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AGENDA
Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, Sint-IdesbaldKoksijde (ex-home Pecher) tenzij anders vermeld
-

Op zaterdag 9 mei bezoek aan het archief, de bibliotheek en de bezienswaardigheden in Bergues (SintWinoksbergen). Vertrek aan Veurne-station om 9 uur met privéwagens. Gezamenlijk middagmaal.
Op 27 september voordracht door Chris Vandewalle, stadsarchivaris in Diksmuide, over de
brouwersfamilies in het Veurnse. Nadien degustatie van bier.
Op 20 november voordracht door Gilbert Vanlerberghe en Willy Vilain over de Sodaliteit en de
Boetprocessie in Veurne.

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.

Een gelukkig en volmaakt 2009

de redactie

VVF-Westkust is als een gloednieuwe VZW het jaar 2009 binnengestapt. Een kleine stap voor de VZW,
hopelijk een grote stap voor de genealogie en voor de genealogen die jullie allemaal zijn. We staan dan
ook al drie maanden klaar met de beste wensen voor het nieuwe jaar en met de jaarlijkse nieuwjaarsbrief
van onze voorzitter Joeri Stekelorum die hij voordroeg op de nieuwjaarsvergadering.
“VVF-Westkust is de enige VVF in Vlaanderen die in ’t voorbije jaar nog groeide”. Met deze openingszin
kreeg de voorzitter alle aandacht. Het geheime wapen om dat te realizeren is divers: cursussen
genealogie en een leerzaam programma met bezoek aan archieven zoals deze in Rijsel en Brugge en
voordrachten door bijvoorbeeld Werner Peene en Pieter Donche. Daarnaast projecten die de
genealogische databank steeds interessanter maken zoals het digitalizeren van zo’n 600.000
bidprentjes, de registers van de burgerlijke stand van de twaalf dorpen van Alveringem.
2009 wordt vooral het jaar om de lopende projecten af te werken. De reorganisatie van de bibliotheek is
gepland. Een belangrijk programma van bezoeken aan archieven en voordrachten staat op stapel. Zo is
op zaterdag 9 mei een bezoek gepland aan het archief van Bergues (Sint-Winoksbergen) en zijn er
voordrachten voorzien over de brouwersfamilies in het Veurnse in september en over de Sodaliteit en
de Boetprocessie in november. Ook komen er publicaties over de burgerlijke stand van Sint-Joris en
over de poorters van Nieuwpoort.
Jong en oud kwamen aan bod. Zo had voorzitter Stekelorum vragen bij het verschijnsel Facebook
waarvan hij voorspelde dat dit een manier is om de jeugd voor genealogie te winnen. Daarnaast bracht
hij hulde aan André Baert die medestichter was van VVF-Westkust en nu als bestuurslid stopte.
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VVF-Westkust werd VZW (bis)

Joeri Stekelorum, voorzitter

Op 10 december 2008 gingen de bestuursleden van de feitelijke vereniging VVF Westkust, namelijk
Dirk Cailliau, Marc Derudder, Chantal Loones, Willy Moons, Joeri Stekelorum, Gaby Van Canneyt,
Hilon Vanleenhove en Redgy Vermoote over tot de oprichting van de vzw VVF Westkust (zie foto
waarop Dirk Cailliau ontbreekt).
De aanleiding hiervoor was de huidige
bestuursleden wat meer rechtszekerheid
te geven op het vlak van persoonlijke
aansprakelijkheid bij de uitoefening van
hun respectievelijke functies. Onze
vereniging beschikt ondertussen toch al
over een vrij groot patrimonium op het
vlak van materiaal en documentatie. Wie
ons documentatiecentrum in CC Taf
Wallet kent, zal dit zeker kunnen
beamen. Daarnaast werd ook een
bruikleenovereenkomst afgesloten m.b.t.
bewaring van archieven, die een
degelijke
juridische
onderbouwing
mogelijk maakt.
Doel van de vereniging
Conform art. 3 van de statuten heeft de vereniging tot doel in de arrondissementen Veurne en
Diksmuide, personen te verenigen die de familiekunde beoefenen en meer bepaald:
- Het organiseren en coördineren van activiteiten in verband met genealogie,heraldiek en
heemkunde
- Het bevorderen, propageren en innoveren van het genealogisch, historisch en folklorisch
familieonderzoek, onder brede lagen van de bevolking; de opleiding en de aanmoediging
tot het samenstellen van een familiegeschiedenis.
- De leden met raad en daad te helpen bij hun genealogisch onderzoek door het
verstrekken van advies en voorlichting en de uitwisseling van genealogische gegevens.
- Het vrijwaren en conserveren van familiearchief en historische documenten.
- het uitgeven van boeken, periodieken en programma’s inzake genealogie en lokale
geschiedenis
- Het ondersteunen, adviseren en begeleiden van andere sociale, educatieve of culturele
organisaties en openbare besturen.
De vereniging blijft onder de koepel van VVF Nationaal werken
Wie zijn de leden ?
De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. Enkel de effectieve leden zijn daarbij
stemgerechtigd. Momenteel zijn dit de stichters van de vereniging, aangevuld met een achttal VVFleden die bereid waren als effectief lid te zetelen in de algemene vergadering.
Alle leden van VVF vzw nationaal kunnen als toegetreden leden aanvaard worden. De rechten van
de toegetreden leden zijn:
–
–
–
–

gratis toegang tot het documentatiecentrum van de vereniging
het recht kennis te nemen van de beslissingen van de algemene vergadering die hen
aanbelangen;
het recht de ontbinding van de vereniging te vorderen voor zover de vereniging de wet of
de statuten ernstig schendt;
het recht de nietigheid te vorderen van beslissingen, genomen door de algemene
vergadering.

In het licht van het tweede punt ligt het in de bedoeling van de Raad van Bestuur om u allen
als lid van VVF nationaal over de werking van de vereniging te blijven informeren !
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De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de vzw werd voor een termijn van drie jaar verkozen door de Algemene
Vergadering van 10 december 2008 en bestaat uit de stichtende leden. Als voorzitter werd Joeri
Stekelorum in zijn functie bevestigd; secretaris is Hilon Vanleenhove en penningmeester Marc
Derudder. Zij vormen samen het dagelijks bestuur van de vzw.
De statuten
Wie de statuten van de vereniging (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 december 2008)
wenst in te kijken kan dit via de site van het Belgisch Staatsblad, en wel via deze link :
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm. Bij benaming typ je “VVF Westkust”.
Ook de voorzitter kan je statuten per mail bezorgen (stekelorum@skynet.be)

Hierboven een afbeelding van het Belgisch Staatsblad van 23 december 2008 waarin de
oprichting van de VZW van VVF-Westkust werd aangekondigd.
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Op de Algemene Vergadering van 6 maart 2009 werden volgende punten besproken:
1. Voordracht en aanvaarden leden voor de algemene vergadering, namelijk Caroline Beele,
Marleen Berneel, Philip Overbergh, André Baert, Jozef Cailliau, Hervé Cattrysse, Johny
Vanheste en Roger Lombré
2. Goedkeuren van de jaarrekening 2008.
3. Aanduiden commissarissen voor het nazicht van de boekhouding; nazicht der boekhouding
en ontlasting van de Raad van Bestuur.
4. Goedkeuren begroting 2009.
5. Toelichting bij de activiteiten in 2009.
6. Vraagstelling en varia.

Vlamingen in Duitsland en Walen in Vlaanderen - bis

Jan Van Acker

Het artikel dat in vorige Nieuwsbrief (december) verscheen onder bovenstaande titel geeft aanleiding tot
een bis-nummer. Jan Van Acker uit Veurne heeft het onderwerp nog meer uitgediept en geeft tot besluit
een aanzet voor ons genealogen.
In de vorige Nieuwsbrief (p. 38-40) werd vraag en antwoord van internet overgenomen over de
uitwijking van Vlamingen naar Duitsland. Nadat uitleg gegeven wordt over de vrij sterke emigratie
naar een gebied dat "Fläming" genoemd wordt, luidt een bemerking merkwaardig genoeg dat een en
ander wel met de Reformatie te maken gehad zal hebben. Maar omdat net daarvoor al gesteld werd
dat die emigratie in de middeleeuwen gedateerd moet worden, kan dat natuurlijk niet.
Zeker, dat er Vlamingen ten tijde van de godsdienstperikelen naar Duitse gebieden getrokken zijn,
staat vast. Hierbij wijst men vaak Mennonieten en calvinisten aan. Het waren groepen die erg lang
aan hun eigen taal vastgehouden hebben en zich maar traag assimileerden. Zo bleef tot 1800 in
Gdansk het Nederlands als kerktaal in gebruik. En dat had weer merkwaardige gevolgen, want toen
de mennonieten later naar Canada emigreerden, namen ze hun dialect (met dus Vlaamse invloeden),
het Weichselplatt, weer mee… Anderen keerden naar hun vaderland terug. Denk bij voorbeeld aan
Rubens, die zo in Siegen geboren werd nadat zijn vader uit Antwerpen weggevlucht was, maar die
later weer naar de Sinjorenstad terugkeerde. Prof. Van Roosbroeck heeft aan die 16de-eeuwse
emigratie een hele studie gewijd 1.
De uitwijking van Vlamingen naar Duitsland is echter niet beperkt tot dat ene tijdvak - er wordt in onze
streken soms nogal (te) snel naar die woelige periode gewezen. In het Jaarboek Zannekin, nu De
Nederlanden ‘extra muros’ genoemd, heeft prof. A.A.F. Teurlinckx jarenlang een reeks gewijd aan de
“Expansie van de kunst en kultuur der Nederlanden”, wel beperkt tot de culturele aanwezigheden,
maar niet alleen voor Duitsland 2. Uit zijn vele voorbeelden blijkt duidelijk dat er steeds getalenteerde
Vlamingen elders een nieuw bestaan wisten op te bouwen, tijdelijk of voorgoed.
Maar de vermelding van "Fläming" en dergelijke in de oostelijke delen van Duitsland tot Polen heeft
dus wel degelijk met een heel ander fenomeen te maken: de emigratie van Nederlanders en
Vlamingen om die regio te ontginnen, te koloniseren, en dat al in de 12de eeuw! Duitse krijgsheren
hadden toen grote delen van die streek veroverd en boden aan Vlamingen en Nederlanders mooie
kansen om zich daar te vestigen. Een groot deel van hen zouden dan ook boeren of
waterbouwkundigen geweest zijn.
Nog tot het einde van de 19de eeuw blijken van die Vlamingen, die zich blijkbaar niet of nauwelijks
integreerden, duidelijke kenmerken inzake recht en taal bewaard. In Brandenburg b.v. is er een vrij
groot gebied, waar een mol een Moll genoemd wordt, in tegenstelling tot de aangrenzende gebieden.
Sommige woorden van hun kernactiviteiten drongen zelfs door in het standaard-Duits, zoals Schleuse
("sluis") en Deich ("dijk"). Het is in die regio dat we de toponiemen aantreffen, die rechtstreeks naar
Vlaamse dorpen verwijzen 3. Zo zien sommigen in het dorpje Finken bij voorbeeld Vinkt of Vinkem!
1

R. VAN ROOSBROECK, Emigranten: Nederlandse vluchtelingen in Duitsland (1550-1600), Leuven, 1968.
Zie Zannekin Jaarboek, 13 (1991) t/m De Nederlanden ‘extra muros’, jg. 22 (2000) (gedeeltelijk met register).
3
Een aantal bibliografische verwijzingen en vrij goede tekst zijn te vinden op
http://home.planet.nl/~artrako/Historie/NedKoloniesDld-NL.html; ook info op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_invloed_op_het_Nederduits#Kolonisatie, enz.
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Dat is trouwens een klassiek fenomeen, dat enkele eeuwen later ook in Amerika toegepast werd:
denk maar aan Nieuw Amsterdam, het latere New York, dat dus tweemaal naar een Europese stad
verwees.
Zoals vermeld in de Nieuwsbrief, bestaat er sinds 2002 een vereniging (gevestigd in Wittenberg,
centraal in de Fläming), die tot doel heeft die contacten te bestuderen en zelfs nieuw leven in te
blazen: de Fläming-Flandern e.V. 4. Maar voor de meeste genealogen zal dat wel gaan over een veel
te ver af gelegen periode, waarvoor de eigen gegevens ontbreken.
Iets heel anders is de ook in de Nieuwsbrief aangehaalde aanwezigheid van Walen in Vlaanderen in
de 17de eeuw. Er wordt aangegeven dat dit te maken heeft met de Tachtigjarige Oorlog. Dat klopt, en
het klopt ook weer niet. Het heeft immers met de gevolgen van oorlogsfeiten uit slechts een stukje
van die strijd te maken, namelijk de ontvolking van onze regio nadat en doordat de katholieke
Spanjaarden hun gezag hersteld hadden omstreeks 1580-1585. Voor onze streek berekende P.
Vandewalle dat de kasselrij Veurne in 1576 zo’n 27.575 inwoners telde, maar dat dit terugviel tot
slechts 4.402 inwoners voor de periode 1580-1590 5!
Heel wat van die streekgenoten trokken naar Nederland. J. Briels schatte dat er zo’n 150.000 ZuidNederlanders naar het Noorden trokken, en stelde vast dat dit - ook op artistiek gebied - de Hollandse
“Gouden Eeuw” zonder meer gegrondvest heeft 6. In weinige jaren wisten die inwijkelingen er een
nieuw bestaan op te bouwen, waarbij ze vrij snel of slechts gaandeweg in alle geledingen van de
maatschappij doordrongen 7. Eén van die bekende Westhoekers is Pieter Platevoet uit Dranouter, die
als Petrus Plancius een vooraanstaande cartograaf zou worden. Ook mag vermeld worden dat Simon
Stevin van Brugge, die bij de Oranjes een schitterende carrière als wiskundige en
vestingbouwkundige uitbouwde, uit een Veurnse vader en een Ieperse moeder geboren was 8.
Vandewalle stelde vast dat het in onze streek daarna tot ca. 1630 duurde, dus een halve eeuw,
vooraleer het vroegere demografische peil weer bereikt werd 9. De kasselrij Veurne was daarbij geen
uitzondering, maar bevestigt de algemeen waargenomen tendens.
Merkwaardig is dat de herbevolking lang weinig aandacht kreeg, hoewel het aspect gedeeltelijk ter
sprake kwam in enkele studies over specifieke dorpen. In 1986 bracht L. Van Acker voor het eerst die
verspreide gegevens samen en vulde hij ze aan met informatie over andere gemeenten en steden.
Hoewel er lokale verschillen zijn, kwam er blijkbaar onmiddellijk na 1585 al een immigratie op gang,
die vooral Franstalige Vlamingen uit de streek rond Rijsel, Henegouwen, Artesië en soms Picardië
naar onze gewesten bracht. De inwijkelingen lieten zich vooral verleiden door de betere gronden,
zoals in Veurne-Ambacht. Ze namen landbouwbedrijven in, die in die periode goedkoop waren
wegens het evidente verband tussen vraag en aanbod. Van Acker schatte dat in bepaalde dorpen
zo'n 10% van de bevolking Franstalig was. Die eerste inwijkelingen lijken eerst wat afstand genomen
te hebben van de gemeenschap waarin ze terecht kwamen, maar vermengden zich daarna met (de
rest van) de oorspronkelijke bewoners, zodat zelfs hun familienaam soms vervlaamst werd 10.
In zijn conclusies riep de toenmalige hoofdredacteur van Biekorf nog op om het fenomeen verder te
bestuderen. Niet zonder gevolg: in het volgende nummer werden al resultaten van zo’n onderzoeken
voor Egem en het Torhoutse voorgesteld, en uit dit laatste komt de tekst inzake Ichtegem, waarnaar
ook in de Nieuwsbrief verwezen wordt 11. Grosso modo bevestigen ze het beeld van een serieuze
inwijking van Franstalingen kort na de herovering van onze streek door de Spanjaarden, waarna de
assimilatie met de oorspronkelijke - en allicht ook door Nederlandstaligen aangevulde - bevolking zich
min of meer snel doorzette.
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Zie de tweetalige (Duits-“Nederlandse”, nou ja…) website: http://www.flaeming-flandern.com/Flandern/index.htm.
P. VANDEWALLE, De geschiedenis van de landbouw in de kasselrij Veurne (1550-1645), Brussel, 1986, p. 80.
6
J. BRIELS, Zuidnederlanders in de Republiek 1572-1630, Sint-Niklaas, 1985;
7
Over dit fenomeen en de inburgering handelt ook Geschiedenis Magazine (= vroeger Spiegel Historiael), 43 (2008), nr. 8
(themanummer).
8
O.m. J. VAN ACKER, Het rijke verleden (2000 Jaar de Westhoek - Waar is de Tijd, 1), Zwolle, 2006, p. 14 (voor Simon
Stevin op basis van o.m. P. Donche).
9
P. VANDEWALLE, De geschiedenis van de landbouw, p. 81.
10
L. VAN ACKER, Immigratie van Franstaligen in westelijk Vlaanderen na 1585, in Biekorf, 86 (1986), p. 113-130.
11
V. ARICKX, Immigratie van franstaligen in Egem 1600-1630, in Biekorf, 86 (1986), p. 337-339; J. POLLET, Torhoutse
dekens over franstalige immigranten in hun dekanaat, 1639-1663, in Ibid., p. 340-343.
5
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De diverse tijdspannes wijzen slechts op kleine variaties, in de inwijking of in de assimilatie, zoals
blijkt uit die drie studies. Her en der nam de beweging een aanvang na 1585, de herovering van onze
streek door de katholieke Spanjaarden. Zo in Langemark, want in 1610 waren de kinderen van die
immigranten zelf al gehuwd en ouder geworden, of in Desselgem en Rekkem, of zelfs in een stad als
Roeselare. Pauwel Heinderycx beweert dat in Veurne-Ambacht al in 1587 de helft van de kasselrij
Veurne weer in exploitatie genomen was, en dat dit voor een groot stuk aan huisgezinnen uit Artois
ende andere landen te danken was. In Egem was de inwijking omstreeks 1600 nog aan de gang, en
ook in Ardooie moet ze in die periode gesitueerd worden. Ook voor Tielt zijn er zo’n aanduidingen.
Voor het decanaat Torhout (met Ichtegem) kon de herbevolking pas op gang komen nadat Oostende
in 1604 heroverd was en de streek een verzekerde toekomst aan inwijkelingen kon bieden. In
Ichtegem werd de 10% ruim overschreden; ook in Torhout en Wingene waren er zoveel Franstaligen
dat dit problemen gaf voor het onderwijs en het kerkelijk leven. In Ichtegem blijkt trouwens dat de
assimilatie zich later dan elders voorgedaan heeft, wellicht doordat er een soort Franse kolonie op
een aparte wijk van de parochie gevormd was. Om meerdere redenen is net Ichtegem dus een wat
atypisch geval.
Uiteraard zou het de moeite lonen eens na te gaan of een gelijk stramien zich een eeuw later
voorgedaan heeft. Ook in de tweede helft van de 17de eeuw had Veurne-Ambacht immers soms te
kampen met enorme bevolkingsverliezen, ten gevolge van de oorlogsperikelen tussen Frankrijk en
Spanje. F. Becuwe stelde vast dat sommige parochies in bepaalde perioden nauwelijks nog 10% van
de vroegere bevolking telden of zelfs nagenoeg geheel verlaten werden 12. In dit opzicht is het
interessant dat de voorouder van die Boucneau omstreeks 1670 vanuit Henegouwen in Avekapelle
verzeilde. We merken op dat we bij de magistraten van de regio wel geen directe invloed van die
verhuizingen lijken vast te stellen.
Ook voor de tweede helft van de 17de eeuw zou dus nog nagegaan moeten worden of het dezelfde
bevolking was die terugkeerde, dan wel of dit opnieuw leidde tot immigratie, en van welke streken uit
dan wel. Echt een kluif voor genealogen!
SPONSORS

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 als
beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 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, tel. 03646.99.88.

VEURNE
KOKSIJDE
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders
IBAN BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.

Welkom aan de leden woonachtig in de fustiegemeente Diksmuide
Het provinciaal VVF-bestuur besliste in haar vergadering van 7 maart jl. dat de VVF-leden die in
Diksmuide of een van haar deelgemeenten wonen, vanaf nu beschouwd worden als leden van de
regionale afdeling Westkust (en niet langer van de afdeling Ieper-Westhoek). Dit gebeurde op vraag
van een aantal leden uit Diksmuide en de overtuiging van VVF Westkust dat deze gemeente nauwer
aanleunt bij de Veurnse regio. Het is de bedoeling van het bestuur van VVF Westkust vzw om ook in
Diksmuide te starten met een beperkt aantal activiteiten, te starten met o.a. een beginnerscursus. We
hopen op die manier nieuwe leden te kunnen aantrekken en ook de bestaande leden nauwer te
betrekken bij de VVF werking
Alvast van harte welkom ! Vanaf nu wordt deze nieuwsbrief ook naar de leden van Diksmuide
opgestuurd. We hopen jullie op onze aktiviteiten te mogen verwelkomen !
12

F. BECUWE, De oorlogen van Lodewijk XIV en hun weerslag voor Veurne-Ambacht, in De Gidsenkring, 23 (1985), afl. 3,
p. 23-40 (heruitg. in Westhoek. Ledenblad van de Gidsenkring, jg. 44 (2008) 1, p. 1-12).
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Kerkhof met een gezicht

door Willy MOONS

Het bezoek aan het kerkhof van
Koksijde op een kille, winderige
en miezerige zondagochtend van
februari heeft de meeste van de
25 deelnemers toch wat geleerd.
Vooral door de toelichtingen die
Evy Van de Voorde ons kon
geven, was die uitstap leerrijk.
Het viel ons vooral op hoe
verwaarloosd zo’n oud kerkhof
is. Het zou nochtans een
bezienswaardigheid kunnen zijn
voor toeristen en voor mensen
die op zoek zijn naar hun
voorouders.
Zelf schrokken we van het aantal
graven waarmee we een relatie
hadden. We waren nog maar
door het oude kerkhof heen en
hadden al vier foto’s van graven
van de familie Lehouck (zie
hiernaast). Zoiets moet een
aansporing zijn voor iemand die
aan zijn stamboom timmert.
Over het funerair erfgoed van
Koksijde en van Oostduinkerke
en Wulpen is een boek
verschenen: “Koksijde, tuinen van
eeuwige rust”, geschreven door
Evy Van de Voorde en een
uitgave van het gemeentebestuur
van Koksijde. Het is een
inventaris
van
de
huidige
kerkhoven en een historisch
overzicht van alles wat met
begraven
en
kerkhoven,
burgerlijke en militaire, te maken
heeft. Er staat een schat aan
informatie in. Bijvoorbeeld het
ontstaan en de ontwikkeling van
de parochie, de kerk en het
kerkhof, de grafmakers, de
grafsymbolen en een aantal
opmerkelijke individuele graven
zoals
de
burgemeesters,
kunstenaars maar ook vissers en
redders,
steenhouwers,
beeldhouwers en architecten die
bijdroegen tot een grafsymboliek.
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Veurnse stadsarchief beter gehuisvest

door JVA

In september 2008 verhuisden de stadsbibliotheek en de administratieve diensten naar het nieuwe
complex "de Seylsteen" aan de Sint-Denisplaats. Daarmee zijn een aantal ruimtes in het Stad- en
Landshuis aan de Grote Markt vrij gekomen voor de diensten die ter plaatse bleven.
Nog steeds binnen het Landshuis, maar op de hoek met het Heldenplein, dus wat dichter naar het
Stadspark toe, heeft de dienst cultuur en erfgoed eind februari ll. zijn intrek genomen. Hieronder
ressorteert het stadsarchief dat meteen heel wat extra ruimte kreeg. De openingsuren en algemene
voorwaarden zijn ongewijzigd (zie de website van Veurne), maar het stadsarchief kan nu
geraadpleegd worden in twee opgefriste lokalen.
In het eerste lokaal staan de parochieregisters, de registers van de burgerlijke stand en de indices
op de bevolkingsboeken opgesteld in een open rek systeem. Hier worden ook de originele
archiefdossiers aangesleept. Er is plaats voor een tiental bezoekers. In het tweede lokaal zijn de
boeken in een open rek gezet (waaronder inventarissen en woordenboeken) en staan de
microfilmlezers opgesteld. Er zijn immers microfilms van een aantal parochieregisters en registers
van de burgerlijke stand (ook een stukje buiten Veurne), maar ook van de bevolkingsregisters, die
tot 1900 toegankelijk gesteld worden. Het is de bedoeling dat hier enkele computers toegevoegd
worden voor digitaal ter beschikking te stellen collecties.
De eerste reacties van de leeszaalbezoekers zijn alvast positief. Raadpleging van de vele stukken
van het Stadsarchief (tot in de 13de eeuw) is een stuk aangenamer geworden in de nieuwe ruimtes,
die meer open lijken dan de vroegere, steeds overvolle leeszaal.

Goed om weten
•

door de redactie

Rik Van der Krieken uit Mechelen meldde dat hij, bij de bewerking van de burgerlijke stand
vaststelde dat er bij een paar geboorteakten een notitie in de marge stond waarbij de
moeder het kind achttien jaar na datum erkende ! Daarop kwam volgende reactie van Paul
Lanssens: Wanneer een vrouw ongehuwd moeder wordt moet zij dan haar kind officieel
erkennen, niettegenstaande er in de geboorteakte staat dat zìj de moeder is, en het kind
bovendien haar familienaam krijgt?
Maar in de familiegeschiedenis Denoo vindt hij in 1896 zelfs een moeder die haar kind nooit
heeft erkend heeft. Zij was gaan bevallen in Roubaix, waardoor het zoontje de Franse
nationaliteit kreeg. Ze bracht het kind mee naar Oostende en plaatste het vanaf zijn 7° jaar
bij een schoenmaker. In zijn latere huwelijksakte (in België) staat «...nationalité française, fils
non reconnu de Romanie Denoo ...». Ook Paul Lanssens heeft hierbij een vraag: wat zijn de
gevolgen voor het kind van zo'n niet-erkenning? (is het daarom dat hij Fransman bleef, kon
hij erven, e.a. ..?). Vragen die een antwoord vragen !

•

Tienjaarlijkse tabellen stad Veurne. Bij een opzoeking viel op dat twee bladzijden in de
tienjaarlijkse tabellen overlijdens van de stad Veurne voor de periode 1843-1850, niet mee
werden gekopieerd in de boeken die in de leeszaal staan (de originelen worden in het depot
bewaard). Het gaat over de bladzijden waarop de volgende familienamen staan vermeld:
Vanvossem, Verboucke, Verbrugghe, Vercaemer, Vercruys(s)e, Vereecke, Vereenooghe,
Verfaillie, Verhaeghe, Verhaest, Verhelst, Verhille, Verhulst, Verlinde, Verlynde, Vermeersch
en
Vermeesch.
Ondertussen
werden
deze
bladzijden
er
bijgevoegd.
Toch vinden we het de moeite waard om dit hier in onze nieuwsbrief te vermelden. Sommige
zullen misschien vruchteloos in deze periode hebben gezocht naar voormelde namen of
naar een overlijden van een familielid. (JS)
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West-Vlaamde militieregisters digitaal raadpleegbaar

door Joeri STEKELORUM

De West-Vlaamse militieregisters zijn digitaal raadpleegbaar in de Fernand Peutemanleeszaal
van het Provinciaal Archiefgebouw.
Militieregisters bevatten niet alleen militaire informatie, maar ook unieke gegevens over de
dienstplichtige mannen. Per militiekanton en per rekruut werden tot 1871 de fysieke kentrekken
beschreven: de vorm van het gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar en de
wenkbrauwen, de kleur van de ogen, de gestalte en eventueel andere lichamelijke bijzonderheden.
Daarnaast zijn steeds ook de geboortedatum en –plaats, de woonplaats, het beroep, de namen en
het beroep van de ouders genoteerd. Van zuiver militaire aard zijn de verwijzingen naar het motief
bij eventuele vrijstelling of uitstel van dienst en naar het korps waarbij de dienstplichtige uiteindelijk
werd ingedeeld. Soms kan men er ook nog informatie aantreffen over het opleidingsniveau of over
de graad van geletterdheid van de rekruten.
De registers zijn zeer interessante bronnen voor genealogen of geïnteresseerden in
familiegeschiedenis. Zij kunnen er allerlei gedetailleerde fysieke en andere gegevens aantreffen om
hun onderzoek naar voorouders te stofferen. Daarnaast kunnen de registers ook geraadpleegd
worden voor meer algemeen historisch onderzoek naar de fysieke ontwikkeling, de
beroepenstructuur, de alfabetisatiegraad en naar de evolutie van de levensstandaard.
In het totaal bewaart de Provinciale Archiefdienst 1.372 militieregisters uit de periode 1813-1922, en
dit voor het volledige grondgebied van West-Vlaanderen. De registers worden systematisch
gemicrofilmd en gedigitaliseerd. Tegen eind 2008 zullen 771 registers of 189.907 digitale beelden
voor de periode 1813-1898 ter beschikking zijn. De beelden kunnen elke werkdag van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 17 uur vrij geraadpleegd worden op een pc die in de Fernand Peutemanleeszaal van
het Provinciaal Archiefgebouw (Gistelse Steenweg 528 te Sint-Andries) ter beschikking staat. Naast
het ontsluiten en ter beschikking stellen loopt ook een conserveringsproject, waarbij alle
registerbanden die in slechte toestand verkeren, hersteld worden. Johan Vannieuwenhuyse,
archivaris,
p/a Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, T 050 40 72 90, e-mail:
johan.vannieuwenhuyse@west-vlaanderen.be, webstek : www.west-vlaanderen.be
_______________________________________________________________________________

Meda illes voor moed en zelfopoffering (2)

door Joeri STEKELORUM

Zoals aangekondigd in vorige nieuwsbrief brengen we in de volgende nieuwsbrieven een alfabetische
opsomming van de medailles voor moed en zelfopoffering die werden uitgereikt aan mensen uit de
ruime Westhoek (arr. Veurne, Diksmuide en Ieper-Poperinge) in de periode 1836-1895. In vorige brief
verscheen al de eerste lijst. Hier het vervolg. We hopen met deze bijdrage een aanzet te kunnen
geven tot het bewuster graven in de familiegeschiedenis.
Volgende gegevens zijn in de lijst vermeld:
B.S. = Belgisch Staatsblad (gevolgd door de datum en het nummer (nr.) of de pagina (f))
- kolom 1: familienaam
- kolom 2: voornaam/voornamen
- kolom 3: beroep
- kolom 4: woonplaats
- kolom 5: aard van de verkregen onderscheiding
afkortingen
A = argent (zilveren medaille)
V = vermeil (zilveren met goud belegde medaille)
O = or (gouden medaille)
MH = mention honorable (eervolle vermelding)
M1 = medaille 1° klasse
M2 = medaille 2° klasse
M3 = medaille 3° klasse
CC1 = burgerlijk kruis 1° klasse (Croix Civile 1°)
CC2 = burgerlijk kruis 2° klasse (Croix Civile 2°)
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MEDAILLES VOOR MOED EN ZELFOPOFFERING UITGEREIKT AAN PERSONEN UIT DE Westhoek (2)
Naam
Boone
Boone
Bordon
Borge
Bossaert, wwe. Destoop
Bouchaert
Bouckaert
Boudin
Bouquillon
Bourgeois
Bourgois
Bouve
Bracquez
Breemersch
Brigou
Brigou
Brixis
Broucksoone
Bruaux
Brunée
Brunée
Bruneel
Brunet
Bruynoghe
Buisseret
Bulteel
Bulthé
Bultheel
Burggraeve
Butaye
Butaye
Butaye
Butaye
Cadey
Caillau
Calcoen
Calcoen
Calcoen

Voornaam
Cyrille
Emile
Désiré
Albert
Marie
Romain
Edmond
Jean François
Joseph
Louis
Albert
Désiré
Pierre
Charles
Edouard
Henri
Jean-Charles
Charles
Philippe
Edmond
Edmond
Pierre
François
Désiré
Pierre
Richard
Napoléon
Napoleon
Edouard Désiré
Auguste
Augustin
Cesar Joseph
Edmond Florimond
Pierre
Alexandre
Ange
Ange François
Auguste

Beroep

Woonplaats

eigenaar
gemeentesecretaris
hulp-sluiswachter
visser
naaister
wever
veldwachter
veldwachter
slijper
visser
visser
redder
werkman
landbouwer

Ieper
Watou
Nieuwpoort
Adinkerke
Veurne
Ieper
Mesen
Zillebeke
Ploegsteert
Adinkerke
Adinkerke
Nieuwpoort
Zarren
Ramskapelle
Stavele
Stavele
Diksmuide
Leisele
Voormezele
Veurne
Veurne
Oostvleteren
Hondschoote
Gijverinkhove

brouwersgast
opperwachtmeester
werkman
douanebeambte
werkman
brugwachter
molenaarsknecht
timmerman
bakkersgast
paardensmid
leerling-loods
pakjesdrager
pakjesdrager
schildersgast
handelaar
handelaar in gist
veldwachter
dagloner
werkman
arbeider
visser
visser
visser

Nieuwpoort
Veurne
Veurne
Ieper
Beveren
Beveren-IJzer
Proven
Beveren
Leisele
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Oostduinkerke
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Soort medaille
M2
M2
MH
M2
M1 + 25 fr.
MH
M1
M3
A
M2
A
M1
MH
M3
A
M3
A
A
M3
M3
M3 + 20 fr.
A
M3
M2
M3
A
V
M2
M2
M2
M2
M3
A
A
M1
M2
M1

Datum
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 26.09.1877 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 29.04.1839 (nr. 119)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 19.08.1884 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)

Calcoen
Calcoen
Callecoen
Callens
Callens
Callens
Camerlynck
Cappelle
Casier
Castelein
Catteeuw
Catteeuw
Catteeuw
Cattoir
Ceuninck
Ceuninck
Charlest
Christiaen
Christiaens
Claeys
Claeys
Clareboudt
Clarisse
Cloet
Cloet
Cloet
Cloet
Cloet
Clou
Coffyn
Cogge
Cogge
Colaert
Colaert
Colaert
Commyn
Condley
Coolen
Cools
Coopman

Auguste François
Charles
Pierre
Desiré
François
René
François
Victor
Pierre Ferdinand
Jean
Augustin
François
Henri Louis
Auguste
Francois Jacques
François Jacques
Pierre
Hippolyte Julien
François
François
Leopold
Charles Eugène
Ange
Jean
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
Jean-Joseph
Louis Bernard
Henri François
Henri François
Charles
Charles
Victor
Edmond
Thomas
Jean
Pierre
Charles-Louis

visser
visser
dagloner
landbouwer
houtzager
houtzager

Oostduinkerke
Adinkerke
Oostduinkerke
Geluveld
Alveringem
Alveringem
Reningelst
Wulpen
Abele
Wulpen
Diksmuide
Kaaskerke
Oostvleteren
Diksmuide
Ieper
Ieper
Oostvleteren
Diksmuide
Ieper
Diksmuide
Ieper
Veurne
Vlamertinge
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Wulpen
Wulpen
Wulpen
Nieuwpoort
Ieper
Beveren
Beveren
Poperinge
Poperinge
Poperinge
Diksmuide
Nieuwpoort
Oostduinkerke
Ieper
Haringe

dagloner
douanebeambte
werkman
schipper
werkman
bakkersgast
steenslijper
herbergier
dagloner
pakjesdrager
brouwersgast
arbeider
schipper
9 jaar
advokaat procuschoenmaker
visser
visser
dienstbode
metser
metser
arbeider
gietersgast
wegenwerker
wegenwerker
wolkammer
winkelier
tuinman
matroos
hotelier
chef werkplaats spoorwegen
werkman
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M2
M2
CC2
M3
M3
M3
A
M2
A
MH + 30 fr.
A
A
MH
A
A
50 fr.
M3
MH
O
MH
A
V
A
A
15 fr.
A
M2
M1
A
M3
M3
M2
A
M2
A
A
50 fr.
M3
M2
V

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 19.08.1884 (bijlage)
BS 19.08.1884 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 22.08.1881 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 18.08.1848 (nr. 231)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 26.09.1867 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 24.09.1857 (f. 3347)
BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 13.09.1844 (nr. 257)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 27/09/1852 (f.2943)

Coppens
Cordeleeuw
Cornet
Corselis
Corteel
Costenoble
Costeur
Costeur
Coulembier
Coulier
Coussaert
Coussé
Couvreur
Couvreur
Couvreur
Couvrier
Cowet
Crevits
Crevits
Croo
Daems
Damoulin
Daugez
David
De Backer
Debbaudt
De Bever
Deblieck
Debosschere
Debra
Debra
Debrae
Debrauwere
Debreuck
Debrock
Debruyne
De Bruyne
De Bruyne
Deburchgraeve
Deburchgraeve

Edouard
Jean
Gerard Joseph
Louis Charles
Thomas
Auguste
Edmond Joseph Henri
Henri August Charles
Pierre
Medard
Ange
Henri
Auguste
Ernest Desiré
Louis
Joseph
Cesar-Auguste
Louis
Louis Aloys
Felix
Marc
Désiré
Jean
François-Benoit
Charles
Laurent-François
Pierre
David
Louis
François
Louis
Philippe
François
Julien Chretien
Auguste
Jean
Joseph
Louis
David
Polydore Alphonse

arbeider
meester kleermaker
werkman
boerenknecht
visser
werkman
wagenmaker
wagenmaker
douanebeambte
landbouwer
rijkswachter
werkman
douanebeambte
douanebeambte
arbeider
octrooibediende
dagloner
landbouwer
landbouwer
schipperswerkman

Veurne
Wervik
Ieper
Wulvergem
Oostduinkerke
Veurne
Ieper
Ieper
Adinkerke
Izenberge
Nieuwpoort
Koekelare
Voormezele
Adikerke
Beerst
Veurne
Poperinge
Handzame
Woumen
Veurne
Adinkerke
Werken
Nieuwpoort
Eggewaartskapelle
Veurne
Ieper
Veurne
Avekapelle
Kortemark
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Nieuwpoort
Merkem
Merkem
Oostduinkerke
Oostkerke
Oostduinkerke
Veurne
Veurne

timmerman
metser
landbouwer
werkman
schipper
douanebeambte
werkman
ferblantier

visser
handelaar
werkman
dagloner
visser
werkman
visser
werkman
schipper
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A
M2
A
M3
A
M3
M3
M3
A
M3
M3
10 fr.
A
A
A
A
V
A
M1
M3
A+40fr.
M3
A
V
A
A
A
M3
V
A+40fr.
A+40fr.
A
M2
A
M3 + 25 fr.
75 fr.
A
M2
M3
M3

BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)
BS 19.08.1884 (bijlage)
BS 19.08.1884 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 29.04.1839 (nr. 119)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 12.02.1839 (nr. 43)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
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ACTIVITEITEN
Zondag 27 september om 10u30 – bibliotheek Koksijde
voordracht door Chris Vandewalle, stadsarchivaris Diksmuide

brouwersfamilies in de Veurnse regio
met nadien degustatie van bier.

Noteer ook reeds: 20 november
voordracht door Gilbert Vanlerberghe en Willy Vilain over de Sodaliteit en de Boetprocessie in Veurne.

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 als beschermend
lid) op rekening 414-1171221-79 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, tel. 03-646.99.88.

Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed van de stede en port van Nieuwpoort.. Bewerkt door Jef Cailliau. Prijs € 25,00 (+ €
5,00 verzendingskosten.
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust in Koksijde.
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Genealogie… ook met la petite histoire

door Joeri STEKELORUM

Dat genealogie niet per sé een droge materie hoeft te zijn, weet een gedreven familievorser ongetwijfeld
wel. Het komt er enkel op aan de juiste bronnen te raadplegen.
Eén van de onvermoede en weinig gebruikte bronnen zijn de zgn. correspondentieregisters die in de
meeste van onze gemeentearchieven worden bewaard. Met een beetje geluk kan je hierin voor het
stofferen van je 19de – eeuwse familiegeschiedenis wel wat terugvinden. Deze registers, waarin elke
uitgaande brief integraal werd ingeschreven (er bestaan ook registers waarin beknopt de inkomende
brieven werden genoteerd), leveren ons diverse info op. Eén van de meest voorkomende en voor de
genealoog interessante gemeentelijke brieven zijn deze in verband met onderhoud van behoeftigen (de
zgn. onderstandwoonst of –domicilie) en deze in verband met militie.
We raadpleegden als voorbeeld het register van de gemeente
Koksijde voor de periode 1881-1888.
Op 2 september 1887 schrijven de burgemeester Desiré Hosten en
secretaris Edmond Cailliau een brief aan de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen, als volgt:
In nakoming van artiktel 31§2 der wet van 14 maart 1876,
wij hebben de eer ued. te onderrichten dat wij ons verplicht
vinden de tusschenkomst van het gemeene fonds in te
roepen voor het afdragen der onderhoudskosten in SintDominicus gesticht te Brugge van Carolus Vandamme, oud
37 jaren, behoeftigen dezer gemeente, aangedaan van
krankzinnigheid, die zijne plaatsing in een verzekeringshuis
vereischte.
Op 27 januari 1888 wordt aan de vermelde instelling een bedrag
overgemaakt door het gemeentebestuur van Koksijde van 44,10
francs (van in totaal een factuur van 174,40 francs) voor kost en
inwoon.

Gemeentesecretaris
Edmond Cailliau
(Veurne, 1831-1896)
© familiearchief Dirk Cailliau

Pas enkele dagen later, op 31 januari, schrijft de burgemeester een
bezorgde brief aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge, die luidt als volgt:
Comme suite à la communication que vous venez de me donner par votre mémorandum du 27
janvier n°759, je ne puis m’empêcher de vous exprimer le regret que j’éprouve de voir rentrer au
domicile conjugal un homme qui inspire la terreur, non seulement à sa famille, mais à la généralité
des habitants.
Vandamme est un homme dangeureux qui a le malheur de s’adonner à la boisson, qui ne se
possède pas lorsque, par suit d’excès, les accès épileptique lui surviennent.
Il est tellement craint de certaines personnes de la campagne, qu’elles s’abstiendront de se rendre
à la place du village, s’il retourne dans ses foyers.
Permettez-moi de vous faire observer, monsieur le directeur, qu’il se passait également parfois des
mois, sans que des accès luis survinrent. Quand dernièrement il en voulait à sa femme, il y avait
plus de cinq mois qu’il n’avait donné des signes de dérangement et cependant, sans l’intervention
de ses frères qu’on eut heuresement le temps d’appeler au secours, il n’y a pas à douter que nous
n’eussions eu un malheur à déplorer.
Si maintenant il arrivait que l’un ou l’autre jour, il tue, soit sa femme soit toute autre personne et
que l’on constate de nouveau qu’il a agi inconscientement et sous l’empire d’accès épileptiques, qui
le privent de sa raison, je ne m’en assumerais aucune responsabilité, j’ai tenu à vous dépeindre
l’individu tel qu’il est, et j’abandonne à votre appreciation et à celle du médecin de votre
établissement s’il y a lieu de le mettre en liberté ou de le retenir.
Op 15 augustus 1888 volgt een nieuwe brief aan de directeur van het krankzinnigengesticht SintDominicus te Brugge1
La femme de Charles Vandamme, ainsi que toute la famille du colloqué, m’on déja fait savoir à
differentes reprises, que ce dernier et totalement rétabli et que plus rien le l’empêche de rentrer
dans ses foyers, d’autant plus que quand ils lui rendent visite, il leur fait les promesses les plus
formelles que ce qui a déterminé sa collocation ne de renouvellera plus.
Dans ma lettre du 31 janvier je vous ai exprimé le regret que j’aurais éprouvé de voir rentrer alors
au domicile conjugal, un homme qui inspire généralement la terreur dans cette commune, et je
1
Het archief van deze instelling wordt trouwens bewaard in het Rijksarchief te Brugge (inventaris nr. 62); consultatie
van dit fonds zou zeker voor de stoffering van dit verhaal nog iets kunnen toevoegen !
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serais encore du même avis si je ne croyais devoir satisfaire, enfin au voeu que m’exprime si
souvent cette famille.
Pour ce que me concerne donc Mr. le directeur, je ne m’oppose plus à sa mise en liberté, mais je
désirerais cependant que mr. le médecin de votre établissement me certifie qu’à son avis cette
homme est totalement rétabli et ne présente plus aucun danger ni plus lui-même, ni pour son
entourage.
Wellicht mocht onze molenaar dus terug komen naar zijn geboortedorp. Dit zal van korte duur geweest
zijn, want op 12 januari 1889 wordt door de gemeente Koksijde een vierde van de onderhoudskosten voor
het tweede semester van zijn verblijf in het gesticht betaald. Het resterend ¾ van het bedrag van 159,55
frank werd betaald door het zgn. Gemeen Fonds, dit was een fonds, opgericht in 1876 dat werd gevormd
en beheerd door de Bestendige Deputatie met de bedoeling de onderhouds- en verpleegkosten van
behoeftige geesteszieken, doofstommen, blinden en later ook landlopers, bedelaars en gerepatrieerde
vreemdelingen te betalen.
De lijdensweg van Karel Vandamme, zijn familie en de gemeentelijke autoriteiten was lang, want op 30
oktober 1889 wordt het volgende gemeld aan de arrondissementscommisaris van Veurne
Over ongeveer 14 dagen was er ons een getuigschrift
afgeleverd door den heer doctor Barbier, dat Karel
Vandamme, molenaar alhier, die van vallende ziekte
aangedaan is, zich in eenen staat van krankzinnigheid
bevond, welken zijn opsluiting in een huis van gezondheid
vereischte. Uit Sint-Dominicus, Sint-Julianus en het gesticht
van Sint-Anne bij Kortrijk, liet men ons weten dat er voor dien
zieken geen plaats was. In den tusschen tijd is Vandamme tot
zijnen normalen staat terug gekomen en de wegvoering is
mogen uitgesteld worden.
Wij zijn verzekerd, mijnheer de kommissaris, dat die ziekte
zal hernemen en, door den gevaarlijken toestand waarin
dezen persoon telkens verkeerd, dat wij ons genoodzaakt
zullen vinden hem in een verzekeringshuis te plaatsen.
Het ware ons dan aangenaam uwe tusschenkomst van nu af
te mogen inroepen om hem, in het voorkomend geval,
aanstonds te kunnen overvoeren in het gesticht alwaar wij
van zijn aanvaarding zouden verzekerd zijn.
Op 11 november 1890 (toen nog geen sprake van de herdenking van
Dokter Karel Barbier
wapenstilstand…) wordt burgervader Hippoliet Rathé van Koksijde wel
bijzonder moedeloos, hierdoor aangemoedigd door de familie en wellicht de volledige dorpsbevolking van
Koksijde. Hij vraag aan gemeentesecretaris Edmond Cailliau om een brief te richten aan de Minister van
Justitie die luidt als volgt :
Wij hebben de eer ued. ter kennis te brengen dat er alhier
eenen ongelukkigen van de vallende ziekte aangedaan persoon
bestaat die, bij ieder geval, zoo razend en zinneloos word dat
hij eenen waren schrik inboezemd aan al wie hem omringd. ’t
Is alzoo dat hij ten dien gevolge reeds veertien maanden
opgesloten is geweest in het gesticht Sint Dominicus te
Brugge, van waar men hem in vrijheid gesteld heeft, op zijne
aanhoudende smekingen en op deze van zijne vrouw en
broeders, alsmede ook omdat hij ten vollen scheen genezen te
zijn en omdat hij vast beloofde zich nooit meer aan overmaat
van drank over te leveren, die voorzeker altijd de oorzaak
zijner ziekte had geweest.
Dien persoon genaamd Carolus Vandamme, molenaar te
Coxyde, is een sterke kerel die sedert lang zijne belofte
vergeten heeft en die reeds verscheide keeren, sedert zijn
terugkomst van Sint Dominicus, in zijne kwaal gevallen is,
welke hem zoo zinneloos maakt dat hij aan een ieder eenen
waren schrik inboezemd en dat men algemeenlijk wenscht hem
voor altijd van de gemeente te zien verwijderen.
Die ziekte koomt hem over op gestelde tijden en wij hebben
reeds verscheide keeren voor hem plaats gevraagd in het eene
Burgemeester Hipoliet Rathé
of het ander krankzinnigenhuis, zonder er in te gelukken.
’t Is alzoo dat wij voor hem plaats gevraagd hebben in de beide gestichten te Brugge, te Sint-Anne
(Kortrijk) in het gesticht St.-Ghislain te Gent, te Selzaete en te Doornyk en dit al zonder goeden
uitval.
Wij kunnen verstaen, mijnheer de Minister, dat men de zeiken van dien aard in geen gestichten
begeert, maar ’t geen ons nog min aangenaam valt, ’t is dat wij hem in het voorkomend geval niet
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weten waar naartoe sturen en dat er voorzeker alhier eerst of laatst ongelukken te zullen betreuren
zijn.
Wij vinden ons ten dien gevolge verplicht, mijnheer de Minister, uwe tusschenkomst in te roepen
om zijne aanvaarding in een gesticht te verzekeren zoohaast hem het eerste geval van
krankzinnigheid zal overkomen.
Drie dagen later wordt
een verzoek gericht aan
de directeur van het
krankzinnigenhuis St.Charles in Froidmont bij
Doornik, om Carolus
Vandamme aldaar op te
nemen.
En blijkbaar met succes,
want op 21 februari
1891 worden wat
onkosten betaald aan
deze instelling, waar
betrokkene verblijft
sinds december 1890.
Slechts enkele maanden
later dreigt wellicht een
nieuwe
invrijheidsstelling, want
de burgemeester schrijft
Het gesticht van de frères de la charité de St-Charles Borromée in Froidmont
aan de broeders in
Froidmont het volgende:
Comme suite au rapport de monsieur le médecin en chef de votre établissement, que vous m’avez
transmis par votre dépêche du 11 de ce mois, j’ai l’honneur de vous faire connaitre que je serais
loin de m’opposer à la mise en liberté de Vandamme, s’il n’y avait réellement plus lieu de devoir
craindre des rechutes.
Je crois parfaitement que cet homme s’attriste de devoir rester à l’asile, alors que l’état de lucidité
complète ou il se trouve luis permettrait de vaquer à ses affaires.
Il en était de même lors de sa première collocation à Bruges, on avait également pitié de lui et on
m’engagent fortement à le laisser rentrer dans ses foyers.
J’y consentis facilement, mais à peine rentré de trois ou quatre semaines, Vandamme s’abstint de
prendre le médicament qui lui avait été prescrit et reprit son ancienne habitude de s’adonner à la
boisson. Bientôt les excitations lui revinrent et il ne tarda pas de redevenir dangereux pour tout
son entourage.
Je puis vous assurrer, monsieur le Directeur, que cet homme fait l’objet de la crainte de tous les
habitatants, c’est pourquoi je n’en assume personnellement aucune responsabilité si sa rentrée se
réalise. Cependant en présence de l’avis exprimé par Mr. le médecin en chef Delannoy, je ne crois
pouvoir m’y opposer.
Mon consentement est toutefois subordonné à l’assurance que vous me donnerez de le faire
reprendre au premier télégramme qui vous sera transmis et de délivrer en outre à notre
administration local la recette du médicament qui lui est prescrit, afin de pouvoir le lui faire
administrer en besoin.
De opname kostte echter blijkbaar nogal wat centen, die door de familie niet kon gedragen worden.
Daarom wordt bij de gouverneur van West-Vlaanderen door het gemeentebestuur een aanvraag gedaan
voor tussenkomst met het zgn. Gemeen Fonds. De aanvraag wordt afgekeurd, men betwijfelt in Brugge de
kredietwaardigheid van de familie Vandamme. Tal van argumenten worden de komende maanden evenwel
uit de kast gehaald, om het gelijk bevestigd te zien.
Uit een schrijven van 23 mei 1891 blijkt: Wij zijn nochtans in staat van te bewijzen indien het zou
vereischt worden, dat de lasten waarmede het goed van Vandamme bezwaard is, hoger belopen dan
deszelfs ware waarde en wij hebben de volle overtuiging dat het voor de familie onmogelijk is die kosten af
te dragen.
Op 13 juni daaropvolgend luidt het: we laten u geworden een afschrift van grondpanden te Veurne
bewijzende dat de goederen van den krankzinnigen Carolus Vandamme met een kapitale some van 11.000
franks bezwaard zijn, ’t geen de hoge waarde van zijne eigendom uitmaakt en nog hij is daar en boven
nog drie jaren intrest verschuldigd aan de gebroeders en zusters Leroy, alsmede eene som van 1.000
franks aan den heer Deroo, koopman in hout te Nieupoort.
In augustus 1891 blijkt de zaak uitgeklaard, want het gemeentebestuur stuurt een borderel op ter betaling
van 3/4de van de gemaakte onderhoudskosten. Zo ook op 30 oktober 1891.
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Op dat ogenblik houdt de correspondentie omtrent Carolus Vandamme op, wat doet vermoeden dat hij
vooralsnog, wellicht in de loop van 1892, terug naar Koksijde kon keren.
Evenwel…twee jaar later, op 2 november 1893 om één uur in de namiddag, wordt de Koksijdse molenaar
Carolus Ludovicus Vandamme (°Koksijde, 23-02-1850) dood gevonden op het strand van Oostduinkerke.
Hiermee eindigt een toch wel bijzonder tragisch leven van deze Koksijdenaar, in een tijd waarin de
psychiatrie nog in haar kinderschoenen stond…

Het gezin Vandamme-Thybaut, met name de weduwe Ludovica Amelia Thybaut (Koksijde, 25-07-1840/0710-1920) en de vier kinderen: Augustus Josephus (1875-1947), Victor Ludovicus (°1876), Hypolitus
Carolus (°1880) en Prosper Josephus (°1882), konden hun leven nu weer herpakken.
Getuige de burgemeester die schrijft op 13 januari 1894
Voor wat haren toestand betreft, wij mogen u verzekeren dat dezen nu beter is dan tijdens het
bestaan van haren man; er zijn reeds drie van hare kinderen die werken en den oudsten is ten
vollen in staat het malen bedrijf, zonder hulp van een ander voort te zetten; zij heeft vijf gemeten
land in gebruik, waaraf drie haren eigendom zijn en haren toestand is veel beter dan dezen van
den molenaar Legein, die slechts van twee tot drie gemeten in gebruik heeft en vader des
huisgezins is van 9 kinderen beneden de 14 jaren.

___________________________________________________________________________________________________________

Remedies tegen lacunes in de eerste jaargangen van de burgerlijke stand (BS)
door Micbiel DE BRUYNE in "Vlaamse Stam", 1966, Jrg. 2, p. 155

De wet van 20 september 1792, waarbij het ontvangen en het bijhouden van de akten van geboorte,
huwelijk en overlijden aan de gemeentelijke overheid werd toevertrouwd, werd in onze gewesten op 17
juni 1796 afgekondigd. Het is bekend dat deze “administratieve omwenteling” in onze geannexeerde
gebieden op de tegenstand en de onwil stootte én van de bevolking én van de kerkelijke overheid. In
Waarschoot scheurden de Brigands op 23 en 24 oktober 1799 de registers van de BS 2.
2

M. RYCKAERT, De opstand der bevolking tegen bet Frans Bewind te Zomergem, Sleidinge en Waarschoot op den 1ste
en 2de brumaire jaar VII der Franse republiek, in: Appeltjes van het Meetjesland, 1962, nr. 13, blz. 191. Zie ook: A.
FRANCHOO, De Burgerlijke Stand te Varsenare onder het Frans-Bewind, in: Het Brugs Ommeland, 3e jg., nr. l, 1963,
blz. 104-108; A. COSEMANS, Volkstellingen, burgerlijke stand en Mémoires in Brabant onder het Franse Regime en in
het Verenigd Koninkrijk, 1795-1829, in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taalen
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De eerste levensjaren van de BS - 1796 tot 1803 - vertonen dan ook talrijke ziekteverschijnselen:
(opzettelijke ?) onvolledigheid, onduidelijkheid, onregelmatige (met blanco tussenruimten) inschrijvingen
(vooral waar gedrukte registers met vooraf-opgestelde formulieren werden gebruikt), zonder van de
verwarringstichtende verfransing van namen en voornamen te spreken.
Om deze ziekteverschijnselen te genezen kunnen wij echter enkele remedies aangeven. Daaruit zal blijken
dat door een nauwkeurig en systematisch doorgezet onderzoek, veel lacunes en hiaten van deze “zieke”
BS der eerste jaren, minstens kunnen aangevuld en vervolledigd worden. Daarvan willen wij (aan de hand
van gegevens geput uit het Roeselaarse stadsarchief) enkele voorbeelden opsommen. Zij gelden ook voor
andere steden en gemeenten.
1.

“ILLEGALE” PAROCHIEREGISTERS.

In veel parochies bleef de geestelijke overheid de parochieregisters verder bijhouden. De officiële
vaststellingen, waarbij die kerkregisters door de nieuwe-orde-mannen werden vernield of gesloten 3, zijn
dus irrevelant en mogen de genealogen niet doen besluiten dat er helemaal geen akten te vinden zouden
zijn. Veel pastoors gingen immers door met hun werk en de doopsels, huwelijken en begrafenissen werden
zo goed als 't kon ingeschreven, tenminste indien hun registers niet waren weggehaald 4 en door de
officiële ambtenaar van de BS werden bijgevuld 5. De meeste pastoors echter legden nieuwe
parochieregisters aan, daar de oude door de revolutionaire bewindsploeg meestal waren meegenomen 6.
De kerkelijke overheid bleef dus vanaf het begin tot op de huidige dagen de registratie van doopsel,
huwelijk en begrafenis voortzetten. Wettelijk was aan deze handelwijze geen enkel rechtsgeldig gevolg
verbonden. Artikel 54 van de wet van 28 germinal X (18 april 1802) bepaalde bovendien dat de registers
die door de bedienaars van de eredienst inzake de burgerlijke stand van de “citoyens” werden
bijgehouden, in geen geval de officiële registers kunnen vervangen 7. In die zin mag men dan wel spreken
van “illegale” parochieregisters.... die echter uit hun aard zelf, vooral voor de eerste vertroebelde
levensjaren van de BS, belangrijke aanvullingen bevatten. Misschien werd dit belang later reeds door de
municipale overheid ingezien, zodat talrijke van die “illegale” parochieregisters, uiteraard tot het
kerkarchief behorend, daterend uit de eerste revolutiejaren, dan toch werden neergelegd en bewaard in de
openbare archieven. Voor Roeselare bevat het “illegale” register nr. 33 dat zich op de BS aldaar bevindt,
de geboorten van 30 augustus 1796 tot 28 oktober 1806, de overlijdens van l januari 1796 tot 25 oktober
1806 en de huwelijken van 2 januari 1796 tot 10 januari 1801. Op te merken valt dat de aldaar
vernoemde akten niet werden opgenomen in de tienjaarlijkse klappers 8.
Een confrontatie van deze illegale parochieregisters met de onvolledige officiële registers van de BS, laat
ons toe deze laatste op aanzienlijke wijze aan te vullen. Nochtans moet er hier op gewezen worden dat
enkele geboorten (met het doel zich aan de conscriptie te onttrekken ?) helemaal niet meer werden
Letterkunde en Geschiedenis, 17e jg„ 1963, blz. 47-66
3

De geijkte formule was «La présente partie du régistre constatant les actes de mariage (naissance, décès) arrêté ce
joürd'hui douze fructidor an 4me de la rép(ublique) par nous adm(inistrateurs) commissaire et secret (aire) adj(oint) de
l'administration du canton de Roulers», S(tads)A(rchief)R(oeselare), Burgerstand, Register nr. 32.
4

Te Roeselare werden de parocbieregisters afgenaaid op 29 augustus 1796 (zie noot 2), te Rumbeke op 20 september
1796, te Kortrijk op 14 september 1796 (J. DELBAERE, De St.-Micbielskerk van Kortrijk óp bisschoppelijk bevel gesloten
in 1810, Kortrijk, 1953, blz. 5).
5

Deze bijvulling komt té Roeselare voor in het reeds gemelde parochieregister nr. 32: de «burgerlijke» geboorteakten
vanaf 30 augustus tot 27 oktober 1796, de overlijdensakten van l augustus tot 12 september 1796 en de huwelijksakten
van 27 september tot 24 oktober 1796. Te Rumbeke komt slechts één burgerlijke geboorteakte (van 5 complementaire
dag jaar IV) voor op het «oude» parochieregister. Ook te Eeklo vulde de «officier municipal» de afgehaalde
parochieregisters verder aan. Zie: A. DE VOS, Stad Eeklo, Inventaris van bet Oud Archief, in: Appeltjes van het
Meetjesland, 1962, nr. 13, blz. 22, nr. 175 (Huwelijken en Overlijdens).
6

Dit is het geval voor Roeselare. Ph. COUSSEMENT, De Kerkregisters en de burgerlijke stand te Roeselare en te
Rumbeke onder de Beloken Tijd (1797-1802), Overdruk uit het Derde Jaarboek (1963) van het Geschieden
Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland, Roeselare, 1963, blz. 3; S.A.R., Burgerstand, Kerkregister,
nr. 33.
7

) X., Lois des Communes de Belgique, receuil par ordre chronologique depuis 1789 jusqu'a 1838, Brussel, 1838,
Introduction, blz. 36, nrs. 166-167.
8

S.A.R., Burgerlijke Stand, Register 33. Voor dergelijke parochieregisters, zie: E. WARLOP K. MADDENS, Het
Rijksarchief te Kortrijk, Fondsen en Verzamelingen, in: Vlaamse Stam, jg. l, 1965, blz. 279289, waar talrijke
parochieregisters van de Beloken Tijd worden opgesomd als bewaard in het Rijksarchief; A. DEVOS, Stad Eeklo.
Inventaris van 'het Oud Archief, a.a., blz. 21: nr. 162. Dopen vanaf 28 juli 1796 tot 27 april 1802, nr. 184 overlijdens
(fragmentarisch) van 4 januari 1790 tot 9 januari 1805.
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aangegeven, aan de pastoor, noch aan de ambtenaar van de BS. Deze klandestiene geboorten kunnen
derhalve slechts uit andere bescheiden vastgesteld en nagespoord worden 9.
2.

De AKTEN van BEKENDHEID (of van notoriteit).

De oorsprong van deze akten is te zoeken in het artikel 70 van het burgerlijk wetboek (in zijn geheel
afgekondigd op 21 maart 1804). Dit artikel bepaalt dat de aanstaande echtgenoten hun geboorteakte
moeten voorleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand vooraleer het huwelijk kan voltrokken
worden. Wanneer zij echter in de onmogelijkheid zijn aan deze vereiste te voldoen, dan kunnen zij daarin
voorzien door een akte van bekendheid, afgeleverd door de vrederechter van hun geboorte- of hun
woonplaats 10.
Deze procedure maakte het mogelijk talrijke niet-aangegeven geboorten uit de Beloken Tijd aan het
daglicht te brengen. Het blijkt zelfs dat deze procedure werd uitgebreid tot niet-geregistreerde overlijdens
11
. Voor genealogen ligt derhalve in de archieven van het vredegerecht een zeer belangrijke bron
verborgen die het mogelijk maakt op authentieke wijze de leemten in de burgerstand van de Beloken Tijd
aan te vullen.
Dergelijke akten van bekendheid werden nadien door de vrederechters ook afgeleverd in verband met de
burgerstand van vreemdelingen die in de onmogelijkheid verkeren hun oorspronkelijke geboorteakte voor
te leggen 12. Zij vallen hier buiten behandeling, evenals de andere zgz. akten van bekendheid door
notarissen afgeleverd in verband met nalatenschappen.
Belangrijk is hierbij dat het koninklijk besluit van 30 oktober 1814 voor de talrijke behoeftigen toeliet de
akte van notoriteit vereist volgens artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek, te vervangen door “extracten uit
de registers der kerkspelen, mits deze extracten al datgene inhouden, wat in de akte van notoriteit moet
vermeld worden” 13. Ook deze “extracten” uit de parochieregisters, die werden opgesteld door de pastoor,
laten soms toe de onvolledige burgerstand uit de Beloken Tijd aan te vullen.
3.

ADMINISTRATIEVE bescheiden van de gemeentelijke overheid

De bevolkingsboeken
De wet van 19-22 juli 1791 legde de gemeentebesturen de verplichting op “een lijst van hun inwoners op
te maken met hun naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, laatste woonplaats, beroep, ambacht
en andere bestaansmiddelen.” De uitvoering en naleving van deze wet bleven echter zeer gebrekkig tot
aan de wet van 2 juni 1856 14. In de meeste gemeenten ontbreken de bevolkingsregisters uit de Franse
tijd totaal, in andere dateren zij uit de Hollandse tijd 15, in de meeste treft men ze slechts aan in 1847,
waarin een algemene volkstelling werd voorgeschreven (K.B. 30 juni 1846) en het houden van
bevolkingsboeken met ingang van l januari 1847 verplichtend werd gesteld. Veelal zijn de inschrijvingen in
de bevolkingsboeken onvolledig; soms laten zij echter aanvullingen toe op de lacunes van de Franse tijd.
De militielijsten
De militielijsten kunnen ook administratieve aanvullingen geven omdat zij naast de naam, voornaam en
beroep van de militieplichtige ook (eventueel) hun geboortedatum moesten opgeven. Onder de Franse tijd
werden overeenkomstig de conscriptiewet alfabetische lijsten opgesteld, dit per jaar, van alle mannelijke
geboorten (vanaf 1794) ter bepaling van de militieklasse en de lichting. Deze inschrijvingen laten zeker de
aanvulling en de controle toe van de geboorteakten zelf. In mei 1815 werden de namen van alle mannen
geboren tussen 1780 en 1796 opgetekend daar zij bij loting opgeroepen werden om deel uit te maken van
9

Zelfs voor de huwelijken is aanvulling mogelijk! Zie: M. DE BRUYNE, De drukkers te Roeselare van 1810 tot 1830, in:
Biekorf, 1966, blz. 29, noot (27), waar de huwelijksakte van drukker David van Hee, dd. 2 april 1799 slechts in het
reeds genoemde illegale parochieregister nr. 33 van Roeselare voorkomt.
10

R. DE MAN, De Nieuwe Commentaar op de Burgerlijke Stand in België, Deel I, Heule, z.j., blz. 291-292.

11

Ph. COUSSEMENT, a.a., blz. 6, 7, 8, alwaar dergelijke notoriteitsakten van overlijden worden vermeld.

12

Mededeling F. GUTHIEL, Vlaamse Stam, 2e jg., nr. l, 1966, blz. 82; Circulaire van 7 juni 1806 en Ministeriële
beslissing van 31 maart 1812.
13

Journal officiel du Gouvernement de la Belgique, Tome III, Brussel, 1814, blz. 644; dergelijk «extractum ex registro
Baptizatorum» bevindt zich achteraan geplakt in het register nr. 32. S.A.R., Burgerstand, waarin op 26 januari 1818
door pastoor-deken Bernard Moens, de geboorte wordt bevestigd van Petrus Joannes Lefortry fs. Francisci (uit
Wevelgem) en Barbara Mattyn (uit Roeselare) te Roeselare op 6 februari 1798.

14

T. PIRON F. POELLAER, Bevolkingsregisters in België Brugge, 1962, blz. 22.

15

S.A.R., Niet geïnventariseerd, Bevolkingsregisters 1815 (l deel), 1827 (2 delen) en 1830 (2 delen); Onderrichtingen
van de Nederlandse Regering van 3 september 1829.
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de “Milice Nationale”. Van dit alles werd een register opgesteld waarop weerom de geboortedatum
(eventueel ook de overlijdensdatum, vooral van gesneuvelden in Franse dienst) werden neergeschreven

16

.

Attestaties en certificaten
Reeds onder het Oostenrijkse Bewind legde het plakkaat van 22 juni 1773 de verplichting op aan de
plaatselijke overheden om een register aan te leggen van “attestatiën en paspoorten”. Deze documenten
werden aan de inwoners afgeleverd wanneer zij hun gemeente of stad verlieten. Sommige gemeenten
bewaren dergelijke registers zelfs van de Franse tijd 17. Deze registers geven naast de
persoonsbeschrijvingen soms wel belangrijke gegevens over de burgerstand van de betrokkenen.
Onder de Hollandse tijd werden door de burgemeester en schepenen certificaten afgeleverd inzake
behoeftigheid (K.B. 6 september 1814), gedrag en zeden, militie, krankzinnigheid, handel, “certificats de
vie”, en zelfs inzake de BS. Over de legaliteit van deze laatste kan getwist worden. Hun genealogische
waarde, in aanvulling op de Franse Beloken Tijd, is echter van belang. Aldus verbeterde bvb.
burgemeester Jacques De Geest van Roeselare de doopbrief van Antoriius Pepinus Clement Roothaert,
geboren te Roeselare op 27 november 1801, zoon van Jacobus Ignatius en (de verkeerdelijk aangegeven
moeder) Maria Theresia Deys, door bij attestatie te bevestigen dat de moeder in feite Maria Lietaert was
en Maria Deys de grootmoeder 18.
Soms geven deze certificaten echter een negatief bewijs van een geboorte, door bvb. te verklaren dat
Anne Victoire Cuveele, fille de Jean et de feue Camille Demeester, présumée nee a Roulers Ie 12 Messidor
an VII (30 juni 1799) de la Rep(ublique) franc(aise) ne se trouve point inscrit sur Ie Régistre de naissances
de cette ville 19.
4.

VONNISSEN tot VERBETERING van de akten van de burgerstand

Het is bekend dat volgens de beschikkingen van artikels 99 tot 101 van de Code Napoléon, verbeteringen
aan de akten konden (en kunnen) aangebracht worden, hetzij op vraag van diegene die een rechtstreeks
belang hebben bij deze verbetering (vb. het bijvoegen van de titel van adeldom, het wijzigen van de akte
na de machtiging van de regering tot naamverandering bekomen te hebben, het rechtzetten van een fout
in de schrijfwijze van de naam), hetzij op vraag van het openbaar ministerie (wanneer de openbare orde
er mee gemoeid is). Speciaal willen wij hier wijzen op de vraag tot verbetering met het doel de inschrijving
van een niet ingeschreven akte te bekomen 20. Daardoor werd het immers mogelijk (doch niet
verplichtend) ontbrekende geboorteakten (al dan niet van klandestiene geboorten) in de registers van de
burgerlijke stand in te schrijven 21.
Hierin zijn zeker de geboorten uit de Beloken Tijd te betrekken. Formeel kwam (en komt) deze nieuwe
inschrijving daarop neer, dat bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, in het lopende register (dus
jaren na de feitelijke geboorte) de geboorteakte door de ambtenaar werd (en wordt) geregistreerd 22,
terwijl in (rode) inkt in de rand van het blad waar de akte volgens haar datum moest ingeschreven,
randvermelding daarvan moest gemaakt worden (dit werd wel eens vergeten!). Aldus kunnen deze
vonnissen van verbetering weerom de akten van de Beloken Tijd aanvullen. Voorbeelden: de geboorte van
Sophia Blomme, geboren te Roeselare op 16 mei 1800, werd niet aangegeven en dus ook niet
geregistreerd in het geboortejaar. Wij vinden haar geboorte echter terug in de akten van het jaar 182123,
16

S.A.R., Registers van Conscriptie, Milice Nationale, Schutterij en Burgerwacht. Het belang van deze bron is groot.
Daaruit immers kunnen de «gesneuvelde en vermiste» soldaten van Napoleon geregistreerd worden. Zie: V. ARICKX,
Pittemse Soldaten in het leger van Napoleon, Tielt, 1962, blz. 3.
17

S.A.R., niet geïnventariseerd, Certificats 1810, 1811, 1812.

18

S.A.R., niet geïnventariseerd, Certificats 1810, 1811, 1812.

19

S.A.R., Niet geïnventariseerd, Certificats 3.1.1816 5.1.1825, nr. 230.

20

R. DE MAN, a.w., Deel I, blz. 108-113; A. KLUYSKENS, Personenen Familierecht, 1950 (Antwerpen, Brussel, Gent,
Leuven), 2de druk, blz. 161; Advies van de Staatsraad van 8 brumaire jaar IX (30 oktober 1802), goedgekeurd op 12
brumaire (3 november 1802).
21

Het K.B. van 21 maart 1815 verleende zelfs amnestie aan diegenen die klandestiene geboorten, geschied vóór 21
maart 1815 (de nietaangifte van de geboorte binnen de drie dagen na de bevalling, opgelegd door artikel 55 van het
burgerlijk wetboek, werd immers met straf gesanctioneerd, nl. artikel 346 van het strafwetboek) nu toch zouden
aangeven. Zie: Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique, 2de Reeks, 2de Trimester 1815, Vol. V, Brussel, 1815,
blz. 16-19.
22

Sedert het K.B. van 8 juni 1823 werd het bijhouden van een speciaal register voor de verbeteringen voorgeschreven.

23

S.A.R., Burgerstand, Geboorten 1821, f° 62 (geen randvermelding in 1800).

20

bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk dd. 20 oktober 1821 . Het vonnis van 28
augustus 1818 verleend door dezelfde rechtbank, beveelt de inschrijving van de reeds hierboven
administratief-gepresumeerde geboorte te Roeselare op 30 juni 1799 van Anna Victoria Cuveele 24.
5.

De OVERLIJDENSAKTEN van de burgerlijke stand

Het mag eigenaardig blijken dat men aan de hand van het overlijden ook de geboorte - en dus eventueel
de «klandestiene» geboorte uit de Beloken Tijd - kan vaststellen. Artikel 79 van het burgerlijk wetboek
bepaalt immers dat de overlijdensakte, onder de talrijke gegevens die zij bevatten moet, ook de leeftijd
van de overledene (en van de twee verschijners) en eventueel zijn geboorteplaats “voor zover men deze
weten kan”, moet vermelden. Het ligt voor de hand dat door deze beide aanduidingen eventueel een
klandestiene of niet-aangemelde geboorte gerecupereerd kan worden. Veelal zal de juiste datering van de
geboorte in de overlijdensakte van de betrokkene echter slechts approximatief zijn.
De akterende ambtenaar van de BS was (en is) er slechts toe gehouden de leeftijd in jaren van de
overledene op te tekenen 25. Stilaan kwam echter het gebruik in zwang ook de (juiste?) geboortedatum te
registreren. Dit betekende voor de genealogie zeker een belangrijke winst. Dit mag blijken uit volgende
voorbeeld.
Nochtans moet opgemerkt worden dat de ambtenaar deze geboortedatum veelal acteerde op het zeggen
van de verschijners (nu op het voorleggen van het trouwboekje van de overledene of van zijn ouders). De
overlijdensakte van bakker Pieter Jan De Bruyne, in zijn leven genoemd de “burgemeester van Spanjiën”,
een oosterwijk van Roeselare, vermeldde dd. 13 november 1861, dat Pieter Jan te Roeselare geboren
werd op 5 april 180126. Het was dus wel degelijk een geboorte uit de Beloken Tijd, waarvan dé authentieke
akte niet terug te vinden is in de registers van de BS, geboorten 1801. Deze geboortedatum uit de
overlijdensakte bleek nochtans juist te zijn. Immers hij kwam wel voor in het “illegale” parochieregister.
Bovendien werd van het huwelijk van Pieter Jan met Barbara Hoornaert, te Roeselare voltrokken op 12
november 1828, een akte van bekendheid opgesteld door de Roeselaarse vrederechter Herminigildis
Spillebout op datum van 18 oktober 1828 27, waarin dan ook dezelfde geboortedatum wordt vermeld. Dit
voorbeeld bewijst hoe verschillende remedies elkaar aanvullen en helpen om de zieke jaren van de
burgerstand te genezen.
Tenslotte lijkt dat de vonnissen tot verbetering als remedie slechts NA het verdwijnen van de Fransen uit
onze gewesten in 1814 werd aangewend 28 om de BS te verbeteren of aan te vullen.
24

S.A.R., Burgerstand, Geboorten 1818, f° 42 (geen randvermelding in 1799).

25

R. DE MAN, a.w., Deel I, nr. 645 zegt dat de ambtenaar de geboortedatum van de overledene optekent. Dit is slechts
zo door de praktijk (L. STICHELBOUDT, Handboek ten gerieve van de Burgerlijke staten, Brugge, 1958, nr. 577), en
wordt niet expressis verbis door de wetgever geëist. Zeker is dat in de Franse en Hollandse tijd enkel de leeftijd werd
opgetekend: zoveel jaren, eventueel zoveel maanden en zoveer dagen (of dekaden).
26

S.A.R., Burgerstand, Overlijdens 1861, akte nr. 249.

27

Ph. COUSSEMENT, a.w., blz. 10.

28

In latere tijd komen naast de vonnissen houdende nieuwe inschrijving van geboorte, tevens verbeteringsvonnissen
vóór nopens de schrijfwijze van de naam. Zelfs nopens een verkeerde afstamming zijn specimens te vinden. Bij vonnis,
van 28 maart 1857 werd bvb. de verbetering van de te Roeselare ingeschreven geboorteakte van Rosalie Christine
Catteeuw, fa. Petrus Jacobus, bevolen: de in de geboorteakte opgegeven naam van de moeder was verkeerdelijk
Barbara van Becelare, waar het Isabella Clare Dujardin moest zijn. S.A.R., Burgerstand, Geboorten, 1819, f 19.
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Goed om weten
•
•

•

•

door de redactie

Gelieve kennis te nemen van ons nieuw centraal mailadres van VVF
Westkust vzw : vvfwestkust@gmail.com.
Het archief in Beveren-Waas is bij genealogen voldoende bekend.
Nieuwtje is dat dit gebouw (zie foto) een nieuw dak krijgt. Er komt
over de hele oppervlakte van 811 m² een nieuwe isolatie en roofing
omdat waterinsijpeling dreigde. De werken zullen voltooid zijn tegen
februari 2010. De werken kosten 626.000 euro. Er wordt in Beveren
50 km. archief bewaard.
Bewaren van archiefstukken kan verrassingen inhouden. Zo werden
bij restauratiewerkzaamheden aan de “Mercator”, het voormalige
opleidingsschip van de Belgische koopvaardij, een vergeten deel van
het scheepsarchief teruggevonden achter een dubbele wand. De
vondst omvat ca. 4 strekkende meter papier over de jaren 19281961 en hoofdzakelijk de periode 1928-1952. Het archief omvat
ondermeer dossiers betreffende de bouw, oplevering en onderhoud
van het schip, huishoudelijke reglementen, technische verslagen van zijn 41 kruisvaarten, stukken
betreffende bevoorrading, bemanning, opleiding van cadetten, medische informatie, enz. Deze
documenten worden voortaan bewaard in het Rijksachief te Brugge waar ze verenigd worden met
de ca. 8 meter die eerder in het Rijksachief Beveren werden bewaard. Ze worden in Brugge
geordend en zullen tegen einde 2009 geïnventariseerd worden.
Als u in de loop van de maand april 2009 de website van het Rijksarchief hebt geconsulteerd, bent
u daarmee één van de 16.377 bezoekers. Samen bezochten dezen de site 26.615 keer en ze
bekeken 1.053.226 pagina’s.

_________________________________________________________________________________________________

De erkenning van een kind

door de redactie

De vragen over de erkenning van een onwettig kind door de moeder, die in vorige nieuwsbrief werden
gesteld in de rubriek “Goed om weten”, hebben enkele reacties veroorzaakt. De vraag was of een
ongehuwde moeder verplicht is haar kind officieel te erkennen, gezien zij toch als moeder wordt
vermeld in de geboorteakte van het kind en het kind bovendien haar naam kreeg?
Uit de reacties blijkt dat, inn welbepaalde gevallen een erkenning van de moeder kan geëist worden:
indien geboren buiten België, vondelingen, afstand van kinderen, de gekende huizen in Frankrijk en
destijds in Ierland met geboorten in volledige anonimiteit, vroeger militaire dienstoproeping ingevolge nietBelgische nationaliteit bij geboorte in de vreemde, erfopvolgingen voor behoud of verwerving van
familiebezit enz.
Een erkenning van een bloedschennig kind is niet mogelijk, wanneer daaruit blijkt dat tussen vader en
moeder van een kind een huwelijksbeletsel bestaat waarvan de koning geen ontheffing kan verlenen.
Door de erkenning van een kind ontstaat een juridische verwantschap tussen ouder en kind met zijn
wederzijdse respectievelijke rechten en plichten.
Een reactie van een lezer die te rade was gegaan bij de website van advocaat Elfri De Neve (www.elfri.be)
luidt: De ouders van en kind worden aangeduid, enerzijds op grond van de biologische band tussen het
kind en de betrokken vrouw of man (la vérité du sang) en anderzijds op grond van het bezit van staat (la
vérité du coeur).
In het huidige recht is het bezit van staat ten aanzien van de echtgenoot van de moeder een
algemene grond van ontoelaatbaarheid bij de betwisting van vaderschap.
Het bezit van staat (de waarheid van het hart) wordt bewezen door een aantal feiten die
bij wijze van voorbeeld in de wet werden opgenomen:
Art. 331nonies B.W.
Het bezit van staat moet voortdurend zijn.
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Het wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking van afstamming
aantonen.
Die feiten zijn onder meer:
– dat het kind altijd de naam heeft gedragen van degene van wie wordt gezegd dat het afstamt;
– dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behandeld;
– dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud en opvoeding heeft voorzien;
– dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder;
– dat het als zijn kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij;
– dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt.
Een en ander wordt duidelijk wanneer men kennis neemt met een aantal voorbeelden uit de
rechtspraak die uitvoerig vermeld worden in de website www.elfri.be:
• Antwerpen 3 maart 2004, NjW 2004, afl. 92, 1350, noot VERSCHELDEN, G.
Deugdelijk bezit van staat is slechts aanwezig wanneer er voldoende vooraf bestaande en
uiterlijk waarneembare feiten voorhanden zijn die wijzen op die staat en die niet worden
tegengesproken door enig ander feit. Voldoende betekenisvolle elementen moeten worden
aangevoerd die allen convergerend zijn; geen enkel positief feit mag met andere woorden de
voorgehouden staat tegenspreken.
Wanneer blijkt dat de biologische vader van meet af aan zijn vaderschap heeft willen opnemen
en een erkenning door de huidige partner van de moeder plaatsvond vijf dagen vóór de
geboorten, is het bezit van staat geenszins ondubbelzinnig en bovendien onvoldoende langdurig.
Wanneer bij de geboorte reeds blijkt dat het kind een andere huidskleur heeft dan de erkenner
en de moeder, spreekt dit op zich reeds de staat die de erkenner voorhoudt tegen.
De beslissing tot vernietiging van de erkenning op vordering van de verwekker houdt in geen
enkel opzicht een oordeel in over de geschiktheid van de erkenner of de verwekker als vader.
• Brussel 30 januari 2003, NjW 2003, afl. 35, 709, noot RDC.
Het kind dat samen met zijn moeder en de erkenner meer dan twintig jaar een gezin heeft
gevormd heeft geen voortdurend en ondubbelzinnig bezit van staat ten aanzien van zijn
erkenner wanneer uit talrijke stukken die werden overgelegd door de familieleden, vrienden,
buren en leerkrachten van het kind blijkt dat, hoewel de erkenner had ingestaan voor het
onderhoud en de opvoeding van het erkende kind, hij het geenszins als het zijne heeft
behandeld, hij niet wou dat het kind hem 'papa' noemde en zei 'je ne suis pas ton père, appelle
moi [voornaam erkenner]', zijn erkende zoon van kindsbeen af verschillend behandelde van zijn
bloedeigen dochter die hij 'ma fille' noemde, terwijl hij over het erkende kind sprak als 'mon
beau fils', de familie van de erkenner het erkende kind ook nooit beschouwd heeft als zoon van
de erkenner, noch als dusdanig behandeld en de erkenner zich niet interesseerde voor de
scholing en de opleiding van dit kind, in tegenstelling tot die van zijn eigen dochter.
• Gent (1e k.) 15 maart 2001, Juristenkrant 2001 (weergave VERSCHELDEN, G.), afl. 39, 5.
De vaststelling dat een man samenwoont met een vrouw en haar dochter en een feitelijk gezin
met hen vormt, is onvoldoende om te besluiten dat de dochter t.o.v. hem 'bezit van staat' heeft.
De afstamming wordt verder bewezen met alle middelen van recht. De rechter kan zelfs
ambtshalve overgaan tot het bevelen van een bloedonderzoek of enig ander onderzoek volgens
beproefde wetenschappelijke methodes.
• Luik 7 februari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 655.
Wanneer de echtgenoot van de moeder van een kind zijn vrouw heeft bijgestaan tijdens haar
zwangerschap, aan de zijde van zijn echtgenote stond tijdens de arbeid en de bevalling, van bij
de geboorte toegewijd heeft gezorgd voor dat kind en dit laatste door de familieleden werd
beschouwd als zijn zoon, bestaat er een voortdurend en ondubbelzinnig bezit van staat.
• Luik 22 januari 1991, Rev. trim. dr. fam. 1991, 385.
Het bezit van staat moet voortdurend en ondubbelzinnig zijn, criteria waaraan de loutere
opvoeding van een kind niet voldoet. De erkenner beroept zich ten onrechte op het bezit van
staat om de betwisting van de erkenning door de biologische vader van het kind tegen te gaan.

_________________________________________________________________________________________
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Deugnieterij in de duinen van Koksijde

Joeri Stekelorum

13 december 1863 was voor het vissersgezin van Henricus Laplasse (°Oostduinkerke, 10-08-1828 en
+Koksijde, 14-07-1871) en Maria Theresia Verbeke (°Oostduinkerke, 20-04-1833) een ware ramp. Sinds
maart 1861 woonden ze met hun vier kinderen in een huisje in de duinen. Het gezin leefde van visvangst
en bewerkte wat gronden rondom hun huis.
Rond 9 uur ’s morgens breekt er immers brand uit in een hoop stro in het stal dat paalde aan de woning.
De schade beliep tot 1.390 frank, waarvoor het gezin niet was verzekerd. Bleven in de vlammen: het stal
(waarde 500 fr.), 2 varkens (50 fr.), een geit (25 fr.), een kar (190 fr.), 2000 kg stro (79 fr.), 1000 kilo
hooi (60 fr.), een ezeltuig (50 fr.), een hulle (9 fr.), wat gezaagd hout (70 fr.), 2 spinden en 2 houwen (19
fr.), wat tarwe, rogge, bonen en erwten (samen 21 fr.), touwwerk ten behoeve voor de visserij op zee
(105 fr.). De schade aan het huis beliep tot 212 frank.
Pas enkele dagen later komt de oorzaak aan het licht:
Dat Henricus Laplaese, visscher woonende in de duinen binnen deze gemeente mij heden het
volgend heeft verclaerd: dat zijn dochter Rosalia Laplaese oud 6 jaren, geboren te Oostduinkerke,
woonende te Coxide in twist is gekomen zonder den dag te kunnen zeggen, met Petrus Albertus
Loncke, geboren te Coxide den 21 juli 1852, zoon van Jacobus en van Cecilia Vandepitte, visschers
woonende te Coxide en Henricus Arsenius Verleene, ook geboren te Coxide den 10 juli 1857, zoon
van Engel Verleene, werkman te Coxide en van d’overledene Ludovica Regina Goutsmit, opzigtens
het maken van een vuer in de duinen omtrent 200 meters afstand van zijne wooning en onder
zeggen dat zy dit ging kenbaer maken aan hare moeder, de kinderen Petrus Albertus Loncke en
Henricus Arsenius Verleene haer antwoorden, indien gy dat zal zeggen aen uwe moeder, wij zullen
vuer maeken in den strooyhoop die zig bevynd tegen het stal van hare wooning…
Op het einde van de maand doet de burgemeester een verzoek aan de arrondissementscommissaris tot
geldelijke tussenkomst voor dit gezin dat door de brand tot de uiterste armoede (is) gebragt.
Bron: gemeentearchief Koksijde, correspondentieregister 1863-1871

Medailles voor moed en zelfopoffering

Inwoners uit de Westhoek vereremerkt wegens daden van moed en zelfopoffering
(1836-1895)
Joeri Stekelorum
Volgende gegevens zijn in de medaillijst vermeld:
B.S. = Belgisch Staatsblad (gevolgd door de datum en het nummer (nr.) of de pagina (f))
- kolom 1: familienaam
- kolom 2: voornaam/voornamen
- kolom 3: beroep
- kolom 4: woonplaats
- kolom 5: aard van de verkregen onderscheiding
Afkortingen:
A = argent (zilveren medaille)
V = vermeil (zilveren met goud belegde medaille)
O = or (gouden medaille)
MH = mention honorable (eervolle vermelding)
M1 = medaille 1° klasse
M2 = medaille 2° klasse
M3 = medaille 3° klasse
CC1 = burgerlijk kruis 1° klasse (Croix Civile 1°)
CC2 = burgerlijk kruis 2° klasse (Croix Civile 2°)
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Frederic

Lievin

David

Achille

Henri

Jean

Victor Martin

Henri Leopold

Rachel Marie

Pierre

Pierre

Isidore

Theophile

Decap

De Cap

Decap

Decap-Hoornaert

Decat

Declerck

Declerck

Declercq

Deconinck

Deconinck

Decorte

Decorte

Decoster

Decoussemaeker

Auguste Désiré

Jules Auguste

Charles

Pierre

Jacques

Pierre

David

Alphonse

Charles

Charles

Victor

Decrop

Dedeurwaerder

Dedeystere

Dedeystere

Dedrie

Defever

Degraer

Degrave

De Groote

De Groote

De Gryse

Charles Louis

André

De Calonne-Beaufaict

Joseph François Louis

Henri Marie Felix

De Calonne

Decroo

Beaufaict

Decae

Decroix

Henri

Ildefondse

De Buysere

Charles

Charles Louis

Conrard

De Busschere

Debuysere

Eugène Joseph

De Busscher

De Buyser

voornaam

naam

boerenwerkman

tuinman

hovenier

vicaris

veldwachter

dienstbode

landbouwer

landbouwer

schipper

herbergier

schipper

veldwachter

koewachter

metser

metser

metser

scholierster

timmermansgast

douanebeambte

werkman

onder-ontvanger posterijen

visser

visser

werkman

visser

onder-luitenant

luitenant

gemeentesecretaris

dagloner

schipper

schipper

douanier

fabrieksbewaker & herbergier

beroep
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Beveren

Alveringem

Alveringem

Oostduinkerke

Klerken

Roesbrugge

Nieuwpoort

Ramskapelle

Ramskapelle

Stavele

Steenkerke

Veurne

Brielen

Booitshoeke

Nieuwpoort

Oostduinkerke

Izenberge

Mesen

Ieper

Mesen

Pervijze

Nieuwpoort

Elverdinge

Woumen

Woumen

Woumen

Woumen

Ieper

Ieper

Veurne

Veurne

Veurne

Veurne

Geluveld

Waasten

woonplaats

MEDAILLES VOOR MOED EN ZELFOPOFFERING UITGEREIKT AAN PERSONEN UIT DE WESTHOEK (3)

M3

A

A

M2

A

A

M3

A

A

M3

M2

M1

M1

MH

M2

M2

M3 + 20 fr.

M3

M3

M3

M3 + 25 fr.

M3

M1

M1

M3

V

M3

M3

M2

M1

MH + 15 fr.

M3

M3

M3

M3

soort medaille

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 27.09.1853 (f. 3295)

BS 27.09.1850 (f. 2517)

BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)

BS 27.09.1858 (f. 352)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 27.09.1870 (bijlage)

BS 07.11.1836 (nr. 313)

BS 20.10.1842 (nr. 293)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)

BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)

BS 22.08.1881 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 25.09.1879 (bijlage)

BS 26.09.1877 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)

BS 21.08.1883 (bijlage)

BS 26.09.1867 (bijlage)

BS 27/09/1852 (f.2943)

BS 26.09.1867 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 26.09.1871 (bijlage)

BS 21.08.1883 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

datum

Louis

Auguste

Marie, echtg. Vandenhove

Théodore Louis Henri

Jean Baptiste

Severin

Severin

Joseph

Pierre Leopold

Demol

Denecker

Denpooter

Den Turck

Denutte

Denyft

Denyft

Denys

Denys

Ferdinand

Pierre Isidore

Charles

Amand

François

Pierre

Pierre Leopold

Derickx

Derieuw

De Roo

De Rudder

Deruytter

Deprince

Deraeve

Frédéric François

Depoot

Deraeve

Henri

Pierre Joseph

Depoorter

Charles

Henri

De Meyer

Henri

Henri

De Meyer

Depoorter

Charles

De Meuninckx

Depoorter

Pierre Jean

Demerlie

Pierre

Deleye

Armand Désiré

Désiré

Deleforterie

Demeersseman

Auguste

Deleersnyder

Gustave

Ange

Delannoye

Pierre

Ange

De Lannoye

Delplace

Pierre

Delancker

Delobel

Charles

François

Delaere

Delahaye

Ferdinand

Dehille

Delahaye

Edouard

Louis

Dehert

paardensmid

brouwersgast

kantonnier

landbouwer

visser

timmerman

smidswerker

wever

onder-ontvanger posterijen

sluiswachter

sluiswachter

kantoorbediende

metsersgast

douanebeambte

handwerker-metser

metsersgast

grondwerker

scholier

opzichter steenbakkerij

huisbewaarder stadhuis

bode op stadhuis

herbergier

politie-agent

landbouwer
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gepensioneerde assistent bediende

leerling-loods

hovenier

postbeambte

schipper

-

dienstknecht

rijkswachter

zelfstandige

koewachter & visser

landbouwer

Keiem

Diksmuide

Wervik

Oostkerke

Koksijde

Bulskamp

Dikkebus

Esen

Oostvleteren

Vlamertinge

Nieuwpoort

Nieuwpoort

Diksmuide

Mesen

Adinkerke

Diksmuide

Diksmuide

Ieper

Wulvergem

Houtem

Sint-Joris

Zuidschote

Ieper

Ieper

Beerst

Ieper

Merkem

Veurne

Nieuwpoort

Ieper

Veurne

Diksmuide

Reninge

Reninge

Woumen

Poperinge

Diksmuide

Ieper

Wulpen

M3

M3

A

A

M2

M3

M1

M3

M3

M2

M3

M3

M3 + 20 fr.

V

M3

A

A

M1

M1

M2

A

M3

M2

A

M2

M2

A

M3

A

M2

M3

A

A + 40 fr.

V

A

A

A

V

A

BS 24.09.1863 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1869 (bijlage)

BS 24.09.1856 (f. 3727)

BS 24.09.1864 (bijlage)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 25.09.1879 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 18.10.1880 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1868 (bijlage)

BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)

BS 27.09.1853 (f. 3295)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 29.11.1846 (nr. 333)

BS 25.09.1860 (bijlage)

BS 19.08.1884 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 22.08.1881 (bijlage)

BS 09.08.1841 (nr. 221)

BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 29.12.1847 (nr. 363)

BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 27.09.1858 (f. 352)

BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)

BS 04.11.1846 (nr. 308)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)

BS 28.12.1841 (nr. 362)

BS 03.08.1833 (nr. 215)

BS 06.07.1837 (nr. 187)

BS 30.07.1840 (nr. 212)

BS 27.09.1853 (f. 3295)

BS 26.09.1865 (bijlage)

BS 26.09.1865 (bijlage)

Louis

Mathilde

Deseck

Desiere

Jean

Jean

Pierre

Charles

De Vos

Devreker

Henri

Devos

Devos

Charles

Devos

Charles

Devos

Pierre

Deswarte

De Vloo

Joseph

Deswarte

Jean Pierre

Joseph

Deswarte

Anselme

Joseph

Deswarte

Devarver

Charles

Destoop

Detheux

Charles

Charles

Destoop

Desouter

De Stoop

Jules Cesar

François

Desmyttere

Camille Cyrille

Jean-Baptiste

Deseck

Arthur Jérome

Jean Baptiste

Deseck

Desmyttere

Charles Augustin

Deseck

Desmyttere

François

Deschepper

Edouard

Hector

Deschacht

De Smet

Henri

Descamps

Romain Louis

Bonfils

Desbuquois

Isidoor Gustave

Amand Joseph

Desbonnets

Deslaeve

Gustave

De Sauw

Deslaef

Charles

Jean

De Sanders

Desauvage

Pierre

De Saever

Desauvage

Louis

Albert

Derycke

dagloner

molenaarsgast

landbouwer

kapper

kapper

werkman

douanier

bediende

cavalerist

matroos

werkman

dagloner

dagloner

opzichter bruggen en wegen

metselaarsknecht

landbouwer

landbouwerszoon

landbouwer

werkman

arbeider

brievenbesteller

arbeidster

dagloner

meestergast

schilder

metsersgast

postbode

dagloner

zadelmaker

pakjesdrager

douanier

schippersknecht

landbouwer

werkman
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Bulskamp

Zuidschote

Ieper

Ieper

Ieper

Poperinge

Wervik

Ieper

Ieper

Nieuwpoort

Nieuwpoort

Nieuwpoort

Nieuwpoort

Veurne

Veurne

Nieuwpoort

Diksmuide

Proven

Zillebeke

Proven

Veurne

Ieper

Ieper

Alveringem

Nieuwpoort

Diksmuide

Diksmuide

Nieuwpoort

Diksmuide

Nieuwpoort

Dranouter

Veurne

Wervik

Wervik

Diksmuide

Diksmuide

Keiem

Wulpen

Veurne

M2

A

M3

M3

M2

M3

A

M1

M2

M3

M2

M3

M3

M3

15 fr.

M3

MH

M1

M1

M1

MH + 15 fr.

10 fr.

M3

A

MH

A

A

M2

A

M3

A+20fr.

MH

A

A

10 fr.

10 fr.

A

A

MH

BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)

BS 27/09/1852 (f.2943)

BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)

BS 26.09.1871 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)

BS 25.09.1868 (bijlage)

BS 10.10.1866 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 27.09.1870 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 27.09.1870 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

BS 26.09.1877 (bijlage)

BS 21.08.1883 (bijlage)

BS 24.09.1862 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 09.08.1841 (nr. 221)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)

BS 30.01.1849 (nr. 30)

BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)

BS 29.11.1846 (nr. 333)

BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)

BS 24.09.1862 (bijlage)

BS 10.10.1866 (bijlage)

BS 26.09.1865 (bijlage)

BS 24.09.1864 (bijlage)

BS 12.11.1847 (nr. 322)

BS 27/09/1852 (f.2943)

BS 25.09.1878 (bijlage)

François

François Engelbert

Duval

Ego

Ego

(wordt vervolgd)

Leonie

Duval

schipper

schipper

huisvrouw

paardensmid

metser

Frederic

François

Dutreeuw

luitenant

wagenmaker

bakker

dienstknecht

id.

winkelbediende

schippersgast

pasteibakker

kapper

14 jaar

rijkswachter

werkman

schipper

rijkswachter

dienstknecht

schipper

bruggewachter

politie-agent

hovenier

schippersgast

werkman

kleermaker

drukker

opperwachtmeester

douanebeambte

landbouwer

dagloner

onderbrigadier douane

douanebrigadier

slager

werkman

Dutilloeul

August

Duthoit

Jean-Joseph

Duquenne

Arsène

Félicien

Dupuis

Duryeu

Louis

Dupont

Pierre-Jean

Henri

Dupont

Durnez

Gustave

Dumont

Amand

Arthur

Dumon

Florent

Leopold

Duflou

Durieu

François

Dubuy

Durieu

Alexandre

Seraphin

Dubois

Ange

Druwé

Dubois

Emile

Dobbelaere

Willebrord

D'Haene

François

Arthur

Deywel

Pierre

Philippe

De Woulf

Dierickx

Charles Louis

Dewitte

Dhaeyer

Charles

Charles

Adolphe Stanislas

Devulder

Deweerdt

Louis

Devry

Dewaele

Pierre

Henri

Devriendt

Devroe

Pierre

Devreker

Devriendt

Charles Louis

Edmond

De Vreker

28

Diksmuide

Diksmuide

Wulpen

Wulpen

Diksmuide

Ieper

Wervik

Adinkerke

Boesinge

Wulveringem

Veurne

Houtem

Nieuwpoort

Veurne

Ieper

Ieper

Ieper

Veurne

Nieuwpoort

Veurne

Veurne

Ramskapelle

Merkem

Sint-Joris

Ieper

Oostduinkerke

Veurne

Werken

Nieuwkapelle

Ieper

Ieper

Nieuwpoort

Oostduinkerke

Veurne

Wijtschate

Mesen

Merkem

Woumen

M1

M2

M2

M1

A

M2

M2

M1

40 fr.

M3

M3

V

M3

A

M2

M3

A

A

M2

A

A

25 fr.

M3

A

M2

A

M3

15 fr.

V

M2

M3

M3

M2

M3

M1

M3

M2

A

BS 26.09.1867 (bijlage)

BS 26.09.1877 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)

BS 25.09.1869 (bijlage)

BS 28.12.1841 (nr. 362)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 19.08.1884 (bijlage)

BS 12.02.1839 (nr. 43)

BS 21.08.1883 (bijlage)

BS 14.08.1839 (nr. 266)

BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 24.09.1862 (bijlage)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 04.11.1846 (nr. 308)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 07.11.1836 (nr. 313)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 12.11.1847 (nr. 322)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 24.09.1864 (bijlage)

BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)

BS 26.09.1851 (nr. 269)

BS 26.09.1865 (bijlage)

BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1869 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)

BS 10.10.1866 (bijlage)
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AGENDA
Zondag 27 september om 10u30, bibliotheek Koksijde
voordracht door Chris Vandewalle, stadsarchivaris Diksmuide
brouwersfamilies in de Veurnse regio
met nadien degustatie van bier.
vrijdag 20 november om 19.30 uur
voordracht door Gilbert Vanlerberghe en Willy Vilain over de Sodaliteit
en de Boetprocessie in Veurne in het lokaal van de Sodaliteit, Oude
Beestenmarkt Veurne.
Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
IN DIT NUMMER
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron
Problemen met huwelijken
Poorter en vrijlaet
Kinderen op 80
Diksmuide klimt in zijn stamboom/initiatiecursus
Congressen VVV – Rumbeke en Brussel
Medailles van moed en zelfopoffering
Digitale bronnen in ons VVF documentatiecentrum

p. 30
p. 32
p. 33
p. 34
p. 36
p. 37
p. 38
p. 44

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 32 als gewoon lid, € 48 als steunend lid, minimum € 80 als beschermend
lid) op rekening 000-0927382-62 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, tel. 03-646.99.88.

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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De gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron

door Joeri STEKELORUM

In een vorige bijdrage (zie J. Stekelorum, Genealogie….ook la petite histoire, Nieuwsbrief VVF
Westkust, jrg. 9 nr. 2, p.14-17) hebben we reeds gewezen op het gebruik van de gemeentelijke
registers van inkomende en uitgaande briefwisseling voor het stofferen van een familiegeschiedenis.
Om het comfort van de genealoog die zoekt naar het verleden van zijn familie in de gemeente
Koksijde te vergemakkelijken, hebben we voor de periode 1823-1888 (met een lacune tussen de
jaren 1872-1880 wegens een ontbrekend register in het gemeentearchief van Koksijde) een
naamindex opgesteld van de registers van uitgaande briefwisseling. Een monnikenwerkje dat
evenwel kan bijdragen tot een gebruik van andere dan de traditionele bronnen voor het opstellen
van een genealogie.
Om de inventarisatie te vergemakkelijken hebben we ervoor geopteerd de data te verwerken in een
bestand die volgende informatie bevat: het nummer van de uitgaande brief en het onderwerp van de
brief (nu eens in het frans, dan weer in het Vlaams) zoals in het register genoteerd en alle
familienamen (tenminste deze van enige betekenis, bijv. niet de naam van een burgemeester en
secretaris die de brieven ondertekenden…) die in dat stuk voorkomen.
De datum van de brief hebben we niet ingevoerd. Om evenwel de datum bij benadering weer te
geven in deze – eerder beperkende – ontsluiting, hebben we van elk register evenwel per 100
nummers de datum in deze publicatie vermeld. Deze worden in het begin van de index per register
weergegeven.
Moge deze bijdrage een aanzet vormen om zelf te gaan grasduinen in het gemeentelijke archief van
Koksijde (zie http://inwoner.koksijde.be/archief/default.aspx?id=1002)... en aldaar de rijkdom van
deze – en andere – archiefbronnen te ontdekken….
Correspondentieregister van 17 juni 1823 tot 21 juli 1835
Nr. 1
Nr. 100
Nr. 200
Nr. 366
Nr. 400

17/06/1823
12/04/1830
02/01/1833
29/04/1834 (na 264 komt 366, nummers 265-365 onbestaande)
04/11/1834 (laatste nr. 449 = 21 juli 1835; één blad ontbreekt achteraan)

Allenaeres, Joannes
Baert, Petrus
Baert, Pieter
Bernaert, Benedictus
Bolt, Benjamin
Boulangier, Francisca
Bourrelle, Ludovicus
Breynaert
Breynaert, Jean

Butaeye, Ferdinand
Butseraen
Butseraen, Franciscus
Butseraen, Joannes
Butseraen, Joseph

Butseraen, Josephus
Cadey, Bernard-Joseph
Cadey, Henriette-Sophie
Calcoen
Calcoen, J.
jrg 9 nr. 3

32 (onderstand)
166 (militie);
195 (militie)
184 (militie);
185 (militie)
77 (behoeftigen)
401 (lijk)
200 (etat civil)
48 (onderstand)
209 (armbestuur
benoeming)
403 (repartiteurs);
441 (detenus
liberés)
4 (militie)
182 (militie)
264 (militie)
369 (militie)
191 (militie);
369 (militie);
411 (militie);
415 (milice)
182 (militie)
414 (domicile de
secours)
414 (domicile de
secours)
387 (veldwachter)
223 (kustvisserij)

Calcoen, Joannes
Callecoen, Joannes
Cappon
Cappon, Petrus
Catagne, Joannes
Cathagne, Jean

Cathagne, Joannes
Clabooter, Jacobus
Collier, Louis
Cornille
Cornille, Carolus
Cornille, Charles
Cornille, Karel
Cornille, P.J.
Cornille, Petrus
Coulier, Alexander
Coulier, Louis
Coupillie, Joannes-Franciscus
Coutry, Joannes-Baptiste
Debrauwer, Charles
Debrauwer, zoon
Debrauwere
Debrauwere, Carolus-Petrus

193 (kustvisserij)
60 (militie)
57 (schattingen)
11 (militie);
31 (politie)
195 (militie)
184 (militie);
185 (militie);
188 (burgerwacht)
166 (militie)
381 (veldwachter)
386 (etat civil)
57 (schattingen)
11 (militie);3 ()
95 (epizootie)
41 (gemeenteraad);
90 (epizootie)
420 (milice)
34 (militie)
48 (onderstand)
221 (kustvisserij);
222 (kustvisserij)
47 (militie)
197 (burgerwacht)
125 (secretaris)
194 (burgerwacht)
412 (secretaris)
101 (schutterij)
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Decae, Jacobus

Declerck, J.
Declerck, Jacobus
Declercq, Franciscus
Declercq, Joannes-Franciscus
Decroo, Pierre
Decrop, J.
Decrop, Joseph

Degraeve, Seraphin
Dekeuwer
Delauwer, Petronelle
Demolder, Louise-Henriette
Desaever, Louis
Descheemaker, Charles
Devulder
Devulder, Cornelis
Dewitte, Edouard
Dhelft
Dhelft, Jacobus
Dhelft, Jean-Francois
Focquer, Jacobus
Goudtsmidt, Louis
Guilleman, Pierre
Guilleman, Pierre-Joseph
Guillier
Hiele, Anna
Hiele, Henri
Hiele, Ludovica
Hiele, Marie-Therese
Hoornaert, Henricus
Lados
Ladot, Alexius
Lambrecht, Baltazar-Jacques
Lambregt, Arnoldus
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38 (epizootie);
56 (gemeenteraad);
67 (epizootie);
76 (epizootie)
193 (kustvisserij);
223 (kustvisserij)
55 (gemeenteraad)
265 (burgerwacht)
265 (burgerwacht)
178 (burgerwacht)
223 (kustvisserij)
193 (kustvisserij);
221 (kustvisserij);
222 (kustvisserij)
111 (onderstand);
177 (onderstand)
190 (vaccinatie);
57 (schattingen)
250 (militie)
265 (burgerwacht)
203 (miltitie)
400 (militie desertie)
368 (burgemeester);
57 (schattingen)
3 ()
412 (secretaris)
191 (militie)
369 (militie)
411 (militie);
415 (milice)
380 (veldwachter)
387 (veldwachter)
238 (burgerwacht)
434 (militie)
178 (burgerwacht)
232 (burgerwacht)
386 (etat civil)
167 (onderstand)
386 (etat civil)
93 (schouwing)
190 (vaccinatie)
60 (militie)
248 (militie);
258 (militie)
448 (politie)

Legein, Philippus

Lehouck
Leroy
Louwagie
Luyckx, Auguste
Luyckx, Charles
Maes
Maes, Pierre
Maesen, Gabriel
Maesen, Jacobus
Maesen, Patricius
Nevejans, Karel
Nevejans, Karel-Louis
Notebaert, Pierre
Nowé, Therese
Provoost, Joanna
Puystiens, Charles
Pyliser, Jacoba
Rathé, Joannes

Room, Angebert
Samyn, Ange
Samyn, Ange-Joseph
Schacht, Petrus
Tabary
Ternier
Ternier, Ambrosius
Ternier, Marie
Thibaut, Ludovicus
Thomas, Norbert

Tousan, Frans

14 (patrouillen);
24 (lazaret
voorvallen kust);
36 (lazaret
voorvallen kust)
32 (onderstand)
383 (politie gratie)
93 (schouwing)
250 (militie)
250 (militie)
380 (veldwachter);
381 (veldwachter);
398 (veldwachter);
438 (secours)
367 (burgerwacht)
232 (burgerwacht)
232 (burgerwacht)
180 (onderstand);
189 (onderstand)
186 (onderstand)
403 (repartiteurs)
243 (etat civil)
182 (militie);
369 (militie)
242 (militie)
48 (onderstand)
89 (epizootie);
99 (bureel van
weldadigheid)
374 (militie)
247 (militie)
410 (burgerwacht)
30 ()
206
(bevolkingsregisters
57 (schattingen)
30 ();
41 (gemeenteraad)
438 (secours)
196 (burgerwacht)
172 (militie);
204 (militie);
416 (milice)
86 (onderstand)
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Vandecasteele, Pieter
Vanhoutte, David
Vanhoutte, Franciscus
Vanhoutte, Louis
Vermout, Philippus

Verweerde, Francisca

165 (instorting
aquaduc)
5 (militie)
3 ()
374 (militie)
209 (armbestuur
benoeming);
66 (schepenen);
92 (epizootie);
3 ();34 (militie)
48 (onderstand)

Verweerde, Franciscus
Verweerde, Joanna
Vossaert, F.
Vossaert, Franciscus
Vossaert, Frans
Weerbrouck, David

48 (onderstand)
48 (onderstand)
223 (kustvisserij)
9 (politie
sluikhandel)
193 (kustvisserij);
233 (douaniers)
187 (militie)

(Wordt vervolgd)

___________________________________________________________________________________________________________

Problemen met huwelijken

door de redactie

De Franse Revolutie heeft nogal wat tradities overhoop gehaald. We hebben een verzameling feiten
bijeengezocht om dat te illustreren. En deze opsomming is slecht een staal.
Zo schrijft ene Marcel Jansen:
Ik meen te weten dat met de radikale ingrepen van de Franse Revolutie velen in Brabant, Vlaanderen en
Limburg (het huidige Vlaanderen) niet akkoord gingen met deze anti-christelijke regels. Zij bleven dus voor
de kerk huwen en hun kinderen laten dopen. Eenmaal er verzachting was in en van het regime begonnen
onze voorouders in te zien dat ze toch mee moesten doen. Maar nu stelde zich het probleem dat zij
ondervonden dat er wetten waren die al tijdens de tijd van Napoleon (1815), maar nog meer daarna door
de staat verplicht waren er door de massa aanvaard en gerespecteerd werden. Dus waren zij stilletjes aan
buitenstaanders aan het worden.
Zo vond ik (Marcel Jansen) jaren geleden bij de voorouders van mijn vrouw een moeder die als wettig kind
ingeschreven was in de BS en waar ik géén huwelijk van de ouders vond. Door verder te zoeken vond ik
nog twee andere meisjes die wettig in de BS ingeschreven waren. Van deze drie WETTIGE dochters vond
ik ook een huwelijk. Verder zoeken loste niets op.
Eerder toevallig vond ik daarna in het RA te Beveren-Waas de geboorteakte van een der meisjes. Hier
stond in de marge bij de geboorteakte bijgeschreven dat dit WETTIG kind erkend werd door het huwelijk
van zijn ouders de dato …
Wat bleek nu tenslotte ? In de BS van de stad was geen enkele geboorteakte der meisjes aangevuld met
een wettiging. Maar op hun respectieve huwelijksakten waren ze zonder meer wettige kinderen van hun
ouders. Maar korte tijd na het huwelijk van hun jongste dochter was er in hun geboortestad wel in de BS
een huwelijk van de ouders te vinden waarbij zij ook hun drie dochters erkenden.
Ofwel hadden die hardleerse tegenstanders van de Franse revolutie, zich plotseling bekeerd, ofwel hadden
zij de raad gekregen ook hun toestand te wettigen of misschien hadden ze zelf ontdekt dat het voor oudere
mensen toch ook maar beter was in orde te zijn met kerk en staat. In de eerste reeks registers die in de
stad nog aanwezig waren stond er nergens iets bijgeschreven, daar waar in deze die als dubbel naar het
RA gegaan waren telken male na het ouderlijke huwelijk de nodige wellelijke correcties aangebracht
waren.
Een conclusie over dit voorval laat ik aan ieder van de lezers over, maar deze feiten lonen wel de moeite
de
om voor de de eerste helft van de 19 eeuw heel aan dachtig te zijn en soms eens verder of opnieuw te
zoeken.

Jan Vandevelde uit De Pinte reageert:
Vooreerst mag u niet uit het oog verliezen dat slechts sinds de inwerkingtreding van de Belgische
Grondwet van 1831 het burgerlijk huwelijk aan de godsdienstige inzegening van het huwelijk moet
voorafgaan (huidig artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde grondwet).
Vervolgens was de grote meerderheid van de bevolking bij de aanhechting van België bij Frankrijk
ongeletterd en bovendien eerder afwijzend tegenover de administratieve 'verworvenheden' van de Franse
overheersing.
Een paar voorbeelden:
Wie de registers burgerlijke stand van Bredene onderzoekt, vindt vooraan een achttal bladzijden met
vermeldingen van geboorten, huwelijken en overlijdens die wel bij de pastoor maar niet bij de bevoegde
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ambtenaar werden aangegeven. In Oostende vond ik een echtpaar dat in 1799 gehuwd is in de kerk van
Sint-Petrus en Paulus terwijl er nooit een huwelijk geweest is voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
En zo zijn er ongetwijfeld nog. Als reden hebt u dus de keuze tussen onwetendheid en onwil !
Bij het opsporen van mijn eigen voorouders in het zuiden van Oost-Vlaanderen vond ik verschillende
gevallen waarbij gehuwd werd voor de kerk en (soms tientallen) jaren later voor de burgerlijke stand. In
één van deze gevallen was er voorafgaand een vonnis waarin werd vastgesteld dat de kinderen van het
koppel eigenlijk onwettig waren omdat de ouders volgens de wet ongehuwd waren. Volgens het Burgerlijk
Wetboek had dit feit ernstige gevolgen inzake het erfrecht van die kinderen en dit was mijns inziens de
reden waarom vaak jaren later toch nog orde op zaken werd gesteld.

Ene Bart L. werd ook geconfrondeerd met dat probleem:
Ik zit al jaren met een vraag: Hoe komt het dat mensen kerkelijk huwden en jaren later huwden voor de
Burgelijke Stand (BS)? Volgens de wet van 1792 en ik geloof 1806 (?) moet men zich laten inschrijven
voor geboorte, huwelijk en overlijden.
Even duidelijkheid , het is begonnen met Ignatius Roose (°Gits, 8/08/1818), zoon van Pieter en Sofie
Masselis. Jaren geleden zocht ik de huwelijksakte van Pieter en Sofie (periode 1810-1818) in GitsHooglede-Torhout, nergens te vinden Tot ik periode 1830-1840 voor iets anders nodig had vond ik akte
227 (1836) huwelijk BS van Pieter en Sofie met erkening van Ignaas als hun zoon. Ondertussen had ik ook
raad gevraagd bij wijlen Aubert-Tillo van Biervliet osb en .... Pieter en Sofie trouwden te Gits op 1 okt. 1816
voor de kerk. Het plaatje dat Tillo presenteerde voor het gezin Pieter Roose-Sofie Masselis was compleet,
kerkelijk maar niet voor de BS.
Vraag is : Hoe komt dat ? Zijn er nog dergelijke gevallen?

Poorter en vrijlaat

door de redactie

Marcel Van de Cnocke stelde op het internet de volgende vraag: Jacobus Vande Cnocke en zijn vrouw
Nicolaise de Stickere waren vrijlaet van het oude ambacht Vlaerslo”. Waar zou ik dit kunnen vinden ?

Antwoord van Pieter Donche:
Vrijlaet is synoniem voor poorter van het Brugse Vrije. Het Brugse Vrije was de kasselrij Brugge (de grootste
kasselrij van Vlaanderen, andere kasselrijen waren bv. kasselrij Kortrijk, Oudenaarde, Ieper, (ook Zaal van
Ieper genoemd), Veurne (ook Veurne-Ambacht genoemd), Gent (ook Oudburg van Gent genoemd), Land van
Waas, de Vier Ambachten, het Land van Dendermonde en in N.-Fr.: kasselrijen St.-Winnoksbergen, Kassel,
Belle, Waasten en Broekburg (Bougboug), Rijsel, Douai, Orchies, ...
Jacobus Vande Cnocke was dus poorter van het Brugse Vrije in het ambacht van Vlaerslo (=Vladslo bij
Diksmuide). Een ambacht was een ondergeschikt bestuursgebied van een kasselrij (bv. in de kasselrij Ieper
onderscheide men West-Ieperambacht en Oost-Ieperambacht). Van de kasselrijen Veurne, St.-Winoksbergen,
Broekburg, Belle en Kassel ook soms Veurne-Ambacht, Bergen-ambacht, etc... werden genoemd is
waarschijnlijk het gevolg van het feit dat ze veel vroeger (middeleeuwen) ambachten waren van een grotere
kasselrij (kasselrij van St.-Omaars ?)

Daarop een nieuwe vraag van Rene de Houck:
Hoe weet je of iemand poorter was? Mijn voorouder Alexander de Houck woonde met zijn gezin tot 1767 in
Houtave, daarna vertrok hij om vervolgens 4 jaar later in IJzendijke (NL) terecht te komen. Via "vrijwilligers"
kan ik hem niet volgen. Is een resolutieboek van Houtave een mogel;ijkheid?, of wellicht poorter?

Opnieuw antwoord van Pieter Donche:
Poorterschap is een juridisch statuut: tegen betaling van poortersgeld kreeg men meer juridische
bescherming: steun van het schepencollege in juridische zaken. In sommige kasselrijen werd men
automatisch poorter als de ouders poorter waren. In de stad Ieper zelfs wanneer men met een poorter of
poorteres huwde. Veranderde men van 'civiliteit' (vergl. met nationaliteit) van de ene naar de andere stad, van
een stad naar een kasselrij of omgekeerd of van ene naar andere kasselrij, dan moest men “ontpoorteren” in
de oude plaats en als poorter aanvaard worden in de nieuwe plaats. Van deze mutaties werden registers
bijgehouden (poortersboeken of buitenpoortersboeken), van wie gewoon poorter was zonder ooit van plaats te
veranderen niet. Van poorters werden staten van goed opgemaakt als een ouder overleed en er nog
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minderjarige kinderen waren. In wettelijke passeringen wordt meestal ook vermeld of iemand poorter was en
van welke plaats.
Het is dus maar aan documenten opgemaakt n.a.v. een wettelijk feit dat men kan zien of iemand poorter was
en van welke stad of kasselrij. Voor vermoedelijke verhuis is het altijd aangewezen poortersboeken te
raadplegen. Maar als men van het ene dorp naar het andere binnen dezelfde kasselrij verhuisde, was er geen
verandering van poorterschap, dus ook niets in poortersboeken.

Fragment uit het poortersboek van Nieuwpoort, 5 mei 1769

Kinderen op 80

door de redactie

Voor wie het een troost kan wezen kunnen we positief antwoorden op de kinderwens van een 80jarige man. Niet dat wij daar verstand van hebben met onze leeftijd van rond 70. Maar een stroom
van berichten in die zin verscheen op het internet en bevestigen die stelling.
Die stroom kwam op gang met de vraag van Sophie en Jean Baptiste Vannier :
Cornélius Teetaert is geboren rond 1710 en huwde voor de tweede keer met Isabellea Cools op 15.01.1769 in
Zedelgem. Op de leeftijd van 60 begon hij aan zijn kroost: de oudste dochter Helena werd geboren op 19 mei
1770 in Zedelgem. Opvolgend op de leeftijd van 61, 62, 64, 66, 67, 68 volgde telkens een kind. Op 31
augustus 1778 was er Marie Anne en tenslotte, toen hij 80 was, Petronille, geboren op 2 oktober 1790 in
Zedelgem. Is het mogelijk dat ik een fout maakte, vraagt vraagstemmer zich af ?
Het is mogelijk, antwoordt ene Anthony en hij geeft een nog sterker voorbeeld. Francois Joseph Pottier, de
broer van een van mijn voorvaderen, is geboren in 1787 en trouwde in 1812 een eerste keer (hij was toen 25)
en hertrouwde in 1850 toen hij 63 was. Hij werd vervolgens vader van verscheidene kinderen en de laatste
geboorte had plaats in 1867 toen hij 80 was. Hij stierf in 1870 in de leeftijd van 82. Nochthans was hij in 1811
afgekeurd voor legerdienst omwille van zwak gestel !
Jawel, het is mogelijk, schrijft Francois DC. Eén van mijn voorvaderen De Caestecker hertrouwde op de
leeftijd van 75 met een jonge vrouw van 26 en had met haar nog verscheidene kinderen.
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De antwoorden worden steeds sterker. Zo vertelt ene Tillo dat hij in zijn bestand een analoog geval uit
dezelfde streek, Aartrijke…. maar met twijfels over reëel vaderschap! Weduwnaar Carolus Clement trouwt in
1835 op leeftijd van 69 met een herbergierster van 28. Eerste vijf jaar zijn kinderloos, dan volgen twee
dochters, de eerste als hij 75 jaar oud is, de tweede aan 77.
Na het overlijden van Carolus, huwen die beide dochters op dezelfde dag (13 nov 1877) maar dit in
opmerkelijke omstandigheden voor de jongste dochter. Die huwt namelijk een kleinzoon (uit het eerste
huwelijk) van haar vader (sic), huwelijk dat geregistreerd wordt te Torhout, hoewel beide echtgenoten te
Aartrijke wonen (de oudste dochter trouwt diezelfde dag te Aartrijke). De moeder geeft een geschreven
toelating tot dit huwelijk van de jongste dochter.
Ook zijn er reacties in tegenstroom. Ene Carina is overtuigd : huwelijken in de vierde graad mogen en
vader worden aan 80 jaar kan. Ik vind het enigszins beledigend om zaken te veronderstellen die er mogelijk
niet zijn geweest. Ik vind dat er meer respect mag zijn voor de voorouders, zeker in de omstandigheden dat ze
toen soms moesten leven.
Ook Jef Depuydt corrigeert de gegevens: Beslist een detail maar het tweede huwelijk van Carolus Clement
was de eerste vijf jaar NIET kinderloos: in 1836 werd Carolus geboren, hij stierf in 1853 en in 1839 kwam
Seraphina ter wereld, zij overleed in 1844. In datzelfde jaar 1844 tenslotte werd Maria Ludovica geboren toen
hij 78 jaar was. Dit laatste kind overleed in 1872. Voor het overige volledig akkoord.

Tenslotte verwijzen enkelen naar Charlie Chaplin die viermaal huwde en elf kinderen had. Het
laatste kind werd geboren toen Charlie 73 was en niet op 80 zoals vaak wordt beweerd. Hier volgt
zijn afstamming.
Charles Chaplin (16 avril 1889 - 25 december 1977) is :
• Zoon van :
o Charles Chaplin Sr (1863-1901)
o Hannah Hill (1865-1928)
• Maternele halfbroer van :
o Sydney Chaplin (1885-1965)
o Wheeler Dryden (1892-1957)
• Echtgenoot van :
o Mildred Harris (1901-1944) waarmee hij één kind had :
1. Norman Spencer ( le 7 juli 1919 - 10 juli 1919 )
o Lita Grey (1908-1995) waarmee hij twee kinderen had :
1. Charles Jr (5 mei 1925 - 20 maart 1968)
2. Sydney Chaplin (30 maart 1926 - 3 maart 2009)
o Paulette Goddard (1911-1990) geen wettelijk huwelijk
o Oona O'Neill (1925-1991) waarmee hij 8 kinderen had :
1. Géraldine Chaplin (31 juli 1944) actrice
2. Michael Chaplin (7 maart 1946) acteur. Heeft 2 zonen en 3 dochters
waaronder:
 Carmen Chaplin, actrice
 Dolores Chaplin, actrice
 Kathleen Chaplin, schrijfster en zangeres
3. Josephine Chaplin (28 maart 1949) actrice. Was gehuwd met de acteur
Maurice Ronet waarmee ze een zoon had. Zij heeft ook 2 andere zoons.
4. Victoria Chaplin Thierrée (19 mei 1951) actrice. Zij is de echtgenote van
Jean-Baptiste Thierrée waarmee ze twee kinderen heeft :
 Aurélia Thierrée, actrice, circusactrice en danseres
 James Thierrée (2 mei 1974), actrice en circusactrice
5. Eugene Chaplin (23 augustus 1953) producent van circusattracties. Heeft
verscheidene kinderen waaronder de dochter :
 Kiera Chaplin, mannequin et actrice
6. Jane Chaplin (23 mei 1956) actrice
7. Annette-Emilie Chaplin (3 december 1959) actrice
8. Christopher Chaplin (8 juli 1962) acteur
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i.s.m. stadsarchief Diksmuide
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Westkust vzw

Hoe begin ik aan mijn stamboom?
Een initiatiecursus van 5 woensdagavonden om 19u30

Lokaal: Dienstencentrum Ten Patershove
M. Doolaeghestraat 2A, 8600 Diksmuide
1 Hoe begin ik eraan?
Welke informatie is belangrijk? Waar moet ik eerst zoeken? Ordenen van
gegevens. Basisregels voor genealogieën, kwartierstaten.
2 Burgerlijke Stand registers
Praktische aangelegenheden, toegankelijkheid van archieven,
privacywetgeving, bevolkingsregisters
3 Parochieregisters
Verschilpunten met de burgerlijke stand, veel gebruikte afkortingen,
inleiding tot Latijns schrift
4 Andere bronnen
Staten van goed, wezerijakten, notariaat, legerarchief, poortersboeken,
internet, …
5 Geleid bezoek aan het provinciaal VVF-documentatiecentrum
Deelname in de kosten: € 30 (syllabus inbegrepen)
te storten op rekening 979-6222864-28 VVF Westkust vzw
met de vermelding ‘initiatiecursus’ + naam cursist
Data: 21, 28 oktober, 4, 18, 25 november
Inlichtingen
M. Derudder 058 31 16 57
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Provinciale afdeling West-Vlaanderen

37ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag
Roeselare (Rumbeke) zondag 15 november 2009
De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - provinciale
afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 15 november 2009 in Feestzaal
‘t OUD STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 Roeselare-Rumbeke.

9.30 tot 12u30 uur : BOEKENBEURS

Er is een ruime keuze aan de talrijke standen: genealogische werken, formulieren,
genealogische computersoftware, e.d.m.
Tevens is er gelegenheid tot contact met andere vorsers. De aanwezigen kunnen
eveneens gegevens uitwisselen.
13 uur : MIDDAGMAAL
De prijs voor het middagmaal bedraagt 25 euro. Vooraf inschrijven is gewenst. Dit kan bij de provinciale
secretaris (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057 42 29 85 of via e-post :
noel.boussemaere@skynet.be ). Men kan de dag zelf nog uitzonderlijk inschrijven tot 10.30 uur (wil voor
gepast geld zorgen).
Er is geen voordracht voorzien in de namiddag zodat
er gelegenheid is om gezellig na te babbelen.

NATIONAAL CONGRES 2010 VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE
Op zaterdag 27 maart 2010 organiseert VVF-Brussel vzw samen met haar partners
het 45ste Nationaal Congres voor Familiekunde.
Het thema is "Een dagje erfgoed: op zoek naar familie in Brussel: een aantrekkelijke
migratieplaats door de eeuwen heen".
Lees meer: http://www.vvf-brussel.be/nieuws_2009080101.html
___________________

VERNIEUWING WEBSITE VVF-BRUSSEL
Om u nog beter van dienst te zijn is VVF-Brussel bezig met de vernieuwing van haar website. De vernieuwing
gebeurt in verschillende fasen. De eerste stap bestaat erin dat alle meer dan 500 links nu op een afzonderlijke
Delicious-pagina staan. Dit maakt het doorzoeken van de links veel eenvoudiger omdat verschillende zoekcriteria
kunnen worden gecombineerd.
Ter gelegenheid van deze vernieuwing werden alle links ook op hun geldigheid gecontroleerd. Ook een dergelijke
periodieke controle kan via Delicious eenvoudiger en sneller gebeuren.
Lees meer: http://www.vvf-brussel.be/links.html
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MEDAILLES VOOR MOED EN ZELFOPOFFERING UITGEREIKT AAN PERSONEN UIT DE WESTHOEK (4)
NAAM
Elle
Emmery
Esther
Everaert
Fiers
Fiers
Flama
Fleurbaey
Fleurbaey
Florisoone
Florizoone
Florizoone
Follet
Foulon
Franchomme
Franchomme
François
François
Galioot
Galle
Gardelein
Gardelein
Gat
Geldof
Georges
Gerber
Gesquiere
Gevaert
Gheeraert
Gheldof
Ghys
Ghys
Ghysdael
Ghysel
Ghysel
Ghyselen
Ghyssaert
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VOORNAAM
Charles August
Henri
Charles
Henri
Henri Julien
Theodore Cornil
Pierre
François Jean
Jean
François
Henri
Polydore Jean
Alphonse
Jules Cesar
Florimond
Jules
Corneille
Corneille, zoon
Albert
Constantin-Leonard
François
François Joseph
Auguste
Emmanuel
Jean
Gustave Joseph
François
François
August
Jean
Jean
Joseph
François
Jean François
Joseph
Désiré
Honoré

BEROEP

WOONPLAATS

postbode
paraplu-fabrikant
schoenmaker
dagloner
timmerman
huisbewaarder
dienstbode
opperwachtmeester
opperwachtmeester

Diksmuide
Ieper
Diksmuide
Geluveld
Ieper
Ieper
Oostkerke
Roesbrugge-Haringe
Roesbrugge-Haringe
Reninge
Wulpen
Wulpen
Beveren
Elverdinge
Wervik
Wervik
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Veurne
Bulskamp
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Diksmuide
Merkem
Wervik
Poperinge
Veurne
Veurne
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Adinkerke
Diksmuide
Diksmuide
Pollinkhove
Ieper
Woumen
Diksmuide

landbouwerszoon
landbouwer
dienstknecht
veldwachter
herbergier
brandweerkapitein
meester visser
visser
herbergier
douanebeambte
herbergier
schipper
landbouwer
werkman
sergeant v/d brandweer
werkman
matroos
visser
schipper
dagloner
dijkwachter
voddenhandelaar
schoenmaker
leerlooier

SOORT
M2
M2
A
M2 + 40 fr.
MH
MH
A
A
A
A+25fr.
A
M3
A
M1
M3
CC2
V+50fr.
A+20fr.
50 fr.
A
A+20fr.
A
M2
V
A
M3
M2
A
M3
30 fr.
A
A
A
M2
24fr.
M1
M3

DATUM

( Legende: zie vorige
nieuwsbrief)

BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 26.09.1851 (nr. 269)
BS 22.08.1881 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 29.10.1834 (nr. 302)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 09.02.1841 (nr. 9)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 26.09.1867 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 26.09.1851 (nr. 269)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 25.09.1875 (bijlage)
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Ghys-Torreele
Gillis
Glotz
Godderies
Gommers
Goormagtig
Gorez
Gorez
Gouwy
Gryffon
Gryson
Gryson
Gykiere
Gysels
Haelewyn
Haemerlinck
Haezebaert
Hammer
Hancke
Hancke
Hancke
Hanquart
Hardy
Haro
Hebbelinck
Hebbelynck
Hendrickx
Hennebert
Hennekein
Herman
Heughebaert
Heyrinck
Hillebrand
Hillebrandt
Hinnekens
Hoenraet
Hoet
Hollebeke
Hollebeke
Hombrecht
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Leopold Albert
Edouard Bernard
Gaston
Ange
Pierre
Augustin
Augustin
Julien Dominique
Emile
Charles
Charles
Amand
Denis
Jean
Charles
Charles
Edmond
Jean-Joseph
Jean-Joseph
Joseph
Rosalie, E. Zeghers
Jean
Pierre
Louis
François
François
Eusèbe Hippolyte
Desiré
Charles
Adolphe
Charles
Louis
Charles-N.
Gustave Evariste
Désiré
François
Pierre-Joseph
Leonard

visser
16 jaar
sergeant-fourier
werkman
onderdirecteur reddingsbrigade
matroos
opperwachtmeester
opperwachtmeester
landbouwer
smidswerker
schipper
schipper
veldwachter
soldaat 4de linie
dagloner
soldaat
13 jaar
paardensmid
rijkswachter te paard
politie-agent
vlaswerker
landbouwster
soldaat
schoenmaker
werkman
schipper
pakjesdrager
zager
schoenmaker
strodekker
sluiswachtersgast
douanebeambte
metser
dienstknecht
kuiper
rijkswachter

Adinkerke
Beveren
Ieper
Beerst
Nieuwpoort
Ieper
Veurne
Veurne
Dikkebus
Ieper
Pollinkhove
Pollinkhove
Vlamertinge
Nieuwpoort
Steenkerke
Ieper
Avekapelle
Veurne
Veurne
Diksmuide
Wervik
Waasten
Merkem
Nieuwpoort
Kortemark
Kortemark
Koekelare
Alveringem
Dikkebus
Zonnebeke
Diksmuide
Wervik
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Veurne
Pollinkhove
Wulvergem
Vlamertinge
Wervik
Veurne

M2
A
M2
A
M2
A
A
A
A
M3
A
A
M3
A
M2
25 fr.
A
30 fr.
M3
V
M3
V
A
A
A
A
M3
V
M3
V
10 fr.
A+60fr.
M2
A
M3
M2
A
A+30fr.
A

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 22.08.1881 (bijlage)
BS 29.12.1847 (nr. 363)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 25.09.1860 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 01.04.1841 (nr. 91)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 26.09.1851 (nr. 269)
BS 18.09.1843 (nr. 261)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 25.09.1868 (bijlage)
BS 30.07.1840 (nr. 212)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 09.02.1841 (nr. 9)
BS 27.09.1858 (f. 352)
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Hoorelbeke
Hoornaert
Hoornaert
Horrent
Hosten
Houck
Houvenaghel
Hubrecht
Hullebrouck
Hullet
Huyghe
Huyghebaert
Huysseune
Ide
Ide
Ide
Inghels
Iweins d'Eeckhoutte
Jaekx
Janssens
Jansseune
Joestens
Joestens
Kemp
Kempe
Kerrinckx
Kesterman
Klynkemaillie
Knapen
Knockaert
Knockaert
Knockaert
Korten
Laforce
Lahaye
Lamme
Lamote
Landtsheere
Lannoy
Lannoy
jrg 9 nr. 3

Achille Emile
Henri
Louis
François
August Louis
Jean
Florent
Henri
Fidèle
Jean Francois
Patrice
Charles
François
Colette
Ivon
Ivon
Pierre
Henri
Michel
Henri Adolphe
Pierre
Philippe
Philippe
Amand
Philippe
Henri Louis
Henri Florimond
Julie
Achille
Auguste
Auguste
Pierre
Leonia
Frederic
Auguste Camille
Antoine
Theodore
Jean Baptiste
Charles
Louis

boerenwerkman
veerman
dagloner
wegenwerker
wegenwerker
politie-agent
dagloner
onder brigadier
landbouwer
metser
zonder beroep
huisvrouw
hulp-sluiswachter
hulp-sluiswachter
schipper
provincieraadslid
zeeman
werkman-leerlooier
sluiswachter
rijkswachtbrigadier
rijkswachtbrigadier
douanebeambte
rijkswachter
metser
eigenaar
werkster
opperwachtmeester
schipper
schipper
werkman
naaister
visser
scholierster
visser
pakjesdrager
veldwachter
kantonnier
strodekker

Kemmel
Wervik
Wervik
Hollebeke
Alveringem
Boezinge
Leisele
Nieuwpoort
Avekapelle
Abele
Woumen
Diksmuide
Merkem
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Ieper
Nieuwpoort
Diksmuide
Nieuwpoort
Poperinge
Poperinge
Adinkerke
Veurne
Ieper
Bulskamp
Klerken
Ieper
Steenkerke
Steenkerke
Wervik
Woesten
Nieuwpoort
Kemmel
Nieuwpoort
Ieper
Langemark
Wervik
Wervik

M2
15 fr.
12 fr.
V
M2
M1
M2
M3
M3
A
V
A
A
M3
A
M3
A
M2
50 fr.
M2
A
M3
M2
A
A
M2
M1
V
M1
M2
M1
A
M2
A
M3
A+20fr.
15 fr.
M2
10 fr.
M3

BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 12.02.1839 (nr. 43)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 06.07.1837 (nr. 187)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 26.09.1877 (bijlage)
BS 18.08.1848 (nr. 231)
BS 26.09.1877 (bijlage)
BS 29.11.1846 (nr. 333)
BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)
BS 21.11.1833 (nr. 325)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 29.11.1846 (nr. 333)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 22.08.1881 (bijlage)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 25.09.1868 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
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Lanvoy
Laremison
Laurens
Laurent
Laurteau
Lauweryns
Lava
Lebleu
Lebruyn
Leclercq
Leclercq
Leenaerts
Leenknecht
Lefebure
Lefevere
Lefevere
Lefevere
Legein
Legein
Le Gein
Legein
Legein
Legein
Legein
Legein
Legein-Bedert
Le Houcke
Lelong
Lemahieu
Lemahieu
Lemahieu
Lernout-Wicart
Leroy
Leterme
Liégois
Lievin
Ligy
Lingier
Lisnyder
Logie
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Emmanuel
Emmanuel
Michel
Norbert-Joseph
Isabelle Rose, echtg. Luyssen
Louis
Jean
François
Felix
Mathieu André
Romain
Jean
Pierre-François
François
Charles
Edouard
Jean
Amand François
Armand François
Charles
Charles
Louis
Louis François
Louis Joseph
Henri Joseph
Virginie
Pierre-August
Amand
Léon
Louis
Charles-Joseph
Joseph
Auguste
Auguste
Albert
Pierre
Joseph
Auguste Corneille

rijkswachter
metser
opperwachtmeester
huisvrouw
matroos
werkman
schipper
treinopzichter
onder-luitenant
dagloner
werkman
sluiswachter
doctor geneeskunde
rijkswachter te paard
schipstimmerman
visser
visser
visser
visser
douanebeambte
veldwachter
visser
visser
hoedenmaakster
dagloner
herbergier
wever
architect
plafoneerder
stationschef
onderbrigadier douanen
handelaar
zelfstandige
metser

Veurne
Adinkerke
Diksmuide
Ieper
Veurne
Nieuwpoort
Oudekapelle
Wulpen
Poperinge
Ieper
Waasten
Adinkerke
Wervik
Boezinge
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Adinkerke
Oostduinkerke
Nieuwpoort
Veurne
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Haringe
Wervik
Dikkebus
Dikkebus
Westvleteren
Ieper
Boesinge
Mesen
Veurne
Nieuwpoort
Ieper
Adinkerke
Diksmuide
Wulvergem

A
A+40fr.
A
A
M3
30 fr.
A
A+20fr.
M3
M3
M3
A+40fr.
12 fr.
M2
A
O
A
M2
M3
A
A
M3
M2
MH + 50 fr.
V
M2
V
A+25fr.
50 fr.
M3
A
M2
A
M2
M1
A
M2
A
A+15fr.
M3

BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 20.10.1842 (nr. 293)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 19.08.1884 (bijlage)
BS 26.09.1851 (nr. 269)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 18.09.1843 (nr. 261)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 06.07.1837 (nr. 187)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 30.06.1845 (nr. 181)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
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Loncke
Looten
Lotens
Louwyck
Maeckelberg
Maerten
Maerten
Maertens
Maertens
Maertens
Maes
Maes
Maes
Mahieu
Maillard
Marchand
Marchand
Marchand
Marescauw
Markey
Markeye
Martin
Masschelein
Massenhove
Masson
Matton
Mazijn
Mechele
Menten
Menten
Mercier
Mersschaert
Messen
Messen
Messen
Messen
Missy
Mommerency
Monteny
Monteyne
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Auguste
Jean-François
Charles-Louis
Auguste
Leopold Joseph
Camille
Jacques François
E.L.
Edmond
François
Angebert
Henri
Laurent
François
François-Charles
Charles
Edouard
Henri
Joseph
Benoit
Sofie
Ivon
Charles
David-Alexander
Leonard Amand
Jean-Nicolas
Philibert
Georges
Felix
Félix
Louis
Pierre
Jacques
Louis
Pierre
Pierre
Charles
Louis
Corneille
Charles

timmerman
molenaar
id.
boerenwerkman
schoenmaker
rijkswacht-luitenant
metsersgast
redder
landbouwer
metser
visser
wegenwerker
dienstknecht
schoenmaker
werkman
hulpmetser
"berger"
pakjesdrager
arbeidster
molenbouwer
schipper
landbouwer
timmerman
brouwerknecht
brigadier veldwachter
brigadier-veldwachter
scholier
douanebeambte
visser
visser
meester visser
visser
werkman
dagloner
visser
veldwachter

Diksmuide
Alveringem
Veurne
Elverdinge
Stuivekenskerke
Veurne
Diksmuide
Nieuwpoort
Vladslo
Diksmuide
Adinkerke
Koksijde
Sint-Joris
Stuivekenskerke
Ieper
Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Veurne
Pervijze
Pervijze
Schore
Zonnebeke
Alveringem
Reninge
Diksmuide
Keiem
Diksmuide
Roesbrugge-Haringe
Roesbrugge
Nieuwpoort
Watou
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Woumen
Handzame
Nieuwpoort
Sint-Jan

M2
A
A
M2
A
M2
brons + 25 fr.
M1
M3
15fr.
A
M1
M1
M3
A
10 fr.
A
A
A
A+10fr.
A
A+10fr.
A
V
M2
A
M3
M2
M1
M3
A
V
V
O
V
V
M3
A+20fr.
M1

BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 26.09.1851 (nr. 269)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 26.09.1877 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)
BS 18.08.1835 (nr. 231)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 13.09.1844 (nr. 257)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 30.06.1845 (nr. 181)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 26.09.1877 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 26.09.1871 (bijlage)
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Moreels
Morisse
Morreel
Mortelet
Mortier
Mortier
Moureyre
Moury
Mus
Muyllaert
Muylle
Myle
Myle
Neirynck
Nempon
Neut
Nevejans
Note
Notebaert
Nouraire
Obyn
Ocket
Ooghe
Ooghe
Opsomer
Opsomer
Opsomer
Ostyn
Oyaert
Paret
Parmentier
Pauwels
Pauwels
Peel
Peeren

Charles-Louis
Vincent
Alphonse
Henri
Marie, E. Van Noorenberghe
Pierre Joseph
Laurent Jean
Ange Albert
Charles
Charles Louis
François
Louis
Louis
François
Jules Aimé
Pierre
Louis
Jean Baptiste
Pierre
Pierre
Emile
Charles
Theodore
Theodore
Charles
Charles
Charles
Henri
Arsène
Frederic
Charles
Frederic Leopold
Philippe
Henri Auguste
Jacques

douanebeambte
werkman
beenhouwersgast
marktkramer
werkster
behanger
werkman
landbouwer
landbouwer
winkelier
hoedenmaker
hoedenmaker
werkman
herbergiersknecht
metselaar
paardensmid
visser
hovenier
scharenslijper
wegenwerker
schipper
meester-metser
metser
landbouwer
boerenwerkman
bakker
handelaar
slager
werkman
dagloner
werkman
kleermaker
dagloner

Bulskamp
Wervik
Nieuwpoort
Poperinge
Houtem
Ieper
Diksmuide
Woesten
Booitshoeke
Pervijze
Diksmuide
Ieper
Ieper
Diksmuide
Beveren
Nieuwpoort
Avekapelle
Oostduinkerke
Koksijde
Diksmuide
Veurne
Diksmuide
Beveren
Beveren
Avekapelle
Avekapelle
Avekapelle
Wervik
Adinkerke
Voormezele
Ieper
Pollinkhove
Ramskapelle
Watou
Diksmuide

A
A+15fr.
M2
A
A
MH
CC2
A
MH
A
A
M1
MH
M3
M2
A
M3
M2
M2
A
M2
A
A
A
M3
M2
M2
M2
A
M2
A
MH + 15 fr.
A+20fr.
A
A

BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 14.08.1839 (nr. 266)
BS 18.08.1848 (nr. 231)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 19.08.1884 (bijlage)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)
BS 18.08.1848 (nr. 231)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 13.09.1844 (nr. 257)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 18.09.1843 (nr. 261)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)

Wordt vervolgd
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Digitale bronnen in ons VVF-documentatiecentrum

door de redactie

Wist u dat VVF Westkust beschikt over een uitzonderlijke verzameling aan digitale bronnen:
BIDPRENTJES
Ruim 250.000 bidprentjes zijn – alfabetisch geordend - digitaal consulteerbaar. Het gaat over het fonds Lams
uit het stadsarchief van Veurne en een eerste deel van de collectie van wijlen René Florizoone-Scheirsen uit
Pervijze.
Vooral deze laatste verzameling is voor onze regio van uitzonderlijk belang. Momenteel zijn de bijzondere
reeksen (priesters, vooraanstaande personen zoals burgemeesters, schepenen uit diverse gemeenten, FransVlaanderen, pauselijke zoeaven, adel, vissers) en de volledige reeksen tussen 1800 en 1930 voor de
bezoekers beschikbaar. Er kunnen ook afdrukken worden gemaakt.

Uitzonderlijk (oud) prentje uit de collectie wijlen R. Florizoone-Scheirsen

BURGERLIJKE STAND
De registers van de burgerlijke stand van de deelgemeenten van Alveringem (Beveren-IJzer, Gijverinkhove,
Hoogstade, Izenberge, Leisele, Oeren, Sint-Rijkers en Stavele), evenals de parochieregisters van na 1796 van
Beveren-IJzer zijn voor de periode 1796-1910, digitaal te raadplegen op onze computers in het lokaal. Een
verplaatsing maken naar Alveringem en een afspraak regelen op het gemeentehuis hoeft dus niet meer.
Tijdens de openingsuren van het lokaal kunnen alle akten bij ons geraadpleegd worden.
Binnenkort komen ook de registers van Alveringem zelf beschikbaar.
ANDERE
Daarnaast zijn er nog tal van andere bronnen (o.a. de Zantingen van E.H. Noël Favorel die betrekking hebben
op Reninge en Noordschote) beschikbaar op ons intranet.
Kom eens een kijkje nemen !
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VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE
AFDELING

WESTKUST

Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)

jrg. 9 nr. 4

driemaandelijkse NIEUWSBRIEF
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Nieuwjaarsreceptie op 22 januari om 19.30 in het VVF-Centrum.
Algemene vergadering vzw op 22 januari om 18.30 uur in het VVF-Centrum
Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
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VEURNE & KOKSIJDE

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80
als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 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, tel. 03-646.99.88.
________________________________________________________________________
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders
IBAN BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.
________________________________________________________________________________________________

Het bestuur van VVF-Westkust en de redactie van deze nieuwsbrief wensen de lezers een
gelukkig, gezond en boeiend

2010
en nodigen uit op de nieuwjaarsreceptie op 22 januari op 19.30 uur in het lokaal.
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De gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (2)

door Joeri STEKELORUM

Dit is de tweede bijdrage van de inventaris van de Koksijdse gemeentelijke
correspondentieregisters. Zij bevat: het nummer van de uitgaande brief en het onderwerp van de
brief (nu eens in het Frans, dan weer in het Vlaams) zoals in het register genoteerd en alle
familienamen van enige betekenis die in dat stuk voorkomen. De datum van de brief hebben we niet
ingevoerd. Om evenwel de datum bij benadering weer te geven in deze – eerder beperkende –
ontsluiting, hebben we van elk register evenwel per 100 nummers de datum in deze publicatie
vermeld. Deze worden in het begin van de index per register weergegeven.
Moge deze bijdrage een aanzet vormen om zelf te gaan grasduinen in het gemeentelijke archief van
Koksijde (zie http://inwoner.koksijde.be/archief/default.aspx?id=1002)... en aldaar de rijkdom van
deze – en andere – archiefbronnen te ontdekken….
Correspondentieregister van 1 september 1835 tot 14 januari 1848
Nr. 1
Nr. 100
Nr. 200
Nr. 300
Nr. 400
Nr. 500
Nr. 600
Nr. 700
Nr. 800
Nr. 900
Nr. 1000

01/09/1835
04/01/1837
20/06/1838
03/11/1839
23/05/1842
15/07/1843
27/02/1844
13/01/1845
08/10/1845
03/12/1846
13/12/1847

Allaeys, Charles-Joseph
Allaeys, Joseph-Louis
Amand
Amand, Boniface-Joseph
Amand, Bonifacius
Baert, Guilielmus

810 (burgerstand)
810 (burgerstand)
193 (diefstal)
332 (certificat pension)
194 (diefstal)
533 (veefonds);663
(reglement rundvee); 86
(installatie gemeenteraad)
Baert, Guillaume
308 (epizootie);439
(epizootie);441 (fonds
d'agriculture);498
(epizootie); 363
Baert, Guillielmus
116 (ordonnance de
payement);35 ();470
(politie);480
(buurtwegen);552
(veefonds)
Bartholomeus, Henricus
114 (onderstand);139
(onderstandsdomicilie)
Bauwens
659 (bruyeres)
Bedert
413 (paturage)
Bedert, Franciscus
410 (buurtwegen)
Bernaert
257 (politie)
Bertholomeus, Henricus
85 (onderstand)
Beyen, Anna
686 (burgerstand)
Beyen, Carolus-Josephus
686 (burgerstand)
Bockenhoye, Francois-Benoit
1008 (etat civil)
Boekenhoeye, Francois
772 (extrait matricule)
Boonefaes, Joseph
195 (banqueroute
frauduleuse)
Borrelle, Louis
314 (proces verbal
scheldwoorden); 882
(politie)
Borrelle, Pierre-Francois
70 (overlijden)
Bortier, Petrus
434 (steenbakkerij);435
(steenbakkerij)
Bossaert, Joanna
782 (onderhoudskosten
hospitaal)
Bourdon
28 (police)
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Breynaert

86 (installatie
gemeenteraad)
Brouns, Leonardus
459 (politie)
Brudei, Charles
40 ()
Butaeye, Edouard
160 (entretien)
Butaeye, Francois
160 (entretien);300
(domicile de secours)
Butaye, Frans
383 (onderhoudskosten in
hospitaal)
Butaye, Genoveva
764 (onderhoudskosten)
Cabooter
322 (fonds d'agriculture)
Cabooter, Joseph
284 (epizootie);288
(epizootie);291
(epizootie);299 (francs
bords);301 (fonds
d'agriculture reclamation)
Cailliez
798 (pastorie huis
citerne);843 (overneeming
pastoryhuis);858
(certificaat van
overneeming werken
pastory huis)
Cailliez, Carolus
747 (pastorie huis);751
(pastorie huis)
Cailliez, Carolus-Ludovicus 775 (pastorie huis)
Calcoen, Carolus
534 (veeziekte)
Calcoen, Franciscus
720 (militie oproepingen)
Calcoen, Francois
1005 (voyage sur
mer);1015 (voyage au long
cours);914 (milice voyage
de long cours);915 (milice
voyage de long cours)
Calcoen, Jacques
912 (milice voyage de long
cours);917 (milice voyage
de long cours);920 (milice
voyage de long cours)
Calcoen, Joannes
140 (certificaet letter);141
(militie); 227 (pacht van
goederen)
Calcoen, Pierre
969 (epizootie);970
(epizootie);971 (fonds
d'agriculture)
Callebout, Marie-Therese
1007 (provisoiren
onderstand);898
(onderstandsdomicilie);901
(onderstandsdomicilie);919
(provisoiren
onderstand);932
(provisoiren
onderstand);955
(provisoiren onderstand)
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Cappon, Leonard
949 (ziekte behoeftige)
Carabelle, Charles-Theodore-Herman
1 (police)
Chamon, Louis
220 (milice
remplacement);223 (milice
remplacement);241
(milice);393 (passeport à
l'étranger)
Chamon, Ludovicus
226 (ligting van 1837); 736
(militie)
Clep
791 (fete premier pierre
eglise)
Cochez
887 (employé douanes
deplacement)
Cochez, David
768 (affaire de famille);977
(douanes); 887 (employé
douanes deplacement)
Cochez, Engelbertus-Patricus
941 (burgerstand)
Cochez, Pierre
768 (affaire de famille)
Cochez, Pierre-Francois
977 (douanes); 990
(douanes)
Coolen, Jean-Baptiste
1018 (etat civil)
Coolen, Joannes-Baptista
52 (militie)
Coppillie, Charles-Louis
577 (milice)
Cornelis, Petrus
941 (burgerstand)
Cornille
399 (epizootie)
Cornille, Charles
116 (ordonnance de
payement); 95 (voetwegen)
Cornille, Jacobus
682 (nationale militie)
Cornille, Jacques
396 (epizootie);401
(epizootie);403
(epizootie);404
(epizootie);407 (fonds
d'agriculture);408
(epizootie);411 (fonds
d'agriculture);414 (fonds
d'agriculture);423
(epizootie);426 (fonds
d'agriculture);457 (fonds
d'agriculture);628
(agriculture)
Cornille, Pierre
420 (epizootie);438 (fonds
d'agriculture)
Coudeville
474 (onderstandsdomicilie)
Coulier, Pierre
570 (militie)
Coulier, Pierre-Francois
583 (milice)
Coulier, Pierre-Joseph
943 (milice de compte)
Coulier, Pieter-Franciscus
364 (milice)
Couzyn, Carel
490 (politie)
Couzyn, Carolus
503 (police)
Cuveele, Judocus
293 (onderstand)
Cuveele, Judocus-Franciscus
963 (burgerstand)
Cuvelier
41 ();854 (cheynspagt
kerkhof);855 (overneeming
cheynspagt en aenkoop
onderwijzerswooning)
Cuvelier, Louis
338 (armbestuer
comptabiliteit)
Danay
38 ()
Danckaert, Charles-Louis
32 (militie)
Danckaert, Franciscus
271 (militie afrekenen)
Debacker, Ange
240 (domicile de
secours);247 (domicile de
secours);251 (secours
provisiore);258 (secours
provisiore)
Debergh, Josephus
224 (certificaet
vermindering woonst)
Debruyne, Pieter
782 (onderhoudskosten
hospitaal)
Deburchgraeve, Anna Theresia
743 (burgerstand)
Deburchgraeve, Louis
461 (milice de compte)
Deburggraeve, Josephus
606 (militie appel)
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Deburggraeve, Michel-Louis 262 (milice)
Decae, Jacobus
89 (epizootie)
Decae, Jacques
116 (ordonnance de
payement); 72 (epizootie)
Declerck, Jacobus
880 (algemene optelling
bevolking)
Declerck, Joannes
86 (installatie
gemeenteraad)
Declercq
880 (algemene optelling
bevolking)
Declercq, Cesaar
455 (cadastre)
Declercq, Francis
152 (wegen);164
(contribution
personelle);278 (bail
emphitiotique);305
(contributions
personelles);342
(contribution personelle)
Declercq, Francois
855 (overneeming
cheynspagt en aenkoop
onderwijzerswooning); 91
(schepenen);93
(contribution personelle)
Declercq, Frans
501 (pastoryhuis,
overneming cynspagt,
aenkoop huys, geldleening
en vraeg om subsidie);86
(installatie
gemeenteraad);90
(commissaris van politie)
Decorte, Philippe
36 ()
Dehaese, Petrus
473 (onderstandsdomicilie)
508 (onderstandsdomicilie)
Dehaese, Pieter
Dekeuwer
780 (werken kerk)
Dekeuwer, Basile
769 (construction eglise,
cloches et sacristie
adjudication)
Dekeuwer, Victor
83 (vaccinations)
Delamartha Dulmin
18 (police)
Delcour, Louis
66 (krankzinnigen)
Demeester, Henricus
410 (buurtwegen)
Demolder, Carolus
458 (politie)
Depotter, Frans
95 (voetwegen)
Deramoudt
459 (politie)
Deruescas
248 (personele
belastingen);489
(prelevementen)
Deruescas, Ludovicus
486 (borgtogt ontvanger)
Desaever, Francis
360 (militie oproeping)
Desaever, Franciscus
556 (politie)
Desaever, Francois-Jacques 944 (milice de compte);945
(milice de compte);946
(milice de compte);950
(milice de compte);953
(milice de compte)
Desaever, Jean-Francois
839 (milice)
Desaver, Jean
598 (milice)
Desaver, Jean-Francois
685 (milice);704 (voyage
de long cours);717 (voyage
de long cours)
Desaver, Joannes
442 (militie);443 (militie)
Desaver, Joannes-Franciscus
465 (militie)
Deschacht, Petrus
491 (onderstandsdomicilie)
Deschacht, Pieter
508 (onderstandsdomicilie)
Desmedt, Jean
202 (domicile de secours)
Detollenaere
86 (installatie
gemeenteraad)
Detollenaere, Nathalia
783 (burgerstand)
Dewachter, Pieter
678 (herstelling brug)
Dewitte
194 (diefstal)
Dewulf, Carolus-Ludovicus 987 (bijstandswoonst)
Dewulf, Charles-Louis
32 (militie)
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Dicariano, Guillaume-Joseph 13 (police)
Donai
38 ()
Doudan
306 (milice)
Dupriez, Jean-Baptiste
26 (police)
Fetrel
338 (armbestuer
comptabiliteit)
Fetrel, Judocus
320 (armbestuer omrijden
weyde en zaailand)
Gilleman, Helene
425 (onderstandsdomicilie)
Gilleman, Irene
425 (onderstandsdomicilie)
Goudsmet, Romain
209 (milice)
Goutsmit, Charles
367 (milice)
Goutsmit, Charles-Louis
325 (militie); 849 (employé
douanes)
Goutsmit, Ludovicus
677 (veldwagter)
Guilleman
92 (voetwegen);94
(entretien)
Guilleman, Desire
175 (passeport)
Guilleman, Henricus
304 (voetwegen)
Guilleman, Irena
128 (bijstand);146
(onderstandsdomicilie);183
(domicile de secours)
Guilleman, Regina
127 (bijstand)
Henderyck, Louis-Francois 376 (militie);377 (militie)
Henderyckx, Louis-Francois 306 (milice)
Hendryckx, Louis-Francois 392 (milice)
Hoet
182 (politie)
Hoet, Ivo
507 (acquaduc)
Hoet, Jacobus
380 (klacht)
Hoet, Jacques
871 (boites aux lettres)
Hole, Guillaume
993 (port de mer et chemin
de fer)
Huyghe, Marie-Jacoba
398 (etat civil)
Idou, Emile
1002 (burgerstand)
Jonckheere
194 (diefstal)
Jonckheere, Engelbertus
189 (diefstal proces
verbael);190 (diefstal
proces verbael);193
(diefstal)
Jooris
227 (pacht van goederen)
Kesteman
497 (schoolonderwijzer,
reclamatie); 506
(instruction primaire);535
(schoolonderwijzer,
benoeming)
Kesteman, Aloise
634 (receveur communale
et bureau bienfaisance
cautionnement)
Kesteman, Aloysius
495 (onderwijzer benaming);
496 (onderwijzer
benaming);500
(onderwijzer);516 (lager
onderwijs);524 (gemeente
en disontvanger);555
(onderwijzer
pensioenfonds);584
(armgestigt ontvanger
borgtocht);621 (armbestuur
borgtogt);633 (gemeente
en disontvanger);862
(kosteloos onderwijs)
Kesteman, Edouardus
765 (kosteloos onderwijs)
Kievit, Engel
386
(onderstandsdomicilie);397
(onderstandsdomicilie)
Kievit, Engelbertus
379 (onderstandsdomicilie)
Kornelis, Pierre
302 (contributions directes)
Kyvit, Engelbertus
378 (onderstand)
Lacosse, Marie-Francoise
344 (milice)
Lagrou
858 (certificaat van
overneeming werken
pastory huis)
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Lagrou, Jacobus
Lagrou, Jacobus

775 (pastorie huis)
842 (overneeming
pastoryhuis)
Lamay
46 (recherches)
Lambrecht, Balthazar-Jacques
261 (milice);266
(milice)
Lambrecht, Mansuete
992 (frais d'entretien )
Lambrecht, Reginald
466 (milice)
Lambrecht, Reginald-Francois
462 (milice)
Lambregt, Amelie
382 (secours provisiore)
Lambregt, Reginald
32 (militie)
Lamoral, Charles
179 (militie)
Lamoral, Louis
204 (demande en obtintion
d'une gratification)
Lapon, Arsene-Auguste
359 (milice)
Legein, Anne-Therese
313 (proces verbal
scheldwoorden)
Legein, Charles-Louis
176 (milice);325 (militie)
Legein, Petrus-Albertus
226 (ligting van 1837)
Legein, Philippe-Jacques
32 (militie)
Legein, Philippus
151 (abonnementsrol); 898
(onderstandsdomicilie);901
(onderstandsdomicilie)
Legein, Pierre-Albert
265 (milice);349
(milice);354 (milice voyage
de long cours)
Legein, Pierre-Louis
289 (milice)
Legein, Therese
314 (proces verbal
scheldwoorden)
Leherisse, Jean-Francois
40 ()
Lehouck
182 (politie)
963 (burgerstand)
Lehouck, Anna-Theresia
Lehouck, Franciscus-Ludovicus
963 (burgerstand)
Lepeire, Benignus
514 (sekretaris)
Lepeire, J.
477 (benaming ontvanger)
Leuridan
459 (politie)
Luyckx, Joseph
59 (milice demande en
congé)
Luyckx, Joseph-Jacques
286 (milice);287 (etat civil)
Luykx, Auguste
32 (militie)
Maes, Albertus
927 (bedelarij)
Maes, David
1016 (voyage au long
cours);913 (milice voyage
de long cours);916 (milice
voyage de long cours)
Maes, David-Josephus
903 (militie)
Malengier
380 (klacht)
Malengier, Ludovicus
228 (inpalming straet)
Marrannes, Pierre
267 (milice)
Matton, Edouard
344 (milice)
Matton, Theodore
344 (milice)
Mercy
225 (voetwegen)
Merghelynck
143 (kapitael)
Misselein, Jean
1017 (voyage sur mer)
Misselyn, Jean
1005 (voyage sur mer);
921 (voyage sur mer);924
(milice voyage sur mer)
Moenaert, Charles
1013
(onderstandsdomicilie)
Moers, Baptiste
371 (milice)
Moers, Jean-Baptiste
373 (milice)
Moneyn, Martin
328b (milice)
Nollet
882 (politie)
Nollet, Joseph
556 (politie)
Nys, Rochus
268 (militie afrekenen)
Pepin, Francois
3 (police)
Pitillion, Rosalia-Josephina 941 (burgerstand)
Puppynck, Jacobus
257 (politie)
Rabaey, Louis
395 (benaming leden
armbestuur);485
(kerkraad); 929
(armbestuur lid)
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Rathé

880 (algemene optelling
bevolking)
Rathé, Jean
164 (contribution
personelle);305
(contributions
personelles);93
(contribution personelle);
254 (epizootie);485
(kerkraad);905 (milice)
Rathé, Joannes
342 (contribution
personelle); 682 (nationale
militie)
Rathé, Petrus-Michiel
902 (burgerstand)
Rimmers, Genovieve
992 (frais d'entretien )
Rodenbach, Raymond
210 (police)
Rossey, Michiel
458 (politie)
Rubben, Joannes
193 (diefstal); 194 (diefstal)
Rubben, Norbert
174 (milice);938 (affaire de
famille)
Ruys, Ludovicus
741 (politie)
Ryckeboer, Amelie-Rosalie 810 (burgerstand)
Schacht, Petrus
473 (onderstandsdomicilie)
Schallier, Joannes
191 (onderstand)
Schmit, Pierre
957 (etat civil)
Schoddein, Jacques
198 (batise)
Sobry, Colette-Alexandrine 261 (milice)
Staelen, David
897
(onderstandsdomicilie);933
(onderstand)
Swertvaeger, Susanne
551 (abonnementsrol)
Swertvagher, Susanne
957 (etat civil)
Taccoen
473 (onderstandsdomicilie)
Tanghe, David
720 (militie oproepingen)
Tanghe, David-Bartholome 833 (milice de compte)
Ternier, Edmond-Reginald 329 (milice)
Tertrain, Emile
19 (police)
Thomas, Fidel
761 (affaire de famille)
Thomas, Norbert
381 (milice);866 (employé
douanes)
Thomas, Petrus
383 (onderhoudskosten in
hospitaal)
Thybaut, Louis
95 (voetwegen)
Top, Carolus
470 (politie)
Torreele, Pieter
652 (lijk);653 (burgerstand)
Ureel, Seraphine
320b (onderhoudskosten);
383 (onderhoudskosten in
hospitaal)
Valcke
495 (onderwijzer
benaming)
Vandamme, Louis
727 (korenmolen)
Vandenberghe, Pieter
434 (steenbakkerij);435
(steenbakkerij)
Vandenbussche
165 (openbaer onderwijs)
Vandenbussche, Carolus
591 (rekwest
Vandenbussche)

Vandenbussche, Charles

298 (vaccine);363 ();475
(schoolonderwijzer);476
(onderwijs);497
(schoolonderwijzer,
reclamatie); 502
(onderwijzer);620 (vraeg
onderstand)
Vandepitte, Jean-Baptiste
618 (milice de compte)
Vandepitte, Joannes-Baptiste
177 (militie
oproeping)
Vandermeersch, Carolus
686 (burgerstand)
Vandewalle, J.
341 (acte de devouement)
Vandewalle, Jean
319 (acte de devouement)
Vanelverdynge, Emmanuel 743 (burgerstand)
Vanhaecke, Louis
875 (recensement
generale)
Vanhoutte, Franciscus
485 (kerkraad); 927
(bedelarij)
Vanhoutte, Louis
306 (milice);377 (militie)
Vanleene, Jean-Francois
195 (banqueroute
frauduleuse)
Vanpeteghem, Joseph-Seraphin 40 ()
Vanrenterghem, Francois
201 (affiches)
Vansteene, David
382 (secours provisiore)
Veranneman, Eugenius
398 (etat civil)
Verarrement
126 (bijstand)
Vereenooghe
225 (voetwegen)
Vereenooghe, Philippe
95 (voetwegen)
Vereenooghe, Philippus
372 (grachten)
Verleene, Joanna-Theresia 927 (bedelarij)
Vermoote, Pierre-Francois 310 (demande
prolongation congé);356
(voyage de long cours);361
(milice);604 (milice de
compte); 618 (milice de
compte)
Vermoote, Pieter
177 (militie oproeping)
Vermoote, Rochus-Reginaldus
178 (militie)
Verweerde, Franciscus
436 (politie bouwen)
Verweirde, Ludovica
313 (proces verbal
scheldwoorden)
Vieren, Jean
269 (militie afrekenen)
Vieren, Marin
395 (benaming leden
armbestuur)
Vierval
95 (voetwegen)
Vossaert
433 (kerkhof)
Werrebrouck
192 (milice congé)
Wydooghe, Franciscus
736 (militie)
Wydooghe, Francois
241 (milice)
Wydooghe, Philippus
473 (onderstandsdomicilie)
281 (vermaking wegen)
Zwertvaegher
Zwertvaegher, Susanna
941 (burgerstand)

(Wordt vervolgd)
_______________________________________________________________________________

Kent u de webstek van VVF-Westkust op het internet ?
Bij de minste twijfel surf je naar de url <http://www.vvf-westkust.be> en ontdek de

nieuwe items die de jongste weken toegevoegd zijn. Alle nieuwsbrieven bijvoorbeeld
of de inventaris van de VVF-bibliotheek. Met Ctrl+f kan je een item opzoeken en in de
bibliotheek raadplegen. En je kan het bestuur bereiken met e-mail :
vvfwestkust@gmail.com.
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De molen van Sint-Joris

door Chantal LOONES

Uit de kadastrale registers, bewaard in de Gewestelijke Directie van het Kadaster te Brugge,
kan volgende historiek opgemaakt worden :
• Het zou een houten molen zijn die tot in 1818 in Nieuwpoort stond. Behoorde dan toe aan
David Jansens. Door werken aan de vesting moest hij verdwijnen. Werd terug opgebouwd
aan de Brugse weg te Sint-Joris.
• De molen stond op het kadasterperceel sectie B
nr. 280, aan de "Chaussée de Nieuport à
Bruges", de huidige "grote" steenweg dus.
• De molen bestond al bij de instelling van het
Belgisch kadaster, dus voor 1833.
• Eigenaar in 1833 was Balthazar Thiberghein,
molenaar te Sint-Joris.
• Op 7 mei 1833 verkocht hij de staande werken
van de molen aan Louis Bouvé-Vanisschot,
molenaar te Sint-Joris (acte verleden voor
notaris De Brauwere).
• Op 11 september 1843 werd de molen verkocht
aan Mauritius Danneel-Monteyne, eigenaar te
Nieuwpoort (acte verleden voor notaris De
Brauwere).
• Oorspronkelijk was de molen een houten
staakmolen om graan te malen.
• Na de brand van 19 november 1848 werd hij in
1849
herbouwd
als
een
stenen
graanwindmolen.
• De grond waarop de verbrande houten molen
stond, was op 23 april 1849 verkocht aan Karel
Devolder, zonder beroep te Wulveringem.
• Op 11 april 1851 werd de molen verkocht aan
Josephus Van de Casteele, molenaar te SintJoris (acte verleden voor notaris Michiel Jooris
uit Nieuwpoort).
• In 1855 kwam de molen na onteigening toe aan
notaris Michiel Jooris-Degroote uit Nieuwpoort
(registratie op 22.01.1855).
• Na het overlijden van Michiel Jooris kwam de
molen toe aan zijn erfgenamen.
• Op 26 juli 1900 werd de molen geërfd door
Clara Euphrasia Maria Jooris, kloosterlinge te
Gent.
• Op 16 juli 1903 werd de molen verkocht aan
Hendrik
Alexander
Victor
Claeyssens
(weduwnaar Descat), stoker te Wambechies
(F), acte verleden voor notaris Colens, waarin
melding van: herberg 'In de Molen' met steenen
koornwindmolen).
• Begin 20ste eeuw volgde ene Henri Hazaert
(Osaer) dhr. Edouard Jansseune op als
molenaar.
• Bij deling via onderhandse acte van 18 oktober
1913 kwam de molen toe aan Eugeen Jan
Claeyssens-Lefebvre, handelaar te Tournai.
• Op 13 oktober 1914 werd de molen vernield door de Belgische genie.
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In 19de-eeuwse kranten vonden we twee rampzalige gebeurtenissen, uit 1848 en 1858.

Men schryft ons uyt Nieuwpoort, den 20sten november:
" Gisteren wierd onze stad in opschudding gebragt, door de tyding van eenen brand, die
uytgebrosten was te Sint-Jooris, in eenen molen, gebruykt door Edouaerd Bouckaerten
toebehoorende aen den heer Mourasse, grondeygenaer te Nieuwpoort. Niettegenstaende den
bystand welke men van alle kanten aenbragt, is den molen gansch verneitigd, en heeft de wooning
veel geleden. Men berekent de schade op 9000 fr.
Bovenstaande: uit Standaerd van Vlaenderen, donderdag 23 november 1848, p. 2, kol. 2.

Zaterdag laatst het kind van Fransis Verriest, molenaar te St. Joris by Nieuport, onder het beluik der
molenvlerken spelende, is door een derzelve aen het hoofd getroffen geworden,die het
verscheidene stappen ver heeft gesmeten. Het kind isleelyk gewond maer laet toch nog hoop van
redding.

Bovenstaande: uit Standaerd van Vlaenderen, zaterdag 22 mei 1858, p. 2, kol. 2.
Door een pijnlijk ongeval, kwam de molen in 1910 nogmaals in het nieuws :

"Door een molenwiek doodgeslagen : het tweejarig kind van Henri Hazaert, molenaar te Sint-Joris
bij nieuwpoort, werd zondagnamiddag door een der molenwieken in den hals getroffen.
De kleine is eenige uren nadien bezweken."

Bron : Lieven Denewet – Hooglede - eindredacteur Molenecho's - (tijdschrift, website www.molenechos.org vereniging
Molenzorg Vlaanderen vzw)
_________________________________________________________________________________________________

Goed om weten

door de redactie

Op 25 augustus 2009 16:55 schreef Ingrid Vanthournout het volgende: Mijn grootvader, Gustaaf
Brock, geboren in 1905 en overleden in 1944, heeft tijdens WOII in Duitsland gewerkt. Waar en
waarom en hoe, geen één levende nakomeling kan daar iets over meedelen. Weet iemand waar ik
op deze vragen eventueel een antwoord kan vinden. Bestaan er dossiers over die mensen? Ik weet
ook niet of hij verplicht of uit vrije wil vertrokken is. Ik heb altijd gehoord dat hij ziek teruggekeerd is
en kort nadien overleden.
Patrick Vanhoucke, secretaris VVF-Brussel vzw., antwoordde hierop hetvolgende: Als je grootvader
verplicht was tewerkgesteld in Duitsland, bestaat er mogelijk een dossier van het
tewerkstellingsbureau (Werbestelle) of van het arbeidskamp. Je kan hiervoor het beste contact
nemen met de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid. Daar beschikt men over archieffondsen waar dergelijke dossiers worden bewaard.
Meer informatie vind je hier: <http://warvictims.fgov.be/nl/research/management.htm>.
Algemene contactinformatie op: <http://warvictims.fgov.be/nl/research/contact.htm>.
Je mag met de groeten van VVF-Brussel ook altijd rechtstreeks contact nemen met Gert De Prins,
die als historicus verbonden is aan het Archief van de dienst voor Oorlogsslachtoffers. Zijn
rechtstreeks e-mailadres is gert[dot]deprins[at]minsoc[dot]fed[dot]be (vervang "[dot]" door een punt
en "[at]" door een apenstaartje).
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Onze digitale bidprentjesverzameling

door Joeri Stekelorum

In de loop van de maand januari 2010 zal in ons documentatiecentrum de volledige verzameling bidprentjes
van wijlen René Florizoone-Scheirsen, digitaal beschikbaar zijn. Het gaat in totaal om een 365.000 beelden.
Samen met de reeds beschikbare circa 120.000 beelden van de verzameling Lams (stadsarchief Veurne),
komen we daarbij op een totaal van bijna een half miljoen bidprentjes die zo ontsloten zijn voor de genealoog.
De collectie René Florizoone-Scheirsen werd opgebouwd sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw. Deze
verzamelaar uit Pervijze koesterde zijn verzameling en hield er ook een eigen klasseringsmethode op na. Zo
werden diverse reeksen opgebouwd, die aldus in onze digitale bestanden verweven zitten. Voor de gebruiker
is het handig deze reeksen te kennen.
Het gaat over volgende klassementen:
– Chronologische reeksen, in periodes van tien jaar (voor 1830, 1830-1840, 1840-1850, 1850-1860,
1860-1870, 1870-1880, 1880-1890, 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920, 1920-1930, 1930-1940,
1940-1950, 1950-1960 en 1960-1970)
– Een reeks per gemeente met daarin bijzondere figuren zoals burgemeesters, schepenen,
raadsleden, maar ook de zgn. jaargetijden (prentjes met alle overledenen in een bepaald jaar,
meestal uitgedeeld n.a.v. de kermis-misviering)
de
– Priesters en andere geestelijken (paters e.d.) overleden in de 19 eeuw
ste
– priesters en andere geestelijken (paters e.d.) overleden in de 20 eeuw
– scheutisten
– priesterwijdingen, professies, communies, jubilea van geestelijken (deze zijn momenteel nog niet
ingescand)
– minderbroeders-capucijnen
– Pervijze, in periodes van 10 jaar en deel afzonderlijke reeksen (bijv. geestelijkheid)
– Adel
– Gesneuvelden uit de eerste en tweede wereldoorlog
– Een deel zeer specifieke klassementen (bijv. Frans-Vlaanderen, beroepscategorieën, rampen,
honderdjarigen, vissers, pauselijke zouaven, buitenlandse, enz.)
– Aan de familie Florizoone verwante families (Scheirsen, Verplancke, Vanpoucke, Vanhove,
Vandeweghe, enz.)
– Devotionalia (heiligenprentjes e.d.)
– communieprentjes
– Drukkersexemplaren (blanco bidprentjes)
– Ongeklasseerde reeksen, voornamelijk na 1976
Daarnaast is er ook nog wat naslagliteratuur over bidprentjes, evenals informatie over honderdjarigen
(krantenknipsels) en archief van E.H. Vandekerckhove.
Deze verschillende reeksen worden digitaal niet meer aangehouden, maar opgedeeld in twee blokken:
1. reeksen voor 1930 en bijzondere reeksen
2. reeksen vanaf 1930 (enkel de chronologische)
Bijzonder zijn ook de reeks “stamboombidprentjes”. Een voorbeeld wordt op de volgende bladzijden
weergegeven (voor- en achterzijde van het prentje).
Daarnaast een voorbeeld van een jaargetijde, van de parochie Sint-Niklaas te Veurne en een prentje ter
nagedachtenis van de oorlogsverminkten van Veurne.
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’t Zit in de familie

door de redactie

Het langverwachte boek over de burgemeesters komt in het eerste kwartaal van 2010 uit. Hieronder
zit u al een beeld van de omslag. In het boek staan 330 kwartierstaten met vier, vijf of zes
generaties van de burgemeesters van de 28 gemeenten van Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, De
Panne en Alveringem, inbegrepen alle deelgemeenten, van 1830 tot heden. Van die burgemeesters
bovendien nog een foto en/of een bidprentje. Dat alles voor 42 euro (zonder verzendingskosten).

De oorsprong van dat monnikenwerk ligt in de Erfgoeddag van 2004 toen VVF-Westkust besliste het
thema “’t Zit in de familie” uit te werken rond de vraag: zit politiek ook in de familie?. Daaruit werd
gekozen voor alle voorouders van de 330 burgemeesters op te zoeken en na te gaan waar er
verbanden liggen. En of die er lagen.
Sindsdien staat ontegensprekelijk vast: politiek zit in de familie. Neem nu de familie Demolder die
onder de afstammelingen van Franciscus-Ferdinandus Demolder (°Westvleteren, 1744,
+Alveringem, 1820) tien burgemeesters telde, respectievelijk in Alveringem, Booitshoeke,
Bulskamp, Eggewaartskapelle, Hoogstade (2x), Steenkerke, Vinkem (+Beauvoorde), Zoutenaaie
(2x). Gaan we nog verder in de tijd dan zien we de familie Streeck-Demolder met negen
hoofdmannen en 14 burgemeesters. De familie Rooryck had twaalf burgemeesters in tien
gemeenten. De stam Nollet met negen burgemeesters. En het staat buiten kijf dat, wie nog verder
doordringt in het verleden of in het heden, nog meer familierelaties zal vinden.
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NAAM
Peiren
Permeke
Petillion
Petitpas
Piet
Pieters
Pillaert
Pinte
Plancke
Plancke
Plancke
Plasman
Pollefort
Pollet
Porreye
Portier
Potteau
Pouchele
Pouchele
Prevost
Prevost
Provoost
Puny
Pyllens
Raecke
Ramout
Ratthy
Reniere
Ressigny
Reuties
Robaeys
Roetjes
Rommel
Rommelaere
Rooms
Rooms
Roose
Roothaer
Rosseeuw

VOORNAAM
Auguste
Henri Louis
Pierre Jean
Pierre-Antoine
François
Martin
Modeste Camille
Henri
Désiré
Firmin
Henri Antoine
Auguste
Edouard
Jean
Alphonse Leopold
Emma
Auguste
Florent
Justin Florent
Emile
H.
Pierre François
Louis
Pierre
Charles
Dominique
Léopold Joseph Désiré
Louis-Evrard
Charles
Jean
Louis
Jean
Achille Hilaire
Louis
Ange
Joseph
Charles
Achille Cornil
Alphonse
dagloner
werkman
dagloner
bakker
scholier
landbouwer
werkman
werkman
winkeliler
korporaal
schoorsteenveger

werkopzichter
werkopzichter spoorwegen
hotelier
aannemer openbare werken
dagloner
gewezen douanebeambte
gendarme
visser
leisteenbewerker
douanebeambte

visser
werkman
landbouwer
schoenmaker
boekhandelaarsgast
klompenmaker
stationschef
metser
schipper
brugwachter
werkman
scholierster

BEROEP
houtzager
student
kapper

WOONPLAATS
Beerst
Poperinge
Beveren
Ieper
Nieuwpoort
Woumen
Diksmuide
Veurne
Diksmuide
Boezinge
Zarren
Bulskamp
Haringe
Kaaskerke
Roesbrugge
Sint-Joris
Wervik
Veurne
Veurne
Oostduinkerke
Nieuwpoort
Koksijde
Alveringem
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Diksmuide
Beveren
Poperinge
Veurne
Wervik
Nieuwpoort
Bulskamp
Sint-Jan
Zarren
Wulpen
Wulpen
Nieuwpoort
Oostvleteren
Diksmuide

MEDAILLE
MH
A
A
A
A+20fr.
V
M3
M1
A
M2
M3
M2
A
M2
M3
M2
A
M3
M2
CC2
M1
M3
M2
A
M2
M2
M3
A
A
25 fr.
M3
M2
M2
A
A
A
M3
M2
M2

Nieuwsbrief VVF Westkust p 56.

DATUM
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 06.07.1837 (nr. 187)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 18.08.1848 (nr. 231)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 24.09.1857 (f. 3347)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 18.10.1880 (bijlage)

MEDAILLES VOOR MOED EN ZELFOPOFFERING UITGEREIKT AAN PERSONEN UIT DE WESTHOEK (vervolg)
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Rosseeuw
Rosseuw
Rots
Rousseau
Rousseeuw
Rousseeuw
Roussel
Royls
Ruyssen
Ryckeboer
Ryckewaert
Ryckewaert
Ryckewaert
Sackebandt
Saelens
Saelens
Saeyens
Samyn
Samyn
Schelle
Schockaert
Schoenbaert
Schoonaert
Schoonheere
Schrewbury
Sente
Serlez
Serleze
Serruys
Seys
Sinnaeve
Siret
Slosse
Soen
Sohier
Staelen
Staelens
Stecolorum
Steculorum
Steculorum
Steenlorum
Stekelorom

Charles
Benoit
Julie
Michael
Constant Joseph
Jean
Jean
Jacques
Sophie, E. Messiaen
François-Jacques
Octave
Benoit
Victor
Frederic
François
Amand
Henri
Jean
Louis
Charles Louis
Remi Henri

Alphonse Leopold
Alphonse Leopold
Désiré
Victor Paul
Julien
Pierre Ignace
Joseph
Adelson
Achille Evariste Alphonse
Louis Albert
Charles
Jean
Joseph
Henri
Theodore
Theodore
Pierre
François Xavier
Pierre-Jacques
Edouard Jean

schipper
schipper
dagloner
schipper
herbergier

schippersknecht
smidswerker
visser
wagenmaker
dienstmeid
matroos
telegraaf-bediende
metsersgast
metsersgast
douanebrigadier
dagloonster
id.
onder-luitenant
metser
veldwachter
veldwachter
werkman

schoorsteenveger
werkman
herbergier
spoorwegbediende
scholier
douanebeambte
dagloner
loodgieter
gemeente-ontvanger
boerenwerkman
schipper
schipper
herbergier
winkelier
spoorwegbediende
nachtwaker
landbouwer
pakjesdrager

Diksmuide
Diksmuide
Mesen
Wervik
Veurne
Adinkerke
Dranouter
Nieuwpoort
Beveren
Gijverinkhove
Veurne
Nieuwpoort
Steenkerke
Beveren
Ieper
Ieper
Oostkerke
Sint-Jan
Veurne
Diksmuide
Veurne
Oostduinkerke
Houtem
Klerken
Nieuwpoort
Veurne
Diksmuide
Diksmuide
Watou
Wulpen
Veurne
Ieper
Roesbrugge
Oostduinkerke
Zonnebeke
Diksmuide
Haringe
Oostvleteren
Bredene
Pollinkhove
Pollinkhove
Oostvleteren

M1
15 fr.
M3 + 20 fr.
M1
M3
M3
A+20fr.
M2
M2
M2 + 30 fr.
A
A
M2
M3
A
M3
A
M2
V
A
M3
75 fr.
A
A
50 fr.
M2
A
V
A
M2
A
CC2
A
M1
A
A
A
M2
A
MH + 30 fr.
brons + 30 fr.
M3
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BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 29.11.1846 (nr. 333)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 19.08.1884 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 29.09.1837 (nr. 272)
BS 09.02.1841 (nr. 9)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 22.08.1881 (bijlage)
BS 28.08.1835 (nr. 241)
BS 25.09.1875 (bijlage)
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Stekelorum
Stekulorum
Steverlynck
Storm
Stouf
Stragier
Stragier
Swanenbergh
Syoen
Syx
Tacoen
Taelen
Taillien
Tallieu
Tanghe
Tassche
Taymans
Thibaut
Thibaut
Thierssen
Thorhoudt
Thorrout
Thybaut
Thyberghem
Tieren
Timmerman
Timmerman
T'Jaeckx
Torelle
Torhoudt
Torney
Torney
Torrelle
Torrelle
Tracoen
Tresy
Trève
Turckx
Tyberghein
Tyberghein
Tyberghien
Valcke

Clement
François
Florent
François Leopold
Pierre Leopold
Charles-Louis
Henri
Jean
Louis
Gabriel
Amelie, echtg. Henri Dehaene
Henri
Joseph
Auguste
Charles-Louis
Rosalie
Pierre François
Joseph
J.-P.
Léon
Pierre Leopold
Charles-François
Auguste

Charles
Pierre
Pierre Seraphin
Léon
Jean
Henri
Philippe-Jacques
L.E.
Pierre
Marie Lucie
Pierre
Louis
Polydore Victor
Charles
Louis
François
Jacques
Amelie, echtg. Bekaert

soldaat
bakker
brouwersknecht
werkman
kantwerkster
blikslager
werkman
gevangenisdirecteur
landbouwer
metser
douanier 2° klasse
schilder

metser
werkman

steenwerker

grondwerker
visser
grondwerker
schoenmaker
visser
brugwachter
opperwachtmeester
dagloner
commis faisant fonction de chef de halle
kleermaker
werkman
stationschef
werkman
metsersgast

coadjuteur
herbergier

schipper
schipper
tijdelijk beambte
rijkswachter te paard
metser
zelfstandige

Pollinkhove
Veurne
Mesen
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Diksmuide
Diksmuide
Dranouter
Woumen
Merkem
Diksmuide
Nieuwpoort
Wervik
Ramskapelle
Nieuwpoort
Veurne
Adinkerke
Veurne
Passendale
Boesinge
Avekapelle
Kortemark
Bulskamp
Adinkerke
Boesinge
Ieper
Adinkerke
Nieuwpoort
Veurne
Avekapelle
Koksijde
Veurne
Veurne
Bulskamp
Diksmuide
Ieper
Nieuwpoort
Veurne
Beselare
Diksmuide
Houtem
Diksmuide
O
M3
M2
A
V
M3
A
A
M3
V
MH
A
A
A
M2
M3
50 fr.
A
M2
A+40fr.
A
30 fr.
A
M3
M2
M2
A
A
10 fr.
V
A
M3
M2
V
A

A
M3
M2
O
A
A
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BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 12.02.1839 (nr. 43)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 29.11.1846 (nr. 333)
BS 26.09.1867 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 12.11.1847 (nr. 322)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 25.09.1875 (bijlage)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 09.08.1841 (nr. 221)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 12.02.1839 (nr. 43)
BS 11.08.1836 (nr. 224)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 12.02.1839 (nr. 43)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 18.08.1848 (nr. 231)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 22.08.1881 (bijlage)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 12.02.1839 (nr. 43)
BS 25.09.1859 (bijlage)
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Valcke
Vallaeis
Vallays
Van Acker
Van Alderweireld
Van Assche
Vanbeveren
Van Cales
Van Costenoble
Vandamme
Van Damme
Van Damme
Vande Casteele
Vande Casteele
Vandecasteele
Vandenabeele
Van den Abeele
Vanden Abeele
Vandenameele
Vandenberghe
Vandenberghe
Vandenberghe
Vandenberghe
Vandenbilcke
Vanden Broeck
Vandenbroucke
Vandenbroucke
Vandenbussche
Vanden Bussche
Vandenbussche
Vandenheede
Vandenstraete
Van de Plancke
Vandepoel
Vanderbrigghe
Vanderghote
Vandermeeren
Vanderschaeghe
Vanderscheuren
Vanderstraete
Vanderstraeten
Van der Zype
visser
veldwachter
schoenmaker
douanebediende
herbergier
zager
rijkswachter
metser
boerenwerkman
landbouwer
visser
handelaarster
veermansgast
visser
douanebeambte
rijkswachter
molenaarsknecht
dagloner
stationschef
politiecommissaris
kolenhandelaar
postman
leerling-redder
visser

Charles-Louis
Charles
Charles
Aloise
François
Julienne
Jules
Florimond
Jules Cesar
Augustin
Théophile
Charles
Joseph François
Theophile
Amand
Charles
F.
François

schrijnwerker
bakkersgast
id.
handelaar
werkman
werkman
dienstknecht
klompenmaker
dagloner
arbeider
dagloner
smid
schildersgast
schilder
leerlooier
schipstimmerman

Pierre
Pierre Honoré
Charles
François
Louis
Ferdinand
Charles Joseph
Charles
François
David
Eugèné
Louis
Hippolyte
Jean
Pierre François
Charles
Jean
Pierre
Amand
Charles
Joseph
Louis
Seraphin

Diksmuide
Kemmel
Veurne
Diksmuide
Diksmuide
Woumen
Oostvleteren
Alveringem
Ploegsteert
Klerken
Dikkebus
Nieuwpoort
Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Wulvergem
Kortemark
Veurne
Nieuwpoort
Oostvleteren
Wervik
Diksmuide
Diksmuide
Adinkerke
Steenkerke
Pervijze
Ieper
Wervik
Nieuwpoort
Bulskamp
Roesbrugge-Haringe
Vinkem
Pollinkhove
Veurne
Wervik
Werken
Veurne
Nieuwpoort
Nieuwpoort

V
M2
A
M3
A
V
M3
M2
A
A
50 fr.
M2
M3
A
A
MH
M3
A+20fr.
M3
A
A
M2
50 fr.
A
V
A
M2
M2
25 fr.
M3
A
M3
M3
A
A
A
M2
M1
M3
M2
M1
M3
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BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 25.09.1868 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 24.09.1857 (f. 3347)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 24.09.1857 (f. 3347)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)

jrg 9 nr. 3

Vandevelde
Vandevelde
Vande Vyver
Vandewalle
Vandewalle
Vandeweghe
Vandewoude
Vandewoude
Van Elslande
Van Elslander
Vangeenberghe
Van Ghillewe
Van Gilluwe
Vanhecke
Vanhoutte
Vanhouwe
Vanhouwe
Van Hove
Van Kemmel
Vanlaethem
Van Landerseele
Van Latum
Van Maleghem
Van Maleghem
Van Massenhove
Vanniesbecq
Vanouplines
Van Outryve
Vanparys
Van Parys
Van Ryckeghem
Van Stechelman
Van Stechelman
Van Stechelman
Vansteeger
Van Straeseele
Vantoortelboom
Van Troeyen
Van Troyen
Van Troyen
Van Uxem
Vanwelle

Henri
François
François
Désiré
François
Gustave
François Jacques

Jules
Albert
August
Henri
Gerard
Ferdinand
Joseph
Achille
Charles
Henri-Joseph
Aloïs
François
Pamphile

Frederic
Joseph
Emile
Bernard
Louis
Jean
Jules
Jules
Charles
Richard
Charles Louis
Henri
Henri
Emile Eugene
Florimond
Leonard
Pierre
Alexandre
François
Frederic

schipper
postbode
douanebeambte

werkman
dienstbode
boerenwerkman
hovenier
schipper
landbouwer
schipper

rijkswachter
id.
werkman
luitenant
pakjesdrager
schoenmaker
paardensmid
hoefsmid

metser
onderbrigadier douanen
gewezen rijkswachter

herbergier
dagloner
pakjesdrager
douanebeambte
dagloner
dagloner
werkman

slotenmaker
douanebeambte
werkman
schipper
veldwachter

hulp-sluiswachter
visser
handelaar

Nieuwpoort
Nieuwpoort
Ieper
Adinkerke
Alveringem
Nieuwpoort
Veurne
Veurne
Boezinge
Zarren
Ieper
Diksmuide
Diksmuide
Wervik
Avekapelle
Merkem
Merkem
Diksmuide
Poperinge
Wervik
Veurne
Beveren
Veurne
Veurne
Koekelare
Ieper
Wervik
Diksmuide
Eggewaartskapelle
Avekapelle
Pervijze
Diksmuide
Diksmuide
Kaaskerke
Lombardsijde
Roesbrugge-Haringe
Woumen
Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Langemark
Veurne
A
M3
A
A
A
O
A
M2
M3
A
15 fr.
15 fr.
A+10fr.
10 fr.
V
M2
M3
A
V
A
A
A
M2
25 fr.

A
M3
CC2
A
M3
A
M2
M3
M2
O
M1
A
MH
MH
M3
M2
24fr.
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BS 12.02.1839 (nr. 43)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 13.09.1844 (nr. 257)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 09.08.1841 (nr. 221)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 29.12.1847 (nr. 363)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)
BS 26.09.1851 (nr. 269)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 25.09.1868 (bijlage)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 30.06.1845 (nr. 181)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 06.07.1837 (nr. 187)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 12.11.1847 (nr. 322)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 23.06.1836 (nr. 175)

jrg 9 nr. 3

Afkortingen
medailles:

Vanwelle
Verbanck
Verbanck
Verbanck
Verbanck
Verbanck
Verbanck
Verbert
Verbrugge
Vercouillie
Verduyn
Verduyn
Verduyn
Verfaille
Verfaille
Vergeele
Verhaege
Verhaeghe
Verhaeghe
Verhaeghe
Verhelst
Verhelst
Verhoest
Verhulle
Verhulst
Vermoote
Vermoote
veldwachter
handelaar
visser
werkman
houweelwerker
dagloner
dagloner
hovenier
visser
arbeider

douanebeambte
timmerman
boerenwerkman
landbouwer
landbouwer
boerenwerkman
molenaar
visser
dagloner

commis 3° classe
visser
11 jaar
staatsgepensioneerde
visser
visser

A = argent (zilveren medaille)
V = vermeil (zilveren met goud belegde medaille)
O = or (gouden medaille)
MH = mention honorable (eervolle vermelding)
M1 = medaille 1° klasse
M2 = medaille 2° klasse
M3 = medaille 3° klasse
CC1 = burgerlijk kruis 1° klasse (Croix Civile 1°)
CC2 = burgerlijk kruis 2° klasse (Croix Civile 2°)

Frans-Jacques
Florimond
François
François
François Louis
Louis
Pierre
Jean
Benoit
Jean
Ambroise
Ambroise
Henri
Engelbert
Henri
Pierre Louis
Henri Eugène
Amand
Désiré
Louis
Charles
Charles
Henri
Lievin
Jean
François
Pierre

Veurne
Adinkerke
Nieuwpoort
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Adinkerke
Nieuwpoort
Beselare
Koksijde
Nieuwpoort
Koekelare
Koekelare
Koekelare
Wulveringem
Nieuwpoort
Poperinge
Boezinge
Boezinge
Woumen
Koksijde
Klerken
Ieper
Boezinge
Dranouter
Lombardsijde
Koksijde
Koksijde

30 fr.
M2
A
M3
MH + 50 fr.
A
M3
A
A
M2
M2
M2
M2
A
V
M3
M2
M2
M2
M1
A
M3
M2
A+20fr.
M2
M2
A

(wordt vervolgd)
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BS 29.10.1834 (nr. 302)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 20.10.1842 (nr. 293)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 26.09.1867 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 29.11.1846 (nr. 333)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 29.11.1846 (nr. 333)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)

