters worden “bijeen gescharreld”. Drie echtparen zijn respectievelijk peter en meter: Michael
Dedous en Joanna Vandecruyce uit Alveringem, Joannes Annoot en Rosa Hoevenagel uit Sint-Rijkers en
Pieter Boets en Maria Deca uit Sint-Rijkers.
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De drie koningen blijken bovendien nog wel in goede gezondheid te zijn. Ze blijven namelijk in leven, wat in
die tijd toch wel heel uitzonderlijk was ! Na de drieling wordt nog op 21 december 1752 een broer Petrus
Albertus Dennequin geboren en in 1756 een zusje Maria Clara.
Moeder Joanna Crepin sterft in oktober 1759 te Bulskamp (staat van goed Veurne, nr. 2.717).
Joanna Crepein was van Pollinkhove afkomstig en was de dochter van Joannes Franciscus Crepin en
Maria Cnaepelynck. Josephus Dennequin werd in Killem (F) geboren als zoon van Joseph Dennequin en
Willemyne Vandevelde.
Hoe de verdere levensloop van de drieling is verlopen, hebben we nog niet kunnen achterhalen.

Jef Cailliau gehuldigd

door de redactie
ste

Tijdens het 41 Nationaal
Congres van de Vlaamse
Vereniging voor
Familiekunde op 20-21 mei
in Mortsel, werd Jef
Cailliau gehuldigd voor zijn
niet aflatende inzet voor de
genealogie. Aanwezig
waren de VVFWestkustlden secretaris
Hilon Vanleenhove, Dirk en
Jef Cailliau en Willy
Moons. Deze laatste las
het laudatio dat Joeri
Stekelorum, voorzitter van
VVF-Westkust had
opgesteld. Dat luidde als
volgt:
“De wandelende
encyclopedie noemen we
Jef Cailliau wel eens in de
Westhoek. Geboren in
1923 in de stad Veurne,
De huldiging met links Jef Cailliau die zopas uit handen van nationaal VVFdoorzwom hij reeds heel
voorzitter Edgard Seynaeve (rechts) het diploma en plaket van verdienste ontving. In
wat genealogische
het midden Willy Moons die het laudatio van Joeri Stekelorum voorlas (foto HVL).
watertjes. Als lid van de
Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde van het eerste uur zorgde hij er in de afgelopen decennia voor dat het genealogische landschap in
het uiterste westen van Vlaanderen - te paard op de grens met Frans-Vlaanderen - een harmonieus en
overzichtelijk karakter kreeg.
“Als kind van de streek - gehuwd met een brouwersdochter uit Beveren aan de IJzer – effende hij het pad voor het
genealogisch onderzoek in deze regio, en dit aan beide zijden van de schreve. Dat hij daarbij zijn kennis en
vaardigheid niet enkel benutte voor het samenstellen van zijn eigen genealogie en voor het schrijven van zijn eigen
familiegeschiedenis, bewijzen de talrijke publicaties die hij op zijn naam heeft staan.
“Een opzoeking in de databank van de bibliotheken van het SVVF geeft maar liefst 71 treffers. Zijn werkgebied
omvat de bronnen voor het Ancien Regime in de Franse en Vlaamse Westhoek. De stadsarchieven van Cassel,
Hondschoote, Sint-Winnoksbergen, Duinkerke en Veurne hebben voor Jef Cailliau al lang geen geheimen meer. Hij
publiceerde tal van bronnen uit deze archieven, eigenlijk teveel om binnen het bestek van deze laudatio op te
sommen. We nodigen jullie uit om dit zelf te ontdekken in onze VVF-bibliotheken.
de

“De publicatie van de 17 -eeuwse staten van goed van Hondschoote waren voor Jef Cailliau het startpunt om in
2001 met zijn meest ambitieuse project te starten : de genealogische analyse van de ruim 40.000 staten van goed
en rekeningen van de Kasselrij Veurne, bewaard in het Rijksarchief te Brugge.
“Met een ongekende vitaliteit en doorzettingsvermogen is Jef Cailliau er in geslaagd om in vijf jaar tijd - met
gemiddeld een tweetal bezoeken per week aan het Rijksarchief te Brugge - om dit monnikenwerk tot een goed
einde te brengen. Het resultaat is een 20-delig standaardwerk, goed voor meer dan 4.000 bladzijden genealogisch
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materiaal over de Veurnse regio. Een werk dat niet enkel voor familiekundige doeleinden zal aangewend worden,
maar ook voor lokaal historisch en heemkundig onderzoek. De vele nota’s die Jef Cailliau nam gedurende zijn
speurwerk werden immers ook gepubliceerd en zijn op die manier voor eenieder toegankelijk.
“Dank zij de inzet van Jef Cailliau zijn de genealogen in de Westhoek en tot ver daarbuiten een heel stuk wijzer
geworden.
“De onverdroten inzet van Jef Cailliau heeft ervoor gezorgd dat de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling
Westkust - en bij uitbreiding de hele VVF-gemeenschap - mee de vruchten plukt als uitgever van deze
genealogische werken. Voor een vereniging is het belangrijk om op die manier bij een breder publiek en zelfs in de
academisch geschoolde wereld, respect af te dwingen en waardering te krijgen.
“We zijn Jef daarvoor uitermate dankbaar, maar ook voor de vele hulp en motivatie, zowel methodologisch als
paleografisch, die hij biedt aan beginnende maar even goed aan reeds gevorderde genealogen. Mag ik dan ook uw
hartelijke applaus en waardering vragen voor onze Jef Cailliau, die bovendien dit jaar 60 jaar gehuwd is met
Jacqueline.”

Een hedendaags ontsluitingsproject

door de redactie

Microfilming, digitalisering en herinbinding van de militieregisters
Op vraag van het Rijksarchief Brugge nam de Provinciale Archiefdienst in 2002 de 1.239 oude WestVlaamse militieregisters uit de periode 1813-1922 in eigen beheer over. In deze registers, die
gezamenlijk 120 meter rekplanken in het Provinciaal Archiefgebouw innemen, werden de kandidaatdienstplichtigen van alle West-Vlaamse militaire kantons per gemeente geregistreerd. Van elke
dienstplichtige is allerlei interessante informatie opgenomen: geboortedatum en geboorteplaats,
woonplaats, beroep, de namen en beroepen van de ouders, het opleidingsniveau of de graad van
geletterdheid, gegevens over het uitstel en eventueel definitieve vrijstelling van militaire dienst of
gegevens over de militaire carrière, en - tot 1871 - de fysieke kenmerken (lichaamsgrootte, vorm van het
gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar, de wenkbrauwen, kleur van de ogen en
andere lichamelijke bijzonderheden).
Ongeveer gelijkaardige registers zijn in het Provinciaal Archief ook bewaard gebleven voor de periode
1955-1990. De oude militieregisters vormen zeer interessante bronnenreeksen voor genealogen of
geïnteresseerden in familiegeschiedenis: zij vinden er basisgegevens (geboortedata en –plaatsen,
namen van de ouders, beroepen) voor de opmaak van hun ‘stambomen’ en bijkomende informatie bvb.
over het uiterlijk – en dit voor de ontwikkeling van de fotografie in het laatste kwart van de 19e eeuw –
van mannelijke individuen. Militieregisters kunnen ook aangewend worden voor grootschaliger historisch
onderzoek bvb. naar de algemene fysieke toestand, naar het voorkomen van fysieke handicaps, naar de
alfabetiseringsgraad, de beroepsstructuur, enz. bij een deel van de mannelijke bevolking, met name de
kandidaat-dienstplichtigen. De registers worden dan ook zeer frequent ter raadpleging opgevraagd in de
archiefleeszaal. Door die veelvuldige raadpleging, door het verblijf in niet steeds optimale bewaar- of
klimaatomstandigheden, door rechtopstaande berging op de archiefrekken en door
verouderingsverschijnselen in het algemeen blijken zij thans in een niet zo beste toestand te verkeren:
verschillende banden zijn gebroken, sommige boeken zijn stoffig en vuil, de lederen banden verpulveren,
enz.
Op voorstel van de Archiefdienst besloot de Bestendige Deputatie een conserverings- en restauratieproject terzake
op te starten: de registers zullen gewoon integraal gemicrofilmd en gedigitaliseerd worden.
De microfilms worden gestockeerd in de archiefbewaarplaats voor permanente bewaring en de digitale beelden,
gekoppeld aan de woordelijke registerbeschrijvingen in het inventariseringsprogramma ‘Probat’ (= Provinciaal
Beheersprogramma voor Archieftoepassingen), digitaal in de Fernand Peutemanleeszaal van het Archiefgebouw ter
beschikking gesteld van de onderzoekers.
Uiteindelijke bedoeling is de originele militieregisters niet langer meer ter raadpleging aan te bieden, maar enkel
nog onderzoek via de computer, de digitale beschrijvingen en digitale beelden toe te laten.
Gezien de omvang – 1.239 registers – wordt het project over meerdere begrotingsjaren opgedeeld: in zitting van 16
december 2004 en van 8 september 2005 besloot de Bestendige Deputatie de eerste 50.000 beeldopnames (dit komt
overeen met de registers 1 tot 162 uit de reeks) te laten uitvoeren.
Na de reglementaire rondvraag werd de opdracht voor de microfilming en digitalisering toevertrouwd aan de firma
Sercu Microdata (Ardooie). Herinbinden van de registers geschiedt door Boekbinderij J. Van Houcke-Versluys
(Sint-Andries/Brugge).
Jrg. 6, nr. 2
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Klokken luiden in Veurne in 1707

door Jef CAILLIAU

Ontdekkingen in oude archieven zijn een specialiteit van Jef Cailliau. Zo tikte hij het “Reglement
tot het luyden vande clocken” in het Veurnse archief (nr. 350) op de kop dat we hier afdrukken.
REGLEMENT TOT HET LUYDEN VANDE CLOCKEN SOO VOLGHT
Den avont van alle de groote feestdaghen salmen noene luyden met Ste nicolais clocke te weten paesch avont; de
H. cruys vindinge; ons Heeren hemelvaert; H. dryvuldicheid; H. saecramentsdach; het gebedt van veertich heuren;
Maria hemelvaert; Alderheilighen; kersdach; Sinxen; dry coninghen. Ende op de voorseide hoochtyden sullen alle
diensten geloden worden met Ste. Nicolais, onse L . Vrouwe ende Ste. Denis.
Op de avont van alle de volgende feestdagen te weten alle de apostels, alle onse Vrouwe dagen; nieuwejaerdach;
Ste. Joseph; Ste. Jan Baptiste; Ste. Laurentius; Ste. Michiel; Ste. Maerten, salmen noene luyden met onse Vrouwe
clocke.
Ende op de voorseide feestdagen sullen alle de diensten geloden worden met Ste. nicolais clocke .
Den 2° paeschdach, den tweeden sinxendach; sullen alle de diensten geloden worden met Sinte nicolais clocke.
den 3° paeschdach den 3° sinxendach ende 3° kersdach sullen alle de diensten geloon worden met onse vrouwe
clocke.
Den avont vande resteerende sondagen buyten dese feestgagen salmen noene luyden met Ste. Denis clocke.
Ende op de sondagen alle de diensten geloon worden met onse vrouwe clocke gelyckmen oock sal observeeren
op andere particuliere feestdagen ende op de dagen om de absolutie generale
Voorts alle de diensten der missen en loven die geschieden dyssendaeghe, donderdaeghes ende saterdaghs
sullen geloon worden in goeden accoorde met het minste accoort bestaende in Ste. Jacob, Ste. Andries ende Ste.
Louys ende daernaer op geloon met Ste. denis clocke.
Alle particuliere missen soo van devotie als van ghilden ende ambachten sullen gheloon worden met het
middelbaer accoort bestaende in Ste. Pieter, Ste. Pauwels ende poorteclocke.
De groote enghelmissen sullen geloon worden met Ste. Pieter, Ste. pauwel ende poorteclocke.
De cleyne ofte mindere enghelmissen sullen geloon worden met Ste. jacob, Ste. andries ende Ste. louis clocke.
De groote einde clocken sullen geloon worden met Ste. nicolais inbegrepen gheheel den dienst sal hebben voor
luyden dit ende groote eyndeclocke twalf pont twalf scelle pars.
De midelbaere eindeclocken met Ste. Denis.
De cleyne eindeclocken met Ste. louis ofte bemol.
De groote vutvaerden sullen geloon worden met Ste. nicolais ende ingeclopt met onse vrouwe clocke.
De middelbaere vutvaert geloon met Ste. denis ende ingeclopt met onse vrouwe clocke.
Den cleinen vutvaert geloon met Ste. denis ingeclopt met Ste. andries clocke.
De groote jaerghetyden sullen geloon worden met Ste. denis en ingeclopt met onse vrouwe clocke.
De cleine jaergetyden sullen geloon worden met Ste. louis en ingeclopt met Ste. andries clocke.
De ordinaire noene clocke seven clocke ende thiene clocke sullen geloon worden met Ste. louis ofte bemol.
Aldus ghedaen ende ghearresteert naer college op conditis dat mids groote vuyvaerten de clocke van Ste. nicolais
sal maer moghen gheloden worden voor edel ende notable deser stede ende casselrie met hun huysvrouwe ende
kinderen ende wat aengaedt andre persoonen dit sullen willen de grooten vutvaert hebben de selven sal gheloden
worden met onse Lieve vrouwe clocke ende andre clocken ghereserveert Ste. niclais soo hier vooren is
ghespisifeert.
desen 16 november 1707
BERVOET

Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (8)

door Joeri STEKELORUM en Hilon VANLEENHOVE

27 mei 1886 – (15-732)
GARWIG Désiré, 37 jaar, werkman, ° Zarren, wonende
onbekend.
DESPEGHEL Leo, 44 jaar, werkman, ° Klerken, wonende
onbekend.
GARWIG Hippoliet, 26 jaar, werkman, ° Zarren, wonende
te Zarren.
CALLEBERT Julie, 19 jaar, werkvrouw, ° Klerken, wonende
onbekend.
Diefstal – heling ten nadele van Kerkfabriek te Kaaskerke
Straf: Désiré en Leo ieder 8 jaar opsluiting, ontzet uit
politieke en burgerlijke rechten; Hippoliet 5 jaar gevangenis
en Julie 1 jaar gevangenis.
28 mei 1887 – (38-?)
RYCKEWAERT Elisabeth, 26 jaar, naaister, ° Veurne,
wonende te Veurne.
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Kindermoord.
Straf: Vrijspraak.
22 januari 1889 – (65-739)
DE SCHOOLMEESTER Jacobus, 40 jaar, landarbeider, °
Keiem, wonende te Keiem.
Moord – diefstal ten nadele van HAERYNCK Sophia en
LABAERE Karel, beiden landbouwers.
Straf: doodstraf, ontzet uit politieke en burgerlijke rechten,
aanplakking.
6 november 1889 – (78-742)
HOVAERE Karel, 32 jaar, bedelaar, ° Alveringem,
wondende onbekend.
Doodslag.
Straf: Vrijspraak.
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17 juli 1890 – (90-744)
VANNESTE Constant, 25 jaar, wever, ° Beveren, wonende
te Beveren.
Doodslag op VAN COMPERNOLLE Euphrasia.
Straf: levenslange dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, aanplakking.
30 januari 1892 – (20-749)
BOLLE Jan, 15 jaar, werkman, ° Tourcoing, wonende te Lo
Brandstichting te nadele van MONTEYNE Benedictus te
Ramskapelle.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
18 februari 1892 – (22-749)
DEPOORTER Henri, 19 jaar, dienstknecht, ° Woumen,
wonende te Woumen.
Moord – diefstal op weduwe DESMET – DEGRAVE
Barbara te Woumen.
Straf: Doodstraf, ontzet uit politieke en burgerlijke rechten,
aanplakking.
22 februari 1892 – (24-749)
MUYLLE Prosper, 19 jaar, bedelaar, ° Kaaskerke, wonende
te Diksmuide.
DELPORTE Medard, 16 jaar, bedelaar, ° Beerst, wonende
te Beerst.
Brandstichting ten nadele van AVEREYN Karel te Beerst
Straf: Prosper 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten; Medard 20 jaar gevangenis.
24 februari 1892 – 24b-749)
VAN DORPE Florence, 20 jaar, landarbeidster, °
Diksmuide, wonende te Diksmuide.
Brandstichting ten nadele van AVEREYN Karel te Beerst
Straf: Vrijspraak.
28 oktober 1892 – 39-753)
MAERTENS Henri, 42 jaar, werkman, ° Vladslo, wonende
onbekend..
VERSCHAEVE Philip, 43 jaar, werkman, ° Vladslo,
wonende te Koekelare.
VERSCHAEVE Auguste, 34 jaar, werkman, ° Vladslo,
wonende te Koekelare.
MARGODT Henricus, 31 jaar, werkman, ° Koekelare,
wonende te Koekelare.
MARGODT Henricus, 27 jaar, koopman, ° Koekelare,
wonende te Koekelare.
SENESAEL Auguste, 20 jaar, werkman, ° Koekelare,
wonende te Koekelare.
WYLLEMAN Jan, 61 jaar, werkman, ° Leke, wonende te
Koekelare.
Diefstallen met inklimming en braak of geweld te Zande,
Leke, Ieper ten nadele van DHONDT Engel en
JONCKHEERE Ferdinand te Zande; GUNST Amandus te
Leke; VAN THUYNE Franciscus te Vladslo; TRIO Joseph
te Koekelare; SIN JOSEPH SCHOOL, VAN DEN
BUSSCHE Franciscus, HANDSCHOUWERKE Petrus,
DEWILDE Francis en SANDE Karel, allen te Keiem
wonende.
Straf: Aloïs en Auguste elk 15 jaar dwangarbeid, ontzet uit
politieke en burgerlijke rechten, politietoezicht; Henricus (31
jaar) 18 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten, politietoezicht; Henricus (27 jaar) 20 jaar
dwangarbeid, ontzet uit politieke en burgerlijke rechten,
politietoezicht; Philip 25 jaar dwangarbeid, ontzet uit
politieke en burgerlijke rechten, politietoezicht; Auguste
SINNESAEL 10 jaar opsluiting en JAN WYLLEMAN 3 jaar
gevangenis .
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16 mei 1894 – (68-759)
SANSEN Achiel, 18 jaar, dienstknecht, ° Vladslo, wonende
te Vladslo.
Doodslag.
Straf: Vrijspraak.
22 februari 1896 – (7-767)
GOMBEIR Lodewijk, 37 jaar, landwerker, ° Westvleteren,
wonende te Steenkerke.
Moordpoging – jachtmisdrijf.
Straf: Vrijspraak.
28 april 1896 – (9-767)
GODDERIS Serafien, 28 jaar, weduwnaar, metserdiender,
° LO, wonende te Lo.
Brandstichting te Lo ten nadele van DUHOCQUET Aloïs.
10 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
5 mei 1896 – (12-768)
BEQUOEYE Pieter, 21 jaar, landbouwerszoon, ° Boezinge,
wonende te Moeskroen.
Jacht misdrijf te Woumen.
Straf: 2 maand gevangenis, boete.
22 juli 1896 – 18-769)
TERNIER Jerome, 19 jaar, arbeider bij brouwer, ° Koksijde,
wonende te Veurne.
VANLEENE Karel, 22 jaar, steenbakker, ° Koksijde,
wonende te Adinkerke.
Diefstallen met verzwarende omstandigheden ten nadele
van weduwe SCHOREEL Maria en BIESWAL,
arrondissementscommissaris, beide te Veurne wonend.
Straf: Jerome 8 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten; Karel 3 jaar gevangenis.
6 juli 1897 – (27-?)
VAN EECKHOUTE Sidonie, 27 jaar, dienstmeid, ° Beveren,
wonende te Beveren.
Moord.
Straf: Vrijspraak.
2 november 1898 – (48-776)
JANSEN Romania, 33 jaar, werkvrouw, ° Diksmuide,
wonende te Beerst.
Doodslag op kind beschuldigde.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
5 november 1898 – (49-776)
DE MEESTER Désiré, 31 jaar, werkman, ° Vladslo,
wonende te Vladslo.
Slagen en verwondingen met de dood tot gevolg op
CREVITS Henri.
Straf: 5 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
2 februari 1900 – (69-781)
PRINSIER Remi, 27 jaar, werkman, ° Alveringem, wonende
te Houtem.
PRINSIER Gustaaf, 16 jaar, werkman, ° Wulveringem,
wonende te Wulveringem.
GHYSELEN Hendrik, 21 jaar, dienstknecht, ° Houtem,
wonende te Houtem.
LEROOY Lodewijk, 28 jaar, werkman, ° Moerkerke,
wonende te Houtem.
Moord op ANSEEL Hendrik.
Straf: PRINSIER Remi en Gustaaf elk 20 jaar dwangarbeid,
ontzet uit politieke en burgerlijke rechten;
GHYSELEN en LEROOY elk 5 jaar dwangarbeid, ontzet uit
politieke en burgerlijke rechten.
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24 april 1900 – (73-782)
MOENECLAEY Serafien, 53 jaar, koopman, ° Izenberge,
wonende te Izenberge.
DUMORTIER Hendrik, 43 jaar, tabakshandelaar, ° Menen,
wonende te Menen.
Kiesmisdrijf.
Straf: Vrijspraak.
26 april 1901 – (94-?)
LOUWERS Hendrik
36 jaar, bakker, ° Lo, wonende te Lo
Brandstichting
Straf: Vrijspraak
11 juli 1901 – (98-?)
LOOBUYCK Julie, 38 jaar, werkvrouw, ° Beveren, wonende
te Beveren.
Kindermoord.
Straf: 10 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
18 juli 1903 – (19-?)
R. A, 22 jaar, koopmanszoon, ° Diksmuide, wonende te
Diksmuide.
Slagen en verwondingen ten nadele van M. J.
Straf: 6 maand gevangenis.
20 juli 1903 – (20-?)
V. C., 28 jaar, werkman, ° Nieuwpoort, wonende te
Nieuwpoort..
V.D.B. J, 64 jaar, werkman, ° Nieuwpoort, wonende te
Nieuwpoort.
Doodslag – diefstal met geweld op S. A.
Straf: Beiden de doodstraf, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, aanplakking.
27 oktober 1903 – (21-?)
V.H. J, 27 jaar, dienstknecht, ° Beerst, wonende te Beerst
Diefstal met geweld – moord op C. S.
Straf: 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
31 oktober 1903 – (23-?)
S. J, 21 jaar, ° Esen, wonende te Esen.
Doodslag op B. A.
Straf: 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
11 juli 1908 – 5-790)
B. M., 64 jaar, werkvrouw, ° Klerken, wonende te Woumen
H. S., 36 jaar, werkvrouw, ° Woumen, wonende te Woumen
Kindermoord – medeplichtig te Woumen.
Straf: B.M. 15 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten en H. S. 5 jaar opsluiting, ontzet uit
politieke en burgerlijke rechten.
12 maart 1909 – (6-793)
S. A., 21 jaar, herbergiersdochter, ° Veurne, wonende te
Veurne.
B. R., 41 jaar, weduwe, ° Veurne, wonende te Veurne
Brandstichting.
Straf: Beiden de vrijspraak.
22 oktober 1909 – (13-?)
V.H. P., 41 jaar, werkman, ° Adinkerke, wonende te
Adinkerke.
Moordpoging, verboden wapendracht.
Straf: Vrijspraak.
25 januari 1910 – (1-795)
D. E., 28 jaar, gehuwd, huishoudster, ° Vladslo, wonende te
Woumen.
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Kindermoord te Woumen.
Straf: 5 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
1 februari 1910 – (3-796)
D. B., 20 jaar, slagersgast, ° Alveringem, wonende te
Alveringem.
Oudermoord op V.D.B. R. moeder beschuldigde
Straf: 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
25 april 1911 – (3-799)
W. A.,27 jaar, werkman, ° Pollinkhove, wonende te
Beveren.
Brandstichting te Beveren.
Straf: Vrijspraak.
27 januari 1914 – (1--?)
D.C. A., 43 jaar, zonder beroep, ° Poederlee, wonende
onbekend.
Moordpoging op B. G. veldwachter te Wulveringem.
Straf: 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
15 mei 1915 – (8-807)
R.H., 46 jaar, metser, ° Adinkerke, wonende te De Panne.
Aanranding op de eerbaarheid op R. L. dochter van
beschuldigde, jonger dan 16 jaar.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
24 juli 1919 – (14-812)
B. A., 28 jaar, wachtmeester rijkswacht, ° Koekelare,
wonende te Veurne.
V.R. E, 35 jaar, weduwe, huishoudster, ° Beveren,
wonende te De Panne.
Doodslag op B. C. te De Panne.
Straf: B. A. 15 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten en V.R. E 12 jaar dwangarbeid, ontzet
uit politieke en burgerlijke rechten.
16 april 1920 – (11-816)
V.D.D. C, 33 jaar, schoenmaker, ° Torhout, wonende te
Pollinkhove.
Verkrachting met geweld te Pollinkhove of elders in het
arrondissement op L. A. stiefdochter van beschuldigde,
jonger dan 14 jaar.
Straf: 5 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
2 mei 1921 – (19-820)
B. L., 22 jaar, werkman, ° Izenberge, wonende te Izenberge
Moord op P. Z weduwe te Izenberge.
Straf: 15 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
15 juli 1921 – (29-821)
C. A., 26 jaar, koopman, ° Oostkerke, wonende te
Oostkerke (voortvluchtig).
Hulp beiden aan de vijand – personen blootstellen aan
opzoekingen, vervolgingen of gestrengheden vanwege de
vijand te Oostkerke op L. V.
Straf: 10 hechtenis, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
18 oktober 1921 – (30-822)
N. A., 23 jaar, werkman, ° Booischot, wonende te Turnhout.
Moordpoging – verboden wapendracht op H. F te Esen
Straf: 1 jaar gevangenis.
(Vervolgt)
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening 4141171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden
kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor
Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA

Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, Sint-Idesbald-Koksijde tenzij
anders vermeld.

- Op maandag 2 okt. om 19.30 u. voordracht door de heemkundige Jef Ameeuw over bidbrentjes.
- Op maandag 4 dec. om 19.30 u. spreekt Jan Van Acker, archivaris Veurne, over de familie de Moucheron.
VVF-documentatiecentrum is open in september op zaterdag 2 en 16 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 11
en 25 van 19.30 tot 22 u., in oktober op zaterdag 9 en 23 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 2 en 16; in
november op zaterdag 11 en 25 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 6 en 20 van 19.30 tot 22 u.; in december
op zaterdag 9 en 23 en op maandag 4 en 18.
Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 20 (Fonds Despot, Oud Archief Veurne nrs. 1830 tot 1832).
Inclusief CDRom met tafels op naam van de man, van de vrouw en per gemeente. Prijs: € 10 (+ € 3,70 port).
- Parochieregisters Booitshoeke & ’s Heerwillemskapelle (dopen & huw. 1605-1796, begraf. 1645-1796), door Joeri
Stekelorum. Prijs € 14,50 (+ € 3,70 port).
Bestellingen en alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust, Proostdijkstraat 1,
8630-Veurne.
Wie oude documenten bezit zoals akten, attesten, registers, zichtkaarten, foto’s, enz. alsook rouwbrieven, en
bidprentjes mag deze steeds aan het VVF-centrum Westkust in Koksijde bezorgen. Wij halen ze op, maken
een inventaris van de schenking en houden ze ter beschikking in ons documentatiecentrum.
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De tijdtafel (4)

door Willy MOONS

In de twee vorige nieuwsbrieven waren we gekomen aan 1477 toen Karel de Stoute sneuvelde op 5
januari in Nancy in een oorlog tegen de Zwitsers. Daarmee eindigt het Bourgondische tijdvak en begon
de nieuwe geschiedenis met de Oostenrijkse Habsburgers. Nu gaan we verder in de tijdstafel.

-

-

-

-

-

-

-

1477 : Op 22 september breekt de zee door de dijk tussen Lombardsijde en Oostende. Schepen
worden op de kade geslingerd. In de kerk van Oostduinkerke staat het water bijna twee meter
hoog.
1477-1482 : Regering van Maria van Bourgondië (de toen 19-jarige dochter uit het huwelijk van
Karel de Stoute en Isabella van Bourbon) en van Maximiliaan van Oostenrijk.
1477 : De Franse koning Lodewijk XI profiteert van de machtsoverdracht om Bourgondië binnen
te vallen en stuurt zijn legers naar het noorden.
1477 : Door het huwelijk op 19 augustus van Maria van Bourgondië met de Oostenrijkse
aartshertog Maximiliaan (zoon van Frederik III, keizer van het Duits-Roomse rijk) kwamen de
Nederlanden terecht in het grote Habsburgse rijk. Het hertogdom Bourgondië, Artesië en Picardië
blijven dan in Franse handen.
1478 : Na een proces voor het parlement van Parijs worden de Franse landen van Karel de
Stoute verbeurd verklaard. Daarmee herbegint de oorlog met Frankrijk. Op 19 mei 1478 trekken
de Fransen over de Leie maar op 2 juli worden zij het teruggedreven, 500 doden achterlatend. Op
7 juli sluit Maximiliaan een wapenstilstand maar in april 1479 ontschepen de Fransen opnieuw op
de kust maar worden teruggeslagen.
1478 : Tijdens de korte wapenstilstand vormt Maximiliaan een leger en onder bevel van graaf de
Romont (broer van de gouveneur van Vlaanderen) belegert het Terwaan en verslaat het Franse
leger dat hen probeert te ontzetten.
1478, op 22 juni, wordt in Brugge Philips de Schone, aartshertog van Oostenrijk, hertog van
Bourgondië, koning van Castilië en vorst van de meeste Nederlandse gewesten, geboren. Hij was
de enige zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië.
1480 : Slechte oogst, dure tarwe en grote armoede. De Franse schepen hinderen de visserij. Er
is hongersnood in de Westhoek.
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1482 : Op 23 maart, drie weken na een jachtongeval, overlijdt Maria van Bourgondië in Brugge.
Meteen het einde van de Bourgonische periode. Zij is 25 en laat twee minderjarige kinderen na:
Philips en Margareta. Phlips (later “de Schone”) is 3 jaar en volgt zijn moeder op, voorlopig onder
regentschap van zijn vader Maximiliaan van 1482 tot 1493.
1482-1555 : De Habsburgse periode. Een bewogen periode van oorlog en bezetting in de
Westhoek.
1485 : Maximiliaan sluit opnieuw vrede met Frankrijk maar een jaar later hernemen de
vijandelijkheden. Terwaan, St.-Omaars en Atrecht zijn terug in Franse handen en het Franse
leger rukt in 1487 op naar de Westhoek. De mensen vluchten binnen de muren van Veurne en
Nieuwpoort.
1486 : Maximiliaan wordt in Duitsland tot Rooms-Koning verkozen en gekroond.
1488-1492: Tweede Vlaamse opstand tegen Maximiliaan die in heel Europa oorlog voert terwijl
de oorlog tegen Frankrijk voortduurt.
1488 : Opstand in Brugge tegen Maximiliaan maar Veurne-Ambacht blijft de regent trouw.
Gevolg: benden uit het Brugse Vrije plunderen Veurne-Ambacht. Nieuwpoort opent de sluis van
Nieuwendamme en zet de IJzerstreek onder water zodat Veurne-Ambacht veilig is. Omdat de
plunderingen toch aanhouden trekken landslieden uit Veurne en Nieuwpoort naar Brugge om
daar te plunderen.
1488 : Ondertussen duurt de oorlog tegen Frankrijk verder en wordt Nieuwpoort belegerd door
24.000 soldaten uit het Brugse die nog steeds aan de Franse zijde staan. De bevolking van
Nieuwpport weigert zich over te geven en Denijs van Moorbeke, gouverneur van Veurne, komt
Nieuwpoort ter hulp met zijn manschappen en verplicht de bezetter te wijken. Deze leggen een
brug over de IJzer in Schoorbakke en, met hun bevelhebber Ravenstein, trekken ze er over om
de omliggende streek te plunderen en te verwoesten. Op 13 augustus voegen ze zich bij een
Frans leger dat Bergues bezet.
Een reactie van Maximiliaan kan niet uitblijven en hij stuurt verscheidene schepen met Hollandse
soldaten naar Nieuwpoort maar de Nieuwpoortnaars, bevreesd omdat de Bruggelingen dreigen
de haven dicht te gooien, wijzen de Hollandse hulp van Maximiliaan af. Maar de schepen varen
toch de haven in en de troepen worden verdeeld over Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide. De
Bruggelingen reageren met plunderingen en plannen Nieuwpoort en Diksmuide tot op de grond af
te breken. Maar overvloedige regen en overstromingen dwarsbomen die plannen. Ondertussen
verovert Maximiliaan met 20.000 Duitsers de steden St.-Omaars, Broekburg en Grevelingen.
1489 : Ook Gent mengt zich nu in de strijd tegen Maximiliaan en onrechtstreeks tegen VeurneAmbacht en stuurt een leger met 4.000 Gentenaars en 800 Fransen waarbij zich nog
Bruggelingen aansluiten. Ze trekken naar Diksmuide waar ze moeten wachten op een leger van
20.000 Fransen onder bevel van de graaf van Vendôme en maarschalk Crèvecoeur. VeurneAmbacht roept de hulp in van de Engelsen die 2.000 Schotten, 1.000 piekeniers-voetgangers,
3.000 ruiters en twee stukken geschut sturen. Acht grote Engelse schepen varen Nieuwpoort
binnen. Daarbij nog 1.400 krijgslieden uit de streek en bezettingstroepen uit Nieuwpoort. Het
wordt een vooruit-achteruit gevecht. Op 25 juli begint de echte strijd en slaan de Fransen een
bres in de Nieuwpoortse vesting. De troepen van Picardië en Boonen lopen storm maar worden
met zware verliezen teruggeslagen. Daarna de Zwitsers maar eveneens worden zij met grote
verliezen teruggestuurd Dan volgt de ruiterij maar ook dat loopt faliekant af en de Nieuwpoortse
verdediging van mannen, vrouwen en kinderen houdt stand. De Fransen heffen het beleg op en
vieren hun woede op de streek rond Nieuwpoort die wordt leeggeplunderd en verwoest.
1489 : Op 1 december heeft Maximiliaan alle opstandelingen overwonnen en wordt de vrede
gesloten met Frankrijk en Brugge. Maar nu is het de beurt aan de Gentenaars om Diksmuide te
bezetten. Maar ook de Fransen blijven oorlogszuchtig en voegen zich bij de Gentenaars. Brugge
snelt Diksmuide ter hulp en het gevaar wordt gekeerd.
1491 : Een Franse vloot daagt op voor de kust van Oostduinkerke en probeert te ontschepen. De
plaatselijke bevolking keert het gevaar en de schepen vertrekken.
1492 : Jan Van Coppenhole – die de eerste opstand van de Gentenaars tegen Maximiliaan heeft
geleid – wordt in Gent onthoofd en de stad geeft zich over aan Maxililiaan.
1493 : Vrede van Senlis tussen de Franse koning Charles VIII en Maximiliaan van Oostenrijk.
1493 : Frederik III, keizer van Duitsland, sterft en Maximiliaan moet zijn vader opvolgen en verlaat
Vlaanderen waar hij slechts oorlog en opstand heeft gekend.
1494 : Phillips, zoon van Maria van Bourgondië en Maximiliaan, wordt op 9 september
meerderjarig verklaard en is klaar om de macht over te nemen. Vlaanderen alsook Artois,
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Brabant, Limburg, Namen, Luxemburg, Henegouwen, Holland en Zeeland erkennen Philips de
Schone als landsheer.
1496 : Philips de Schone huwt op 12 november te Lier met Johanna van Aragon, dochter van de
Spaanse koning Ferdinand II van Aragon en Isabella van Castilië. Niets laat dan vermoeden dat
hierdoor Vlaanderen ooit Spaans bezit wordt.
1498 : Philips de Schone bevestigt de Vrede van Senlis met de nieuwe Franse koning Lodewijk
XII.
1500 : In Gent wordt Karel, zoon van Philips de Schone en Johanna van Aragon geboren. Ook in
1500 wordt Joanna erfopvolgster voor Castilië. Door een reeks onverwachte sterfgevallen wordt
Johanna in 1506 ook erfgename van de Spaanse troon en bijgevolg ook haar zoon Karel als
Karel V of keizer Karel.
1506 : Philips de Schone overlijdt op 25 september in Burgos-Spanje. Hij laat twee dochters en
twee zonen na waarvan Karel, amper zes jaar, de oudste is. Hij moet het bestuur over het
Spaans-Vlaamse rijk overnemen. Tot 1515 zal Margaretha van Oostenrijk, weduwe van Emanuel
Philibert van Savoye, zuster van Philips en dochter van Maximiliaan, als landvoorgdes der
Nederlanden Vlaanderen besturen onder voogdij van Maximiliaan. Zij komt tot vrede met
Frankrijk en bewerkt welstand in Vlaanderen.
(Wordt vervolgd)

Trouwen met je schoonzuster ?…

door de redactie
Op de site van Yahoo West-Vlaanderen op het Internet vonden we volgende vraag die waarschijnlijk
genealogen kan boeien. Overigens had de vraagsteller het probleem ook gevonden in de database der
West-Vlaamse huwelijksakten. Hier volgt zijn tekst.

Huwelijk te Oudenburg op 10 juni 1868 (akte 69) tussen Petrus Jacobus DEGRISE en Eugenia
RYCKEWAERT.
Bruidegom was weduwnaar van Mathilde Ryckewaert (+ Gent 07/01/1868).
Toelating voor huwelijk met schoonzuster in KB van 21 mei 1868.
Ouders van de bruidegom afwezig, toestemming in notarisakte.
Vragen:
1. Is er een KB nodig om te huwen met een schoonzuster of geldt dat enkel bij bijzondere gevallen?
2. Kan men ergens dit KB raadplegen?
Antwoorden:
1. Artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek stelde in 1804 een strikt verbod in om een huwelijk te
sluiten tussen schoonbroer en schoonzuster. Dispensatie was niet mogelijk.
2. Dit absolute verbod werd gemilderd door een decreet van 28 februari 1831: “De Regering is
bevoegd om het huwelijksverbod van artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek voor huwelijken
tussen aangehuwden in de graad van broer en zuster wegens gewichtige redenen op te heffen.
De dispensatie kan alleen dan worden verleend wanneer het huwelijk werd ontbonden door de
natuurlijke dood van een der echtgenoten.”
3. Sedertdien is het artikel meermaals veranderd, net zoals alles wat huwelijksbeletsel uit
(bloed/aan)verwantschap aangaat: als een wetsontwerp van Mevr Taelman erdoor komt blijven
alleen standhouden het absolute verbod van huwelijk tussen bloedverwanten in de rechte lijn, en
tussen broer en zus.
Mits toelating van de Koning kunnen nu al oom en neef of nicht, tante en neef of nicht,
schoonbroers en schoonzusters trouwen, en straks kunnen een man of een vrouw ook trouwen
met zijn/haar eigen stiefzoon of stiefdochter (= de zoon of de dochter die de partner meebracht
uit een vorige relatie)
Petrus en Mathilde zullen wel een aantal jonge kinderen hebben gehad of Eugenia zal zich al wel
met de opvoeding bezig hebben gehouden. Gewichtige redenen zullen er dus geweest zijn.
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Ik – aldus de expert - denk niet dat dit soort KB er één is dat moet gepubliceerd worden, dus te
zoeken in archief van het Ministerie (waarschijnlijk) van Justitie. Maar de gemeente zelf heeft
haar dossiers van de burgerlijke stand, met de bescheiden: kwestie is of die nog bestaan, en zo
ja hoe die te kunnen raadplegen.
de

Dat was dan de burgerlijke kant van de zaak. Maar er is ook een kerkelijke vizie. Vlaamse Stam van de 2
jaargang nr. 3 publiceerde van de hand van F. Goole een artikel over “Dispensatio consanguinitatis”. Ook
daar wordt het probleem van de dispensatie aangepakt. Hier volgt de tekst:

Reeds van oudsher regelde de R.K.-Kerk het huwelijksrecht en, daar zij het huwelijk als een
sacremant beschouwde, had zij alleen bevoegdheid over dit onderwerp. De door de kerk
uitgevaardigde regelingen betroffen de vormen van het huwelijk: de huwelijksvereisten en –
beletselen, de ontbinding ervan, de scheiding van tafel en bed, enzovoort…
Enkele voorname data:
• Concilie van Lateranen in 1215 over huwelijksbelofte en drie roepen.
• Eeuwig Edikt van 1540 over huwelijk van minderjarigen.
• Concillie van Trente in 1845-1863 over registratie van het huwelijk voor priester en
getuigen.
Het huwelijk was verboden tussen ascendenten en descendenten, tussen broers en zusters,
tussen oom en nicht, tante en neef en zulks tot in de vierde graad. Ook aanverwantschap of
zwagerschap en geestelijke verwantschap (peter – meter) golden als een beletsel.
Om de nietigheid van zulk een huwelijk e voorkomen werk de “dispensatio consanguinitatis”
aangevraagd en meestal verkregen. Dispensatie in de derde en vierde graad werd verleend door
de bisschop. Dispensatie in de tweede graad door de paus.

Berekening der graden (kanoniek recht):
•

In rechte lijn: (geen huwelijk mogelijk.) Hier telt elke generatie voor één graad. Men vindt
dus de graad van bloedverwantschap tussen de belanghebbenden en zijn voorouders
door het aantal geboorten te tellen dat tussen hen ligt. Vader en kind zijn bloedverwanten
in de eerste graad, grootvader en kleinkind in de tweede graad en zo verder.

•

In zijlijn: (huwelijk met dispensatie mogelijk.) Hier moet men onderscheiden of de twee
personen wiens graad van bloedverwantschap men wil berekenen, op gelijke of ongelijke
afstand van de gemeenschappelijke stamvader staan. Staan ze op gelijke afstand dan
telt men van een van beide personen tot aan de gemeenschappelijke stamvader. Staan
de twee personen op ongelijke afstand dan begint men te tellen van degene die het verst
van de gemeenschappelijke stamvader staat.

Voorbeeld graad van bloedverwantschap volgens kerkelijk recht :

3de graad : oudoom
l
3de graad : neef-nicht
l
3de graad : achterneef-nicht
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4de graad : betovergrootouders
l
3de graad : overgrootouders
l
2de graad : grootouders
l
1ste graad : ouders
l
belanghebbenden

2de graad : oom-tante
l
2de graad : volle neef-nicht
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Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (9)

door Joeri STEKELORUM en Hilon VANLEENHOVE

23 oktober 1922 – (25-?)
R. H., 54 jaar, metserdiender, ° Adinkerke, wonende te De
Panne.
Aanranding op de eerbaarheid met geweld op R. J., jonger
dan 16 jaar, bloedverwant van beschuldigde.
Straf: 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten en vaderlijke macht.
5 maart 1923 – (9-827)
V.D.B. E., 23 jaar naaister, ° Houten, wonende te Houtem.
V. L., 46 jaar, werkvrouw, ° Houtem, wonende te Houtem
Kindermoord te Houtem.
Straf: V.D.B. E 5 jaar gevangenis en V. L. 9 maand
gevangenis.
1 februar 1924 – (2-831)
B. A., 35 jaar, werkman, ° Watou, wonende te Roesbrugge
– Haringe.
Moord op V.T. E. te Beveren.
Straf: 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
30 januari 1925 – (2-837)
M. J., 31 jaar, werkman, ° Diksmuide, wonende te
Diksmuide.
Moordpoging – aanranding op de eerbaarheid op D. A.,
jonger dan 16 jaar.
Straf: Levenslange dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, aanplakking.
20 september 1927 – (13-848)
R. H., 41 jaar, likeurhandelaar, ° Westende, wonende te
Lombardsijde.
Moordpoging – verboden wapendracht te Lombardsijde en
Alveringem op D.V. M.
Straf: 10 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
21 juni 1929 – (11-857)
V. L., 21 jaar, werkman, ° Woumen, wonende te Woumen.
Moord – verboden wapendracht op B. L.
Straf: 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.

18 maart 1930 – (3-15)
F. E., ° Keiem 1902, veldarbeider, wonende Avekapelle.
Brandstichting te Avekapelle ten nadele van D.C. R.
Straf: Vrijspraak.
27 mei 1930 – (7-18)
D.P. E, ° Leke 1873, zonder beroep, wonende te Leke.
Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld op L. M.,
jonger dan 16 jaar te Leke.
Straf: 7 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten .
28 mei 1930 – (9-19)
M. J.,° Merkem 1891, metserdiender, wonende te
Woumen.
Verkrachting met geweld op M. I., jonger dan 14 jaar,
dochter van beschuldigde te Woumen.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke, burgerlijke
rechten en vaderlijk macht.
14 december 1931 – (15-40)
D.G. P., ° Deerlijk 1888, werkman, wonende te Schore.

Jaargang 6 nr. 3

Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld op D.G. B.,
jonger dan 16 jaar, dochter van beschuldigde.
Straf: 5 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
16 juni 1934 – (19-90)
C. C., ° Zomergem 1892, landbouwer, wonende te
Pollinkhove.
Doodslag – slagen en verwondingen – verkrachting op P.
M., jonger dan 16 jaar.
Straf: Levenslange dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten en vaderlijke macht, aanplakking.
29 september 1934 – (24-92)
B. F., ° Passendale 1885, landbouwer, wonende te Esen.
Verkrachting met geweld op V.T. M., jonger dan 16 jaar te
Esen.
Straf: 1 jaar gevangenis, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
26 maart 1936 – (5-111)
B. H., ° Wulvergem 1883, landarbeider, wonende te
Wulvergem.
Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld op B. J.,
dochter van beschuldigde, jonger dan 16 jaar te
Wulvergem.
Straf: 7 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
3 juni 1936 – (17-116)
V.M. F., ° Eernegem 1914, werkman, wonende te Moere.
D.N. M., ° Ichtegem 1903, molenaar – landbouwer,
wonende te Ichtegem.
Poging tot doodslag op D.M. M. en D. I. te Keiem.
Straf: V.M. F. 10 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten en D.N. M. 2 jaar gevangenis.
24 maart 1938 – (2-149)
D.B. P., ° Woumen 1888, arbeider, wonende te Diksmuide.
D.B. A., ° Woumen 1920, arbeider, wonende te Diksmuide.
Uitgeven vals geld – valsmunterij te Diksmuide of elders.
Straf: D.B. P. 3 jaar gevangenis, boete; D.B. P. 3 jaar
gevangenis, boete.
24 maart 1938 – (‘3-149)
D.P. Z.., ° Woumen 1893, huishoudster, wonende te
Diksmuide.
Uitgeven vals geld – valsmunterij te Diksmuide of elders.
Straf: Vrijspraak.
30 september 1938 – (15-155)
B. J., ° Ieper 1912, werkman, wonende te Beveren.
Diefstallen met braak en inklimming of valse sleutel –
moord ten nadele van: V. A. grootmoeder beschuldigde;
V.D.W. I.- A. A.- W. H.- C. G. te Leisele; T. M. te SintRijkers; Kerkfabriek te Gijverinkhove en F. M. te
Hoogstade.
Straf: 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
28 mei 1945 – (8-189)
D.S. M., ° Diksmuide 1905, handelaar, wonende te
Diksmuide.
Doodslag op E. A.
Straf: Vrijspraak.
3 december 1946 – (9-?)
Z. C., ° Adinkerke 1902, elektricien, wonende te Wilrijk –
De Panne.
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Moord – diefstal op V. M.
Straf: levenslange dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, aanplakking.
15 februari 1951 – (2-235)
V.T. E., ° Gijverinkhove 1923, herbergierster, wonende te
Gijverinkhove.
Vergiftiging op B. M.
Straf: levenslange dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, aanplakking.
19 november 1953 – (5-250/252)
A. C., ° Staden 1908, gehuwd, metser, wonende te
Oostduinkerke..
Doodslag – diefstal op L. L. te Oostduinkerke.

Vlaamse voornamen

Straf: 20 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
23 februari 1960 – (1-276)
V.D. S., ° Poperinge 1937, landarbeidster, wonende te
Roesbrugge – Haringe.
Kindermoord.
Straf: Vrijspraak.
16 juni 1960 – (13-284)
D.S. W., ° Ieper 1934, fabrieksarbeider, wonende te Ieper.
Poging tot doodslag – diefstal op V. C. en M. F.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
(Einde)

door de redactie

Michiel Mispelon publiceerde ooit een reeks oude Vlaamse voornamen die door gebruik vervormd werden.
Vaak is het moeilijk nog de ware Latijnse naam te herkennen. In enkele afleveringen zullen we deze lijst van
Michiel Mispelon publiceren. Links van de schuine streep ( / ) de Vlaamse versie, rechts de Latijnse.

A
Adelken / Adelgundis
Aechtien / Agatha
Aesken / Euphemia
Aeltge; Eeltje / Aleydis
Aenke; Daenke / Adriana
Arent; Aert / Arnuldus, Arturus
Ameel / Amelius
Amel; Amelken / Amelberga
Ansem; Anrt / Anselmus
Arien / Adriana
Auken / Adaucia

B
Babbeken / Barbara
Baelke / Balbina
Baef / Bavo
Balten / Balthazar
Bartelt / Bartholomeus
Baete; Baetken; Bate / Beata; Beatrix
Beel; Beelken / Elisabeth; Isabella
Beelighe / Sibilla

De mormonen

Beert; Berntken / Bernardus
Bernken / Gerebernus
Beesken / Gerebernus
Bert / Robertus
Berte; Bertke; Berta / Philiberta
Bessel /Basilius
Besselken / Basilissa; Blaesilla
Betge; Betken / Elisabeth
Boord / Willebrordus
Boschard / Buchardus
Bossaert / Siluanus
Bouwen; Boudewijn / Balduinus; Baudelius
Bram / Abraham
Brecht / Lambertus
Brandt / Brandanus; Brandusphus
Bechtige / Lamberta
Brepe; Bipe / Brigitta
Broos / Ambrosius
Bucho / Buchardus
Burrichje / Fideburga, Walburgis
Byghe / Delbora; Begga

door Willy MOONS

De mormonen worden vaak genoemd in verband met stamboomonderzoek. In feite zijn de mormonen
leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze kerk onderwijst dat er
leven is na de dood. Zij predikt dat gezinnen in het hiernamaals bij elkaar blijven wanneer ze dat in dit
aardse leven vastleggen. Daartoe moeten getrouwden een speciale huwelijksceremonie ondergaan.
Kinderen moeten in de kerk gedoopt worden. Het bijzondere van de mormoonse gemeenschap is dat
mensen alsnog hun voorouders lid van de kerk kunnen maken. Zij doen dit als het ware in hun plaats.
De redenering die de kerk volgt is dat miljoenen mensen op aarde hebben geleefd zonder ooit de lering
van Jezus Christus te hebben gehoord. Zij hebben nooit zelf voor het geloof kunnen kiezen. Dat
verklaart waarom de kerk stamboomonderzoek zo belangrijk vindt. Je kan je voorouders natuurlijk pas
dopen en inzegenen als je weet wie ze waren. Om stamboomonderzoekers te helpen bij hun zoektocht
maakt de kerk zoveel mogelijk gegevens digitaal beschikbaar via de website www.familysearch.org.
Daar vindt de onderzoeker ook de adressen van de mormoonse centra voor familiegeschiedenis in
België.
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In de bibliotheek van de kerk, de Family History Library in Salt Lake City (VS), berust de grootste
genealogische collectie ter wereld. Die verzameling is toegankelijk gemaakt met behulp van de Family
History Library Catalog (op internet: www.familysearch.org > Library > Family History Library). In de
centra zelf kan je opzoekingen doen op CD-Rom en op filmrollen. Je kan in de Family History Library
Catalog zoeken naar films en CD-Roms die gegevens bevatten waarnaar je op zoek bent. Je kan
zoeken op plaatsnaam, familienaam, trefwoord en titelwoord. De films kan je bestellen en gedurende zes
weken raadplegen. Er is een centrum in Brugge, Predikherenstraat 25, tel.: 050-37.66.16, open op
zaterdag van 13 tot 18 uur.
Dit alles biedt een belangrijke opportuniteit om een genealogische zaterdag te organiseren. Op zaterdag
voormiddag is het Rijksarchief in Brugge open tot de middag. Daar kan je dan op film alle registers en
tafels raadplegen. Die films werden overigens door de mormonen gemaakt.Na een smakelijk
middagmaal stap je dan naar het centrum van de mormonen waar je het werk van de voormiddag kan
verderzetten op precies dezelfde films of reeds op CD-Roms. In het Rijksarchief moet je wel betalen. Bij
de mormonen is alles gratis, tenzij je een film of CD-Rom wil huren om thuis te raadplegen.
Veiligheidshalve afspraak maken. Voor rijksachief Brugge, Academiestraat 14-18 (hoekje om gaan) op
050-33.72.88, voor mormonen 050-37.66.16.

Nieuwe archivaris in Koksijde
Koksijde heeft een nieuwe archivaris voor het gemeentelijk archief. Caroline Beele volgde André
Declerck, die op 1 april in pensioen ging, op.
Caroline is geboren in Nieuwpoort op 15 juni 1959. Zij is de dochter van André Beele (° Ieper, 18
oktober 1923, + Veurne, 26 november 2004) en van Simonne Bonte (° Lo, 18 augustus 1930) die in
de Hagedoornstraat te Koksijde woonden waar de ouders een winkel in groenten en fruit hadden. Zij
is de kleindochter van Jerome Beele en Bertha Serruys en van Emeric Bonte en Irma Debandt.
Caroline volgde twee jaar latijn aan het Koninklijk Atheneum in Veurne en daarna moderne
humaniora en handelsafdeling aan het Annuntiata-instituut te Veurne. Daarna kon ze aan de slag als
bediende in GB-Koksijde.

Caroline is gehuwd met Jean-Pierre
Vanhoeck. Ze wonen in de Gouden
Hoofdstraat 13 in Beauvoorde en
hebben zeven kinderen:
-

-

Liesje (° Veurne, 7 januari
1981). Ze studeerde
kunstgeschiedenis te Gent,
communicatiebeheer in
Antwerpen en is nu bezig met
een opleiding Engelse
literatuur, film- en
theaterwetenschap aan de
universiteit in Antwerpen.
Liesje woont samen met
Freek Roeles, Nederlander en
ingenieur bij Atlas-Copco.
Caroline Beele, de nieuwe archivaris in Koksijde, met André
- Joke (° Veurne, 9 augustus
Declerck, die op 1 april 2006 met pensioen ging.
1982). Ze is verpleegkundige.
Is gehuwd met Peter Vanhaecke. Peter heeft samen met zijn vader een restaurant/tearoom in
Oostende. Joke en Peter wonen in Middelkerke en hebben twee kinderen: Bas en Emma.
Marieke (° Veurne, 23 februari 1985). Ze studeert verpleegkunde in Brugge.
Pieterjan (° Veurne, 15 oktober 1987). Hij studeert grafische en illustratieve vormgeving in
Antwerpen.
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-

Bieke (° Veurne, 30 juli 1991). Ze volgt middelbaar onderwijs in de richting creatie en mode aan
het Annuntiata-instituut in Veurne.
Femke (° Veurne, 17 januari 1994). Ze loopt school in de Vrije Basisschool in Alveringem.
Noortje (° Veurne, 4 januari 1999). Ze loopt school in de Vrije Basisschool in Alveringem.

Caroline en haar man kozen er voor om zelf in te staan voor de opvoeding van de kinderen en
daardoor werd Caroline jarenlang huismoeder. Ze volgde ondertussen enkele opleidingen in de
richting van sociale wetenschappen aan de open universiteit in Gent.
Zeven jaar terug ging ze weer aan de slag voor Erfgoed Vlaanderen. Ze zorgde voor de openstelling
van het kasteel Beauvoorde. Via een opleiding binnen de culturele sector kwam ze terecht in het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 in Koksijde waar ze verantwoordelijk was voor het secretariaat.
Ondertussen volgde ze een opleiding archiefbeheer aan de school voor bestuursrecht en Roeselare
en Brugge. Zo volgde ze in januari 2006 André Declerck op die in april met pensioen ging.
Caroline heeft ook nog een broer Carlos (° Veurne, 18 september 1965) die gehuwd is met Rita
Pladys. Ze wonen in de Gulden Zandstraat in Oostduinkerke en hebben 2 kinderen: Jasper en
Martijn. De ouders van haar man zijn Pierre Vanhoeck, geboren te Oostende op 27 februari 1931 en
Jenny Bronders, geboren te Oostende op 19 november 1930. Ze wonen in Koksijde in de
Bloemenstraat. De zus van Jean-Pierre heet Linda Vanhoeck en is getrouwd met Johny Vanheste,
bestuurslid bij VVF-Westkust.

Verouderde rechtstermen (2)

door Gilbert DUMON

In nummer 2 van jaargang 2005 publiceerden we reeds een eerste lijst van verouderde
rechtstermen. Wat nu volgt is een vervolg op die eerste lijst.
per mortem patris, matris : door de dood van vader, moeder.
'naakte eigendom' :
blote eigendom, waarvan het vruchtgebruik is afgezonderd.
naderschap van bloed of geslacht of van maagschapswege:
het recht verleend aan de bloedverwanten van de verkoper van een
onroerend goed om het terug te nemen uit kosten, en dit om het vervreemd
goed in de familie te behouden.
omloper ook ommeloper :
kadastraal boek, terrier.
onbedeghen :
zonder nakemelinschap.
onbejaert:
minderjarig.
voor desen int ongereede bedeghen : voordien zoek geraakt zijnde.
oorkonden :
betuigen.
pacht hier erfpacht :
het uitgeven of afstand doen ten eeuwige dage of voor een lange termijn
van een vast goed, tegen een jaarlijkse rente of pacht, in geld of in graan,
of ook in kapoenen (gesneden hanen).
passeringhe :
gerechtelijke akte.
pensionaris :
rechtsgeleerde, raadsman van een stad, raadsman.
pointinghe :
belasting, hoofdelijke omslag.
praet :
weide, grasland
prejudictie van 's haren recht : vooriopig vonnis vellen.
bij procuratie :
bij volmacht
pnt :
present, in tegenwoordigheid van.
presentatie van de waerhede : het zich in rechte beroepen op iets.
procureren ook procreren : voortbrengen, telen.
rapport :
opgave, aangifte, verslag. “Elke man van lene wordt gehouden rapport
over te geven van zijn lenen, onder zijn zegel, en aan zijn erfachtige heer
de grootte van dien, hoe dat hij het houdt en te wat dienste” en dat binnen
de veertig dagen nadat hij “feaultheit” (hulde en trouw) heeft gedaan.
relief :
leenverheffing.
rouwkoop :
geld dat krachtens beding de koper moet geven als hij een gesloten koop
ongedaan wil maken.
saisieren :
aanslaan, in beslag nemen, ook de formele inbezitstelling.
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sententie :
uitspraak, vonnis.
solidum :
voor de hele som.
solvit alle rechten oock van recipisse : heeft alle rechten betaald ook deze van het ontvangstbewijs.
strynck :
een lang, smal stuk land gelegen tussen twee grachten of twee hagen.
Natte gronden werden ingedeeld in stringen om het water gemakkelijker
weg te leiden. Een strinck was ook een strook land gelegen tussen twee
elzenhagen om te vruchten te beschutten tegen de wind.
uitwinnen :
gerechtelijk confisceren, in beslag nemen, verbeurd verklaren.
vassael :
vazal leenman.
verheffen :
de feodale status van het leenmanschap erkennen, het juridische bezit van
het leen verwerven door de uitkering aan de leenheer.
verhoofdinghe :
aangifte, registrering, inschrijving van of onder titel (hoofd, kop) in een
register.
verstorven zijn :
ouderloos, het erfgoed van zijn afgestorven ouders hebben.
vervreemden :
verduisteren, in vreemde handen overgaan, ook door erfenis in het bezit
van de verwante uit de zijlijn overgaan.
vraemgoed :
(vroomgoed) goed dat een kind bezit dat het niet van zijn ouders geerfd
heeft.
vraemvooght :
voogd die het vraemgoet beheert
vrame :
(vrome) de beste vrome: is een leenroerige verplichting om aan de
leenheer de beste opbrengst van één van de drie volgende jaren af te
staan.
vromen :
gebruiken, er het voordeel, het volledig vruchtgebruik van hebben.
waerheit :
“betoonen ter waerheit” : bewijzen met getuigen.
(Einde)
Bronnen: K. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse en
Limburgse oorkonden. Leiden 1890. P.A.A. Van Veen, etymologisch woordenboek. L. De Bo, Westvlaams Idioticon. Walter Cauwelier.

Goed om weten
•

•
•
•
•

•

door de redactie

En in Veurne is de Vriendenkring Stadsarchief 15 jaar jong. In 1990 werd de kring opgericht om
het Stadsarchief te ondersteunen. Op de stichtingsvergadering werd beslist om een ledenblad te
publiceren, onder de naam ‘Archikrant’. In het meest recente exemplaar van ‘Archikrant’ blikt
stadsarchivaris Jan Van Acker terug op 15 jaar vriendenkring en ledenblad en geeft meteen een
handige inhoudslijst van de 15 jaargangen.
Op zaterdag 16 september van 10 tot 17 uur is er in het casino van Koksijde een vrijetijdsmarkt .
Koksijdse verenigingen stellen hun werking voor. Ook het VVF-Westkust zal hierop aanwezig zijn
om zijn activiteiten aan te prijzen.
De bibliotheek van VVF-Westkust verschijnt voortaan ook op de centrale database van VVFNationaal.
Wie een beetje mee is in de wereld van de genealogie kent waarschijnlijk de website
http://www.a-z.be/genealogie.html. Wie niet mee is moet eens gaan kijken want dat loont de
moeite.
Het internet is verzadigd van dergelijke sites. Gemakkelijk op voorwaarde dat je internet hebt.
Maar misschien minder bevredigend? Surf eens naar de site van “het gebeugen van Ieper” op url
http://www.geheugenvanieper.be/index.html. Deze erfgoedbank ontsluit historische kranten uit de
erfgoedcollecties van Ieper, dit tot aan het interbellum.
Wie zoekt in Noord-Frankrijk kan geholpen worden door de website
http://users.skynet.be/sky60754/nf/ Er zijn momenteel al 136.000 bezoekers genoteerd en dat zal
wel iets betekenen.

Tentoonstelling Georges Verschingel
Tijdens de eindejaarsperiode organiseert de dienst cultuur en archief, onder de noemer “Zeven maal
Zeven in Veurne”, een zevenjarige reeks tentoonstellingen, waarin aandacht besteed wordt aan een
overleden Veurnse kunstschilder. André Bulthé beet in 2003 de spits af. Nadien volgden Jos
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VanBelleghem en Trebla. Dit jaar wordt hulde gebracht aan de jong gestorven kunstschilder Georges
Verschingel, die een omvangrijk oeuvre heeft nagelaten. De tentoonstelling gaat door in het Landshuis,
van 16 december 2006 tot 7 januari 2007.
Georges Verschingel (1889-1922) was autodidact. Via zijn moeder, Clotilde Lust, stamde hij uit een
muzikaal begaafde familie, die niet minder dan twee componisten telde. Ook Georges was muzikaal
begaafd, maar hij uitte zijn artistiek talent vooral via zijn teken- en schilderkunst.
Georges woonde o.m. in de Nieuwpoortstraat, de Zwarte Nonnenstraat, de Klaverstraat, de Appelmarkt
en de Houtmarkt. Zijn vader, Edouard, was kantoordirecteur bij de 'Banque Ostendaise' in Veurne. Na
zijn studies in de Rijksmiddelbare school in Veurne en het St.-Amandusinstituut in Gent, werd Georges
bediende in de bank van zijn vader, op de Appelmarkt. Hij tekende en schilderde Veurnse straatjes,
pittoreske hoekjes en gewone mensen in hun dagdagelijks gedoe.
In 1912 huwde hij Laura, de dochter van gerechtsdeurwaarder Louis Bouten uit de Vleeshouwersstraat.
Het echtpaar vestigde zich naast haar ouderlijk huis, op de hoek van de Vleeshouwersstraat en de
huidige Daniël de Haenelaan. Georges verliet de bank en werd ontvanger van de Noordwatering Veurne.
Hij behaalde ook het diploma van landmeter. Voor zijn werk doorkruiste hij de hele omgeving, die hij ook
tekende en fotografeerde. Ook in de oorlogsjaren bleef hij zijn werk uitoefenen. Hij vereeuwigde de
oorlogsgruwelen in de streek.
In 1916 vluchtte het gezin naar De Panne, waar hun dochtertje Elisabeth geboren werd. Nadien namen
ze gedurende een jaar hun intrek in een hoeve in Houtem. Nog voor het einde van de oorlog keerden ze
naar hun huis in de Vleeshouwersstraat terug. De kunstenaar was ook lid van de Sodaliteit. Hij
organiseerde jaarlijks mee de Vastenkruisweg en de Boetprocessie en begeleidde de ommegang. Hij
ging helemaal op in het lijden van Christus en stortte zich op het tekenen en schilderen van religieuze
kunst. In 1921 werd zijn dochtertje Godelieve geboren. Een jaar later stierf de begaafde Veurnse
kunstenaar aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij was amper 33 jaar oud.
(Tekst overgenomen uit “Info Veurne” het stedelijk informatieblad. De tekst werd overgezet met een C-Pen.
Dat is een camera in de vorm van een stift die je over een tekst schuift, deze tekst opneemt en overzet naar
het beeldscherm van een computer.)
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Kwartierstaat van Georges VERSCHINGEL
16

17 18

VERSCHINGEL
Franciscus

4

° Koekelare,
03 maa 1782
+ Ichtegem
07 aug 1841

19 20
DE GRYSE
Francisca

DE ZEURE
Carolus-Ludovicus

° Ardooie,
24 jan 1787
+ Ichtegem
10 aug 1860

° Stavele,
25 jan 1799
+ Stavele
23 okt 1872

x Ichtegem, 21 jan 1807
8

3

21 22

23 24
DE LANGHE
AlexandrinaCatharina

LUST
Andreas-Amatus

° Pollinkhove,
01 maa 1805
+ Oostende
19 mei 1893

° Veurne S-Denijs,
01 okt 1778
+ Veurne
21 nov 1847

x Pollinkhove, 21 nov 1825
9

10

25

26

QUESTROY
Adelaida-Sophia
° Veurne-Walburga,
08 mei 1786
+ Veurne
30 dec 1858

28

12

29 30

DEMAZIERE
Petrus-Joannes
° Nieuwpoort,
ca 1785
+ Veurne
05 jun 1831

x Veurne, 25 aug 1806
11

° Lo,
ca 1780
+ Veurne
13 nov 1830

x onbekend, voor 1817
13 14

15

DE ZEURE
Reine-Sophie

LUST
Cesar-Auguste

DEMAZIERE
Maria-Charlotte-Clemence

° Ichtegem, 21 sep 1811
+ Oostende 23 mei 1891

° Stavele, 25 sep 1832

° Veurne, 08 jun 1817

° Veurne, 06 aug 1817
+ Veurne 09 jul 1881

x Oostende, 18 sep 1862

31

VANEECKE
Isabella-ClaraConstancia

VERSCHINGEL
Franciscus

4

2

27

x Veurne, 27 apr 1839
5 6

7

VERSCHINGEL Eduard-Francois

LUST Clotilde-Marie-Augusta

° Oostende, 19 okt 1864

° Veurne, 16 maa 1859

x Veurne, 14 apr 1888
2

3

VERSCHINGEL Georges

1

Beroep: Ontvanger Noordwateringen
Veurne

° Oostende, 1889
+ Gent, 1922

x Veurne, 1912
met: Laura BOUTEN

1
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening 4141171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden
kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor
Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA

Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, Sint-Idesbald-Koksijde tenzij
anders vermeld.

OPGEPAST !
VVF-documentatiecentrum is voortaan alleen open op zaterdag van
13.30 tot 17 uur. Dus elke zaterdagnamiddag, niet meer op maandag.
Donderdag 18 januari 2007 om 19.30 uur : Nieuwjaarsreceptie met
wijndegustatie in het lokaal voor leden en sympathisanten (zie blz. 44).
Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed van het Brugse Vrije (regio Veurne), 1ste, 2de en 4de reeks en de heerlijkheid Ardooie door Jef
Cailliau. Prijs € 10,00 (+ € 3,70 port).
Bestellingen en alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust, Proostdijkstraat 1,
8630-Veurne.
p. 37

Hoe begin ik aan mijn stamboom ?

door Marc DERUDDER

De afdeling Westkust van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) organiseert van 1 tot 29 maart 2007
telkens op donderdagavond om 19.30 uur opnieuw een initiatiecursus van vijf avonden over het thema « Hoe
begin ik aan mijn stamboom ? ». Deze lessen gaan door in het documentatiecentrum van de VVF in Koksijde,
Cultureel Centrum Taf Wallet, Veurnelaan 109, tweede verdieping (er is een lift).
De vijf avonden gaan over een verschillend thema. Op 1 maart worden de initiele vragen beantwoord :Hoe begin ik
eraan ? Waar moet ik eerst zoeken ? Ordenen van gegevens. Basisregels voor genealogieën en kwartierstaten.
Op 8 maart komen de registers van de burgerlijke stand aan de beurt. Daarnaast de praktische aangelegenheden,
de toegankelijkheid van archieven, de privacywetgeving en de bevolkingsregisters.
Op 15 maart bespreken we de parochieregisters, de verschilpunten van deze met de burgerlijke stand, de veel
gebruikte afkortingen en geven we een praktische inleiding tot Latijns schrift.
Op 22 maart komen alle andere bronnen aan de beurt zoals de staten van goed, de wezerijakten, de notariele
archieven, legerarchief, poorterboeken, internet, enz.
De slotdag op 29 maart gaat gepaard met een bezoek aan een documentatiecentrum.
Deelname aan de cursus kost 25 euro en de syllabus is hierin begrepen. Wie wil deelnemen stort dit bedrag op
rekening 979-6222864-28 van VVF Westkust met de vermelding ‘initiatiecursus” en de naam van de cursist.
Inlichtingen kan men bekomen bij Marc Derudder op 058-31.16.57 of met e-mail marc.derudder@vtiveurne.be.

Kapers in Nieuwpoort

door Jef Cailliau
Jef Cailliau verrast ons vaak met een boeiende akte of wetenswaardigheid uit lang verleden dagen die hij
opspeurt in de oude archieven. Ditmaal vond hij in het archief van Nieuwpoort, dat berust in het
Rijksarchief te Brugge, onder het nummer 2813 een document van de Admiraliteit van Nieuwpoort over de
verkoop van een kaperschip en over de diverse bemanningen van dit schip in de volgende jaren. Hiernaast
de akte, hieronder de leesbare tekst. Vergelijk !
Wy Antone REYNOUT rechter assesseur der admiral van syn Hoogheyt Hectoral VAN BEYEREN als
gouverneur van dese Nederlanden gestelt binnen der stede ende port van Nieuport doen te weten dat het
schip synde een caf sonder naeme groot dertigh vat ofte daer ontrent daer schipper op was Ywaert
MOELENAERE in zee verovert ende alhier opghebracht den sesden maerte XVI c twaefve door den Capitein
Pieter CARTON vaerende van alhier met commissie van syn Hoogheyt Hectoral VAN BEYEREN souverain van
dese landen vuytcrachte van onse ordonnantie op den XII van deselve maent a la hauche te coope synde
geveylt met alle syne toebehoorten overgeslaegen ende geadmyeert is geweest aen sr. Pieter DE ROO
coopman alhier woonachtygh als hoogsten verhooger voor de somme van ses hondert vyfthien guldens
courant welcken volgende hebben wy aenden selven ROO op syn versouck verleent dese admiratien brief
om hem te dienen daer ende soo het behoort actum onder den segel deser admirariteit den iii mey XVII
deerthien my torconde als greffier A. Reynout
p.38
Scheepsrol
Jef Cailliau vond ook drie bemanningsrollen van dit schip omtrent 1713. Belangrijk zijn de benaming van
de functies en de gages van de bemanning. En natuurlijk de namen want misschien zat er ooit een kaper in
uw familie. Verder ook onderaan de bemanningslijst de vrijgeleide (zeebrief of kapersbrief) waarmee de
admiraliteit in Nieuwpoort toestemming gaf aan schip en bemanning om uit te varen.
Equipagie rolle van Capt. Pr. CARTON commanderende seker Roy chalouppe ghenaemt de St.
Pieter sonder canon vaerende uut Nieupoort met patente van syne Ceurvorstelicke Hoogheyt den
Hertoghe VAN BEYEREN
Capiteyn Pr. CARTON ; Pieter RYOENE . Pauwels ANGARO . Pr. HENNEJONCK .Cornelis
PYSEN ; Joannes DAENS . Pauwels BERVOET . Andries VALCKENIER .Jacobus BLOMME .
Carel WILLAERT . Adriaen WESEMAEL . Joannes SANTIER Jan HELIAS . Jan METS . Pr.
SARRASYN . Pr. SANTIES . Hendryck VAN LICHTERVELDE
Le soubsigné juge de l’amirauté a Nieuport en flandres certifie que ce present rolle d’ equipage
consistant en sont nombre de dixhuit hommes est conforme a celluy reposant entre nos mains
passant est consenty audit Capitaine CARTON de sortir en mer fait a Nieuport le 24 mars 1713
tite dix huit hommes en tout A . REYNOUDT
Ander lyst met de verlooning dezer zeelieden
Lyst d’ equipage van den Capitein Pieter CARTON commandeerende een sloupe genaemt de Ste..
Pieter als volght:
Capitein Pieter CARTON

Luitenant Philippe SCHUYTENAER
ontvangt
Schipper Joseph MOREL
Bootsman Jacobus DU MON
Bootsman maet Pieter SIMOEN
Scheeman Antoine LOPPES
Scheemans maet Isaack VAN DEN HOVONT
Constabel Joannes HENEMAN
Cherursyn en schryver Jan Bapt. OLIEU
Quartier meester Gilles SALARIS
Matroosen:
Joannes MOREL
Raphael VAN DEN BUSSCHE
Jacobus WILLAERT
Damiaen DE MOOR
Joannes MYCKE
Pieter SYTOOR
Pieter KEMPE
Bernaert DE ROOSE
Gilles PERES
Joannes DE CLERCQ
Jongen Joannes VERMEYRE

10 - 16 - 0
9 - 12 - 0
7 - 4 - 0
4 - 16 - 0
6 - 0 - 0
5 - 5 - 0
4 - 16 - 0
7 - 4 - 0
7 - 4 - 0
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3
2

- 16 –
- 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 2 - 12 - 8 -

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Le soubsigné juge de l’ amirauté a Nieuport en flandres certifie que ce present rolle d’ equipage
consistant au nombre de vingt et un testes en tout est conforme a celluy repossant entre nos
mains partant is est consenty qu’ils sortent en mer fait a Nieuport le X XIII febvrier XIII douze. A. .
Reynoudts.
Ander lyst van bemaning
Capitein
Pieter CARTON
Quartiermeester
Joris MICKE
Leutenant
Nicolays FELIERS
Matroos
Pieter CITOR
Schiper
Jan DEN DUYS
Matroos
Albertus QAEYTANT
Schryner
Cornelis VAN
Oplooper
Adriaen DE KLERCK
SCHELNERGEM
Jongen
Anthene BAYON
Bootsman
Carel WILLAERT
Oplooper
Joannes BODEYN
Loots
Pieter LAMMES
Cayuttewagter
Joannes VERMERE
Cané
Pieter CARBON
??
Andries VOLCKENIER
Bootsmans maet Pieter FLANTRES
L ‘ Equipage du Capt. Pierre CARTON consistant au nombre de seize testes en tout est conforme à
celluy reposant icy entre noz mains partant consenty en mer fait à Nieuport le XII janvier XVII c
treize. A Reynoudt
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Franse departements- en gemeentearchieven on-line

door Joeri STEKELORUM

Bij onze genealogische speurtocht naar verwanten en familieleden in Frankrijk viel het ons op dat tal van
departementale archieven (vergelijkbaar met onze rijksarchieven) werk maken van het op het internet
plaatsen van hun collecties parochieregisters, registers van de burgerlijke stand en de tienjaarlijkse
klappers (en zelfs volkstellingen) zoals we die hier ook in België kennen.
Het maakt het de vorser gemakkelijk gezien een verplaatsing naar het archief zelf overbodig wordt of
optimaal kan voorbereid worden.
Volgende departementen beschikken reeds over dergelijke site:
Alpes-Maritimes (06)
Ardèche (07)
Aube (10)
Boûches-du-Rhône(13)
Côte-d’Or (21)
Cotes d’Armor (22)
Eure-et-Loir (28)

http://www.cg06.fr/
http://www.ardeche.fr/education_culture_jeunesse_sports/les_arch
ives_departementales/consultation_en_ligne/etat_civil
http://www.archives-aube.com/index_archives.htm
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/
http://www.archives.cotedor.fr/jahia/jsp/index.jsp
http://archives.cotesdarmor.fr/asp/
http://www.archives28.fr/index.html

Loire-Atlantique(44) :
Lozère (48) :
Mayenne (53)
Sarthe (72)
Savoie (73) et (74)
Yvelines (78)
Tarn (81)
Vendée (85)
Vienne (86)
Val-de-Marne (94)

http://www.cg44.fr/cg44/display.jsp?id=a27sr_15187
http://www.culture.lozere.fr/
http://www.lamayenne.fr/?SectionId=315
http://www.archives.sarthe.com/
http://www.sabaudia.org/v2/
http://dadac.cg78.fr/archives/
http://archives.cg81.fr/
http://archives.vendee.fr/
http://www.archives-vienne.cg86.fr/
http://www.archives94.fr/

Ook tal van lokale archieven hebben reeds hun registers op het net geplaatst.
Een goed overzicht kan je vinden op volgende link: http://www.francegenweb.org/liens.php?ty=bdd. Op
deze site staan trouwens heel wat links naar andere interessante websites, o.a. naar de Franse
Nationale Archieven.
Hierbij willen we ook de aandacht vestigen op het feit dat in vele Franse steden en gemeenten, via hun
website, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten kunnen opgevraagd worden. De eerste twee zijn aan
de wet op de privacy gebonden, waardoor akten van minder dan 100 jaar niet integraal worden
opgestuurd (eventueel enkel een uittreksel zonder afstamming erbij). De overlijdensakten worden steeds
integraal afgeleverd.
Een uitstekend voorbeel van administratieve efficiëntie is bijv. de burgerlijke stand van de stad Parijs.
Hoewel deze bestaat uit 20 afzonderlijke entiteiten (arrondissementen), kan heel makkelijk een
overlijdensakte worden opgevraagd. Je kan het zelf ontdekken op:
https://teleservices.paris.fr/etatcivil/jsp/site/RunStandaloneApp.jsp?page=formengine&form=deces.
Zelfs indien je het arrondissement niet weet, maar wel een exacte datum (of zelfs een benaderende
datum, in een vork van 20 jaar, bijv. 1910-1930), worden alle arrondissementen hiervan verwittigd.
Bij exacte aanvragen ontvang je een kopie van de akte binnen enkele dagen in je brievenbus.
Een andere, heel interessante bron die je kan helpen “verloren gelopen” familieleden terug te vinden is:
http://www.geopatronyme.com/.
Op deze site kan je nagaan in welke gemeenten er tussen 1891 en 1990 naamgenoten werden geboren.
Je krijgt een overzicht per periode (1891-1915; 1916-1940; 1941-1965 en 1966-1990) in welk
departement en vervolgens welke gemeente de naam hoeveel keer voorkomt. Dit kan als vertrekbasis
dienen voor verder onderzoek.
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Het belang van het archief van de hypotheekkantoren
voor de genealogie
door Joeri STEKELORUM

1. Situering
“Het opstellen van een genealogie moet méér zijn dan alleen een droge opsomming van namen en
data...”.
Het is een boutade, maar spijtig genoeg bij veel familiekundigen nog steeds een realiteit. Uiteraard vormt
het opstellen van de structuur van de familie (wie is de stamvader, de verschillende takken van de
familie, enz.) nog steeds de basis van een familiegeschiedenis. Dit is terecht. Maar wat genealogie
boeiend maakt is de speurtocht naar het doen en laten van onze voorouders en familieleden. Wie waren
ze, welk beroep oefenden ze uit, waar woonden ze. Het zijn vragen die een antwoord behoeven om de
genealogie wat meer body te geven en onze voorouders, en eigenlijk ook een stukje onszelf, beter te
leren kennen.
Wanneer we dit stadium van de genealogie tot een goed einde willen brengen, moeten we meestal over
veel vrije tijd beschikken. Veel archieven moeten stuk voor stuk uitgeplozen worden op zoek naar dat
ene element die in onze familiegeschiedenis van pas komt. Toch is er een bron die, mits enige kennis,
ons op relatief korte tijd, veel informatie kan bijbrengen. En wat meer is: de kans op succes is
gegarandeerd. Deze bron is het archief van de hypotheekkantoren.

2. Wat is een hypotheekkantoor ?
• De hypotheekkantoren maken deel uit van de administratie der registratie en domeinen, die
bestaat uit:
• het Hoofdbestuur
• de Aankoopcomités
• de Gewestelijke directies
• de Inspecteurs
• de Hypotheekkantoren
• de Registratiekantoren
• de Controlekantoren (btw)
• e.a.
• zijn gevestigd in de hoofdplaats van elke gerechtelijk arrondissement (Veurne, Ieper, Brugge, Kortrijk)
en bestrijken het hele grondgebied van het arrondissement.
Meerdere kantoren per arrondissement zijn evenwel mogelijk.
• Hypotheekbewaarders zijn belast met het vervullen van formaliteiten die alleen het belang van de
burgers dienen (in tegenstelling met innen van belastingen door andere takken van administratie), nl.
openbaarmaking van:
• de rechten i.v.m. onroerende goederen;
• inpandgevingen van handelszaken;
• zakelijke rechten op zee- en binnenschepen
• Hebben aldus dubbele hoedanigheid:
• innen van bepaalde belastingen (gering hypotheekrecht op de inschrijving van hypotheken en
voorrechten op onroerende goederen);
• openbaar ambtenaar (cfr. notarissen)

3. Beknopte historische schets van de administratie
Ancien regime:
• inschrijving van alle overdrachten van eigendom in een register bijgehouden in de griffies van de
heerlijkheden (bijv. Kasselrij Veurne)
Franse tijdperk:
• oprichting hypotheekkantoren in 1796 (Brugge, Kortrijk, Veurne, Oostende)
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• invoering publiciteit van de hypotheken door inschrijving in registers van de hypotheekbewaarder
• wet die nog steeds geldt als inrichtende wet voor de hypotheekbewaringen
Hollands tijdperk:
• behoud van het Franse systeem
Belgisch regime
• stelsel blijft voortbestaan
• wet van 16.12.1851: luidens art. 1 zijn aan overschrijving onderworpen:
• alle akten onder de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot overdracht (bijv.
schenking, verkoop) of aanwijzing (bijv. verdeling) van onroerende zakelijke rechten, andere
dan voorrechten en hypotheken;
• akten van verhuring van meer dan 9 jaar
• vonnissen die een van die overeenkomsten kunnen vaststellen
• hypotheken en voorrechten (cfr. B.W.)
• diverse aanpassingen in wetgeving doorheen de jaren

4. De administratieve bescheiden van een hypotheekkantoor
• De verrichtingen hebben tot doel iedereen in te lichten over de onroerende eigendommen van de
burgers en over de hypotheken, voorrechten en andere lasten die ze bezwaren.

• Publiciteit in de registers van de hypotheekbewaarders
• door overschrijving van:
• onderhandse akten onder levenden, van overdracht of van aanwijzing van zakelijke
rechten op onroerende goederen, andere dan voorrechten of hypotheken
• zelfde soort akten houdende verzaking aan dergelijke rechten
• akten verhuring voor meer dan 9 jaar van onroerende goederen
• vonnissen nopens voorgaande verrichtingen
• exploten van bewarend beslag op onroerende goederen en stukken nopens uitvoerend
beslag
• e.a.
• publiciteit geschiedt door inschrijving, wat betreft de onroerende voorrechten en hypotheken;

5. Het archief van de hypotheekkantoren
Principe:
• registers van overschrijving en van inschrijving zijn “openbaar” (afschrift, uittreksel, getuigschrift, ...)
• kosten zijn vastgelegd in K.B.’s
• geen lonen mogen aangerekend worden voor de inlichtingen, afschriften en uittreksels gehaald uit
archieven van meer dan 100 jaar oud.
Naar het R.A.overgebrachte archieven:
• alleen stukken meer dan 100 jaar oud zijn openbaar
• met toestemming van hypotheekbewaarder kunnen andere stukken geraadpleegd worden

6. bijzonderste registers en documenten van de hypotheekkantoren
Register van inschrijving der voorrechten & hypotheken
• dient voor het afschrijven van de borderellen van inschrijving van hypotheken en voorrechten
• inschrijving sedert 1798
• boekdelen doorlopend genummerd (1,2, ...., nu)
• verwijst in rand naar het deel en het nummer van het repertorium
• nummering:
• Franse tijd: 21 op titelblad en 22 op binnenbladen
• nr. 42
• tot nu: nr. 71
• wordt inprincipe bewaard tot 30 jaar na afsluiting
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Register v. overschrijving vd akten v. over-dracht of aanwijzing v. zakelijke onroerende rechten
• bevat alle over te schrijven akten, behoudens die i.v.m. onroerend beslag, i.v.m. onroerende
goederen gelegen in het ambtsgebied
• inschrijving sedert 1798
• boekdelen doorlopend genummerd (1,2, ...., nu)
• verwijst in rand naar het deel en het nummer van het repertorium
• nummering:
• Franse tijd: 23 op titelblad en 24 op binnenbladen
• nr. 43
• tot nu: nr. 72
• moeten gedurende onbepaalde tijd worden bewaard
Repertorium der hypotheekformaliteiten
• dient voor het inschrijven per vak, en op alle persoonlijke namen (incl. gehuwde vrouwen) van
alle formaliteiten gedaan in de hypotheekkantoren:
• linkerzijde: actief (de overschrijvingen)
• rechterzijde: passief (inschrijvingen en doorhalingen ervan)
• goederen worden beknopt aangeduid
• elke formaliteit verwijst naar het register van overschrijving of van inschrijving
• elk boekdeel heeft een volgnummer (1799) dat tot heden doorloopt

• nummering:
• Franse tijd: 27a op titelblad en 28a op binnenbladen
• nr. 46
• tot nu: nr. 75
• moeten gedurende onbepaalde tijd worden bewaard
Alfabetische tafel van het repertorium der hypotheekformaliteiten:
• bevat alfabetisch alle familienamen en voornamen die in het repertorium voorkomen met
vermelding van:
• naam, voornamen, beroep, woonplaats
• het boeknummer van het repertorium en het vaknummer
• elk boekdeel heeft een volgnummer(1799) dat tot heden doorloopt
• nummering:
• Franse tijd: 90 op titelblad en 91 op binnenbladen
• nr. 47
• tot nu: nr. 76
• moeten gedurende onbepaalde tijd worden bewaard

7. Overzicht van de fondsen Ieper & Veurne
Inventaris beschikbaar in de leeszaal van het R.A. Beveren-Waas
hypotheekkantoor Ieper
71

75
76
76B
76C

1-242
243-300
301-602
1-305
306-1017
1-386
1-19
1-8
1-8

76D
76E
76F

1-26
1-10
1-10

72

an VII - 1899
1899-1913
1913-1960
an VII - 1850
1850-1890
an VII - 1897
1815 - ...
tafels
jaarl. tafels 18271836
tafels 1836
tafels 1838
tafels 1879-1881

R.A. Beveren-Waas
vernietigd
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
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hypotheekkantoor Veurne
71

72
75
76

1-286
287-368
369-657
1-450
451-1118
1-...
1-...

an IX - 1908
1908-1929
1929-1959
an IX - 1866
1866-1899
an IX - heden
an IX - heden

R.A. Beveren-Waas
vernietigd
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
R.A. Beveren-Waas
burelen Veurne
burelen Veurne

8. Verdere literatuur
Boncquet, W., De administratie der registratie en domeinen en haar archief, Handzame, Familia et
Patria, 1971, 192 p.

Karel Loppens, wetenschapper en historicus

door Joeri STEKELORUM

Karel – Charles Pierre Jean – Loppens is geboren in Diksmuide op nieuwjaarsdag 1875 als zoon van
postbediende Carolus Leopoldus Loppens en Louisa Gommers, beiden uit Nieuwpoortse families
afkomstig. Hij stierf te Veurne op 26 mei 1962.
Karel verbleef tijdens de
eerste wereldoorlog in
Engeland en van 1921
tot aan zijn dood in
Koksijde. Hij was
autodidact in de
hydrobiologie en
publiceerde in 1908 in
de “Annales de Biologie
lacustre” een
ecologisch-biologische
studie over brakwater:
“contribution à l’etude
du Micro-plankton des
eaux saumâtres de la
Belgique”, de eerste
studie van die aard in
ons land. Hij verrichtte
tevens opzoekingen in
tal van archieven, zodat
hij, steunend op
oudheidkundige
opgravingen en
aardrijkskundige
experimenten, tevens
een der uitzonderlijkste
geschiedschrijvers van
de Westhoek werd. Van
zijn hand zijn aldus: De
geschiedenis van
Koksijde en van de
Abdij ter Duinen (1947,
tevens in het frans
vertaald), Geschiedenis
van Nieuwpoort(1953),
de stad waar hij zijn
jeugd doorbracht.
Karel Loppens lag
tevens aan de basis van
het Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek, een vereniging die in
1959 gesticht werd en in 1960 startte met een Bulletin (beschikbaar in onze VVF-bibliotheek): “niet
zelden stelde hij oplossingen voor die als revolutionair golden”.
Karel Loppens, naar wie in Sint-Idesbald tevens een straat werd genoemd, woonde in Koksijde-dorp in
de “Villa des Roses”. Binnenkort zal het gemeentebestuur van Koksijde het bureel, een aantal
boekenkasten, een collectie potloodtekeningen én een album met familiefoto’s verwerven van Karel
Loppens.
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Kwartierstaat van Karel LOPPENS
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Gaspard Franciscus
LOPPENS

Petrus
GEYSEN

Franciscus Ignatius
VANDERBEKE

Henricus
VAN DEVENTER

Josephus Franciscus
GOMMERS

Cornelius Jacobus
MEYNNE

Petrus
VYNCK

Adolphus
MESSEN

°Nieuwpoort,

° Nieuwpoort,

° Nijmegen (Nl),

° Nieuwpoort,

+ Nieuwpoort,
05-02-1770

+ Nieuwpoort,
29-05-1792
stoffenhandelaar

+ Nieuwpoort,
27-08-1798

° Nieuwpoort,
16-04-1754
+ Nieuwpoort,
20-05-1832
handelaar

° Nieuwpoort,

+ Nieuwpoort,
16-09-1783

° Ramskapelle,
ca. 1727
+Ramskapelle,
03-03-1783

° Nieuwpoort,
ca. 1732
+ Nieuwpoort,
na 1798
stuurman

x

x

x

x

x Nieuwpoort,

Anna
DECOSTER
° Nieuwpoort,

Monica Josepha
DEWITTE
° Ramskapelle,

+ Nieuwpoort,
02-06-1787

+ Ramskapelle,
20-04-1805

Anna Ursula
LOBBESTAEL
° Diksmuide,
ca. 1735
+ Nieuwpoort,
29-12-1799

5

Anna Theresia Isab.
WILLAERT
° Nieuwpoort
ca. 1729
+ Nieuwpoort,
06-10-1811
16
17 18

4

19 20

21

23

Jacoba Carolina
GHEYSEN

Henricus Ludovicus
VANDERBEKE

Maria
VAN DEVENTER

° Nieuwpoort,

° Nieuwpoort,
ca. 1758
+ Nieuwpoort,
05-01-1825

° Ramskapelle,
04-10-1770
+ Nieuwpoort,
26-11-1820
handelaar

° Diksmuide,
ca. 1765
+ Nieuwpoort,
03-04-1829

+ op zee,
1800
zeeman
x
8

22

Petrus
LOPPENS

10

x Nieuwpoort,
x
12-10-1784
Maria Jacoba Joanna
Joanna Eustachia
Maria Ludovica
VAN CUYCK
VLIEGHE
WYDOOGHE
° Nieuwpoort,
° Nieuwpoort,
° Nieuwpoort,
1760
ca. 1735
+ Nieuwpoort,
+ Nieuwpoort,
+ Nieuwpoort,
17-02-1809
17-02-1809
na 1798
24
25 26
27 28
29
Joannes Josephus Fr.
GOMMERS

x
9

11

4

Mattheus Josephus
VYNCK

x
Catharina
MESDACH
° Nieuwpoort,
ca. 1733
+ Nieuwpoort
30

31
Coleta Cecilia
MESSEN

° Nieuwpoort,
° Nieuwpoort,
22-01-1774
22-01-1779
+ Nieuwpoort,
+ Nieuwpoort,
17-12-1847
01-09-1853
visser
x Nieuwpoort, 13-12-1802
14

15

Joannes Adrianus GOMMERS
Ludovica Delphina VYNCK
° Nieuwpoort, 20-02-1818
° Nieuwpoort, 13-06-1819
+ Nieuwpoort, 17-08-1901
+ Nieuwpoort, 24-01-1857
lijndraaier
x Nieuwport, 26-09-1842
5

6

7

Carolus Leopoldus LOPPENS
° Nieuwpoort, 29-12-1838
+ Diksmuide,
bediende bij het postbestuur

2

Anna Maria
MEYNNE

° Nieuwpoort,
° Nieuwpoort,
25-09-1786
05-02-1788
+ Nieuwpoort,
+ Nieuwpoort,
17-02-1837
29-03-1867
kruidenier-handelaar
x Nieuwpoort, 25-02-1813
12
13

Petrus Antonius LOPPENS
Ludovica Primitiva VANDERBEKE
° Nieuwpoort, 05-07-1790
° Nieuwpoort, 29-03-1800
+ Nieuwpoort, na 1873
+Nieuwpoort, 04-01-1865
kleermaker
x Nieuwpoort, 18-07-1821

3

+ Nieuwpoort,
voor 1798

63

Louisa Maria GOMMERS
° Nieuwpoort, 30-07-1843
+ Nieuwpoort, 14-09-1898
x Nieuwpoort, 19-02-1873

2

3

Charles Pierre Jean LOPPENS
° Diksmuide, 01-01-1875

1
1

+ Veurne, 26-05-1962

x Elisabeth Maria VANDENBROUCKE (°Ramskapelle, 16-04-1885 +Koksijde, 05-06-1956

KW 8 Petrus LOPPENS sr werd sedert 1799 wegens oorlog gedwongen als kapitein van het loodswezen van Nieuwpoort de Engelse schepen in zee te brengen, Hioj is in zeedienst van
Zijne Brittanische Majesteit getreden en vermoedelijk in 1800 overboord gevallen en in zee verdronken (volgans akte 04/10/1811 van de vrederechter van Nieuwpoort)
KW 5 = zuster van burgemeester Henri Auguste VANDERBEKE (1796-1853), te Nieuwpoort (1838-1854)
KW 13 = zuster van burgemeester Ludovicus Joannes Antonius MEYNNE (1796-1869), te Nieuwpoort (1864-1869).
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Goed om weten
-

-

-

-

-

door de redactie

Het is voor ons goed om weten hoe het e-mail adres van onze leden er uit ziet. Wil daarom een
e-mailtje sturen naar onze secretaris Hilon Vanleenhove op het adres: hvanleenhove@telenet.be.
Ook opgemerkt dat er een nieuwe publicatie is van VVF-Westkust : de Staten van Goed van het
Brugse Vrije. Naast het monumentale werk van Jef Cailliau in de 20-delige Staten van Goed van
de kasselrij Veurne, zet Jef onverdroten zijn activiteit verder. Ditmaal zijn het de SvG van
inwoners van de kasselrij Veurne die zich evenwel bevinden in de archieven van het Brugse Vrije.
Hij ondezocht daarom de 1ste, 2de en 4de reeks van deze akten alsook de SvG van de heerlijkheid
Ardooie. In de 3de reeks werden geen akten uit Veurne aangetroffen. Naast de SvG werden ook
de rekeningen opgenomen.
Wie opzoekingen doet in de burgerlijke stand ergens in West-Vlaanderen kan op internet een
massa informatie vinden op de webstek van het digitaliseringsproject dat loopt in het Rijksarchief
te Brugge. Daar tikken vrijwilligers de gegevens in van geboorten, huwelijken en overlijdens. Ook
de parochiearchieven zijn thans aan de beurt. Info op http://www.vrijwilligersrab.be/.
Het boek over de burgemeesters van alle gemeenten en dorpen van Veurne, Nieuwpoort,
Alveringem, De Panne en Koksijde is bijna klaar en zal in het voorjaar van 2007 verschijnen. We
doen nog een dringende oproep aan allen die foto’s en bidprentjes hebben van burgemeesters of
hun echtgenote. We zouden die graag publiceren samen met de kwartierstaat (4 tot 6 generaties)
van elke burgemeester. Dat zijn 345 kwartierstaten met in totaal bijna 10.000 namen, geboortes,
huwelijken en overlijdens.
De nieuwjaarsreceptie van VVF Westkust heeft plaats op donderdag 18 januari om 19.30 uur in
het lokaal, Veurnelaan 109 te Koksijde. Al onze leden en lezers zijn welkom; Dit jaar wordt het
iets bijzonders want, naast de traditionele nieuwjaarsspeech van voorzitter Joeri Stekelorum,
wordt de al even traditionele receptie iets nieuw. Er wordt een wijndegustatie georganiseerd
waarbij een korte wijngeschiedenis, even inspelen op enkele wijnen die dan met veel
commentaar worden gedegusteerd. Hierbij een broodje en wat kaas voor de afwisseling.
Het vervolg van de tijdtafel is naar volgend nummer verschoven. Maar dan komt er opnieuw een
pak geschiedenis.

De voordrachten

door Willy MOONS

Het voorbije trimester hadden we twee voordrachten. Jef Ameeuw, oud-leraar, heemkundige,
auteur en verzamelaar uit Veurne, deed op 2 oktober voor slechts een handvol luisteraars de
geschiedenis van de bidprentjes uit de doeken. De afwezigen hadden eens te meer ongelijk want
bidprentjes hebben een boeiende geschiedenis en Jef kan er honderduit over vertellen.
Bidprentjes zijn omstreeks 1400 uitgevonden door de kerk die de beeldcultuur aangreep om vaak
moeilijke informatie bij de mensen te laden doordringen. Daarom werden devotieprentjes omgevormd tot
bidprentjes. “Zantjes” – zoals wij zeggen en afgeleid van sanctus, saint, sint – werden geleidelijk een
ambacht met de beeldenmakersgilden, de houtdruk en de nijverheid der graveurs die de kopergravure
maakten voor de drukkers.
Het bidprentje werd in de 17de eeuw vanuit Amsterdam en Antwerpen verspreid over heel Euorpa. Het
oudste bidprentje dateert van 1680 voor Petrus Begamy. Het eerste bidprentje voor een dode werd in
1805 gedrukt voor Dominiek Vercruyce. In de 17de en 18de eeuw was zo’n bidprentje alleen bestemd voor
rijken en notabelen. Vanaf de 19de eeuw werd het een algemeen gebruik. Knekels en doodshoofden
waren de beelden op de eerste bidprentjes voor overledenen. Ook zerken. In 1820 werd de lithografie
uitgevonden en werden parochiekerken afgebeeld. Tussen 1860 en ’80 stond er een lithografisch portret
van de overledene op het prentje, iets wat met de uitvinding van de fotografie vanaf 1840 nog ruimer
werd toegepast. Ook kerkhofprentjes (tot 1870). In 1920 zijn doodsprentjes gemeen goed geworden bij
de katolieken. Protestanten kennen dat gebruik niet.
Op 4 december hadden we Jan Van Acker, historicus, erfgoedconsulent en archivaris in Veurne,
op bezoek. Hij sprak over het familiearchief van de families De Man en De Moucheron dat in
Veurne, Brugge en Ieper wordt bewaard. Dit familiearchief vormde het onderwerp van de thesis
waarmee Jan Van Acker in 1992 zijn licentie archiefwezen behaalde en een jaar later de Ger
Schmook-prijs won.
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Het familiearchief De Man en De Moucheron werd na het overlijden van de laatste telg van de familie Jeanne De Man (°Brugge 1868, +Varsenare 1969), die 101 jaar oud werd - geschonken aan diverse
archieven. Het werd daarbij eigenlijk uiteengerukt en op zeer wisselende manieren aangepakt. Uit deze
situatie trok Jan Van Acker lessen voor familiearchieven in ’t algemeen.
De inhoud van een familiearchief bestaat uit diverse delen:
1. Familiale stukken zoals de genealogie, heraldiek…
2. Persoonlijke stukken van individuele familieleden.
3. Zakelijke documenten zoals eigendommen, goederen, pachten…
4. Overheidsarchief. Hoort in feite niet bij een familiearchief maar wel bij een overheidsarchief. Toch
zijn er uitzonderingen zoals wettelijke passeringen van een heerlijkheid in het ancien regime.
5. Stukken zonder duidelijk verband en waarvan we de link niet kennen.
Belangrijk is ook dat een familiearchief altijd samenblijft en niet uitgesplitst wordt. Bijvoorbeeld nadat de
erfenis is verdeeld en ieder erfgenaam het archief van het deel dat hem toekomt zou meenemen. Een
familiearchief blijft steeds eigendom van heel de familie en niet van één familielid die het in bezit heeft.

Een overlijdensakte opgesteld op zee

door Redgy VERMOOTE en Joeri STEKELORUM

Authentiek afschrift van een
overlijdensakte, opgesteld tijdens een
zeereis, conform artikel 86 (boek 1,
titel 2, hoofdstuk 4) van het burgerlijk
wetboek, van de scheepsrol van de
goelette “Fiancée” , onder bevel van
Agnieray Charles-Joseph en
uitgevaren te Duinkerke , werd
ontleend wat volgt :
Heden , 10 april 1887 om 10 uur ‘s
avonds te IJsland op 63” 30” lat noord
& 24” 10” oost.
Ik, Agnieray Charles Joseph, kapitein
van de Fiancée, de rol van officier van
de burgerlijke stand vervullend,
gemachtigd door artikel 86(boek 1, titel
2, hoofdstuk 4).
In aanwezigheid van de Heer Withen
André-Marie- 48 jaar voor zijn
aanmonstering, woonachtig te
Duinkerke, arrondissement Duinkerke,
departement Noord, en de Heer
Kiénard Henri-Albert-Alexandre- 35
jaar voor zijn aanmonstering,
woonachtig te Duinkerke,
arrondissement Duinkerke,
departement Noord, beiden
opgeroepen als getuigen, verklaren en
bevestigen, na de identiteit van het lijk
te hebben vastgesteld, dat de
genommeerde Henri Danneel, zoon
van David en Marie Cloet, 25 jaar
geboren te Kosijde, vermeld op de scheepsrol als matroos, overleden is aan boord van de Fiancée om
10 uur ‘s avonds. Tot bewijs daarvan hebben wij deze overlijdensakte opgesteld aan de hand van de
scheeprol van dit vaartuig.
Deze akte werd na het lezen ervan, ondertelend door onszelf en de heren Withen Andre-Marie en
Lienard Henri-Albert-Alexandre. Opgesteld aan boord op dag, maand en jaar als hierboven vermeld.
(getekend) Angnieray, Lienard en Withen
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Als afschrift conform de overlijdensakte ingescheven op de scheepsrol van dit vaartuig (folio 219, N690),
welke uitgereikt werd door ons commissaris van de zeevaartpolitie, om overhandigt te worden aan de
consul van Belgie te Duinkerke op 20 Sept 1887. (getekend en bekrachtigd Pillu).
Ingezien door de consul van Belgie ter legalisatie van de handtekening van de Heer Pillu, commissaris
van de zeevaartpolitie te Duinkerke.
Duinkerke, 21 september 1887, getekend en bekrachtigd K. Dewulf
Ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand van Koksijde op 23 september 1887.
Wie was Henricus Franciscus DANNEEL ?
Henricus Franciscus DANNEEL werd geboren te Oostduinkerke op 11 juli 1860 als derde kind en zoon
in het vissersgezin van David Alexander Danneel (°Oostduinkerke, 1824) en Mary Theresia CLOET
(Oostduinkerke, 1834-1896). Na Henricus zouden er in dit menage nog 8 kinderen geboren worden.
Henri Danneel treedt op 30 december 1885 in Oostduinkerke in het huwelijk met Sophia Rosalia
LAPLASSE (°Oostduinkerke, 1856), die vier jaar ouder is en reeds moeder is van een dochter, Augusta
Nathalia (°Veurne, 1882).
Hij verongelukt dus op zee op 17 april 1887. Zijn echtgenote is dan twee maanden zwanger. Ze bevalt
op 28 november van hun dochter Maria Elisa Cornelia Danneel.
Op 23 juli 1889 hertrouwt de weduwe met werkman-landgebruiker Carolus Josephus STOCKELYNCK
(°Wulpen, 1861) met wie ze nog zes kinderen zou krijgen, waarvan de jongste levenloos ter wereld
kwamen. Eén van hun zoons nl. Henri Stockelynck (°Oostduinkerke, 1893) zou trouwens in de jaren ’20
van de vorige eeuw een bekend wielrenner worden, die zelfs de Ronde van Frankrijk meereed.
De hele familie bleeft trouwens niet van rampspoed gespaard:
- oom Jan Leopold CLOET (°Oostduinkerke, 1845), ijslandvaarder, stierf op zee op 28 april 1888
- oom August Joseph PUIS (°Koksijde, 1849), getrouwd met Amelia Sophia Cloet (1847-1876)
verongelukte op zee op 21 oktober 1877
- kozijn Henricus Louis DANNEEL (°Oostduinkerke, 24-12-1860), liet het leven als “slachtoffer der
woeste zee in de nabijheid van het eiland Schouwen” (tekst op bidprentje) op 8 februari 1889
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