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ONZE ACTIVITEITEN
De activiteiten hebben plaats in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe,
Leopold II-laan 2 in Koksijde-Oostduinkerke, tenzij anders vermeld.
zondag 13 april 2014

10u30
Aperitiefbijeenkomst met als thema “Staten van Goed van
de kasselrij Veurne” onder leiding van Joeri Stekelorum (zie p. 5)

Zondag 27 april 2014

10-17u: Opendeur van ons centrum n.a.v. Erfgoeddag
10.30u: Aperitieflezing (org. Gemeentearchief en Erfgoedhuis)
Koksijde rond de eeuwwisseling door Jef Ameeuw (meer info p. 15)

Zondag 18 mei 2014

10.00 – De Panne - Bibliotheek
initiatievoordracht door Joeri Stekelorum
ism bibliotheek en Cultuurdienst De Panne

zondag 15 juni 2014

10u00
Erfgoedwandeling in Nieuwpoort-bad door Friede Lox

Bezorg ons uw mailadres (aan stekelorum@telenet.be), dan krijgt u telkens een uitnodiging
met alle details van onze activiteiten !
Het FV-documentatiecentrum is open:
elke zaterdag
elke eerste woensdag van de maand

13.30 tot 17.30 uur
14 tot 18 uur en 19 tot 22 uur.
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Het wetsvoorstel om de ouders een vrije keuze te laten voor
da naam van hun kinderen heeft de afgelopen weken de
gemoederen beroerd. Familiekunde Vlaanderen pleitte
ervoor om ofwel de familienaam van de vader ofwel die van
de moeder te kiezen. Op die manier wordt het
gelijkheidsbeginsel gerespecteerd.
Omtrent de invoering van de dubbele familienaam heeft FV
twijfels, omdat dit breekt met een traditie, omdat het
familiale, praktische en administratieve moeilijkheden met
zich meebrengt. Familiekunde Vlaanderen heeft in haar
advies aan de Kamercommissie duidelijk gesteld dat wanneer
er toch gekozen wordt voor de invoering van de dubbele
naam, deze er wél voor kan zorgen dat zeldzame of met
uitsterven bedreigde familienamen kunnen blijven
voortbestaan. Wanneer men toch kiest om de dubbele
familienaam prioriteit te geven, zou de keuze voor tien
combinatiemogelijkheden vanaf de volgende generaties
drastisch beperkt kunnen worden.
Deze nieuwe familienaamwetgeving maakt genealogisch
onderzoek in de toekomst inderdaad moeilijker, maar niet
onmogelijk. Nu reeds is een familienaam niet meer het enige
identificatiemiddel. Daarvoor dient bijvoorbeeld het
rijksregisternummer. Vermoedelijk komt daar ook nog het
individueel DNA-profiel bij, zodat we voor genealogisch
onderzoek in een niet zo verre toekomst niet meer
afhankelijk zijn van de familienaam van een individu. Toch
knipt een volledig vrije familienaamkeuze onherroepelijk de
historische band door van een individu met een bepaalde
familie
Een ander pijnpunt voor vele familiekundigen en
heemkundigen, zijn de beperkingen van de privacywetgeving,
waarbij de aktes van de burgerlijke stand gedurende 100 jaar
(en de bevolkingsregisters zelfs voor 120 jaar!) niet
consulteerbaar zijn voor genealogisch of heemkundig
onderzoek. Deze verregaande beperking van de
raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen zet een
belangrijk en vaak genegeerd mensenrecht onder
toenemende druk, namelijk het "recht op afstamming", dit
wil zeggen het recht om je afstamming te kennen. We
dringen er bijgevolg sterk op aan dat de overheid zeer
terughoudend zou optreden bij het vastleggen van zeer lange
termijnbeperkingen voor het raadplegen openbare
documenten. Hierbij wordt immers radicaal ingegaan tegen
een steeds meer voortschrijdende toegankelijkheid en
openbaarheid van genealogische bronnen in andere
Europese landen. Dat leidt ertoe dat genealogisch onderzoek
in België sterk bemoeilijkt wordt ten opzichte van onze
buurlanden. Op dat vlak zou een uniforme Europese
regelgeving misschien soelaas kunnen bieden.

PUBLICATIE: HUWELIJKEN STAD VEURNE 1796-1912
WILLY MOONS
Op vrijdag 21 februari 2014 werd in de imposante raadszaal van het stadskantoor de Seylsteen te Veurne het
boek Huwelijken Stad Veurne 1796 – 1912 voorgesteld. Voor de genealogie maar ook voor Veurne en de
Westkust – Westhoek een belangrijke gebeurtenis. Vandaar de aanwezigheid van burgemeester, schepenen,
raadsleden van gemeenteraad, OCMW en cultuurraad, naast een belangrijke delegatie van Familiekunde regio
Westkust. De journalist-fotograaf Jan Matsaert van de webstek Westhoek.be bracht op de site een uitvoerig
verslag en foto’s die we hierna graag overnemen.
Joeri Stekelorum, voorzitter van de vereniging, nam als eerste het
woord: "We zijn vandaag een vereniging die 15 jaar bestaat en
bijna 100 leden telt. Digitalisering is de toekomst en zo hebben we
reeds heel veel bidprentjes gedigitaliseerd. Het scannen van de
rouwbrieven van Veurne is het volgende project. Onze doelstelling
is het erfgoed te bestendigen voor het nageslacht door onder
andere ook het digitaliseren van de parochieregisters. Ook onze
uitgaven zijn belangrijk. Zo hebben we onze 20-delige reeks over
de Kasselrij Veurne met betrekking tot de familiekunde in de
periode 1600-1800. We publiceerden vele duizenden bladzijden,
goed voor 40 volumes."

Joeri Stekelorum, voorzitter van de VZW
Familiekunde Vlaanderen regio Westkust.

Hij vervolgde: "Vandaag kunnen we een nieuw titanenwerk
voorstellen, namelijk de inventarisatie van meer dan 4.000
huwelijksakten van Veurne uit de periode 1796-1912. Willy Moons
heeft er meer dan 10 jaar aan gewerkt, goed voor 530 bladzijden
informatie. Het is een schitterend werk geworden dat een inkijk
geeft in het dagelijkse leven uit die periode. Het is een ruime basis
voor alle mensen van Veurne om zich te verdiepen in de eigen
familiegeschiedenis."

Daarna nam auteur Willy Moons het woord en hij lichtte het boek toe:
"Dank voor uw aanwezigheid en belangstelling maar ook voor uw geduld en begrip maar nu is het boek over de
huwelijken in Veurne van 1796 tot 1912 uit. Ontleed is een
periode van 116 jaar waarin 4.164 keer werd getrouwd of
gemiddeld 36 akten per jaar. De volgende eeuw tot heden is nog
beschermd door de wet op de privacy. Er is dus nóg werk.”
“Een vademecum of naslagwerk is een digitaal instrument waarin
technische informatie in overzichtelijke, beknopte en alfabetische
vorm wordt weergegeven. Zo spreekt Wikipedia en aan deze
definitie beantwoordt dit boek ten volle. In het stadsarchief van
Veurne werden de 4.164 huwelijksakten gelezen en de informatie
per akte gebundeld. Eens dat monnikenwerk uitgevoerd werd alles
omgezet in tekst , werd gedrukt en gelijmd tot een boek met 530
pagina’s, A4 formaat.”
“Mij werd gevraagd u allen wat op te vrolijken met een inzicht in
het boek . Een akte van de Burgerlijke Stand is echter een strikt
afgelijnd document zonder franjes. Ik kan u dan wel plezieren met
wat geschiedenis, enkele cijfers en wat specifieke zaken van een
eeuw geleden. Wel bevat een huwelijksakte een schat aan
informatie omdat ineens twee families betrokken zijn en omdat de
akte vaak tot drie generaties teruggaat.”
Willy Moons, auteur van het boek, aan het
woord.
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“De vurigste trouwers
bij die 4.164 akten zijn
de Vandenbussches
met 62 akten; gevolgd
door Lahaye (57),
Ghyselen (49),
Delanghe (42),
Vandenberghe &
Dehaese (40). De
meerderheid van de
4.164 trouwende
koppels zijn geboren in
Veurne: 1.515
bruidegoms (37%) en
2.070 bruiden
(50%). Een beetje
sensationeler zijn de
128 voorkinderen of
de kinderen die voor
het huwelijk van de
Burgemeester Roose ontvangt van auteur Willy Moons het eerste exemplaar van het boek
ouders werden
dit met handgeklap van voorzitter Joeri Stekelorum.
geboren en die door
dat huwelijk werden erkend en gewettigd. Trouwen was soms een dringende boodschap…”
“Bij de beroepen toppen werkmannen en dienstbodes en -knechten, samen goed voor meer dan een vierde
van de bruidegoms. Daarnaast 234 landbouwers. Opvallend is dat 205 schippers en evenveel schipperinnen in
het huwelijksbootje stappen en dat die in Veurne maar vooral in Pollinkhove geboren werden. Veurne had
toen ook een scheepswerf (Vandenbussche) en vandaar ook typische stielmannen zoals
scheepstimmermannen. Maar Veurne moet in de 19de eeuw ook een plezante stad zijn geweest want bij de
trouwers waren er 55 herbergiers en 103
herbergiersters waaruit we kunnen
aannemen dat er zo’n 100 café’s waren of
bijna even veel als bakkers.”
“Andere opvallende beroepen die
nauwelijks nog bestaan zijn tapissier,
natiebaas, kuiper, stoeldraaier, bleker,
blikslager, pruikenmaker, enz. In
1858 wordt de spoorlijn LichterveldeVeurne geopend. Meteen goed voor vijf
nieuwe beroepen en 40 nieuwe
arbeidsplaatsen voor de bruidegom. Een
verdwenen beroep is schrijver, toen nodig
omdat 525 bruidegoms (12,6%) en 995
bruiden (24%) konden lezen noch schrijven
en hun huwelijksakte niet ondertekenen.
Ook “lichttekenaar” was in 1893 een nieuw
beroep als voorloper van de fotograaf. Gezelle noemde toen een foto een “lichtdrukmaal”.
Het boek staat in de belangstelling, we herkennen mevr. en ir. Jan
Vetters (gemeenteraardslid), schepen Pascal Sticker, fotograaf Eric
Delanghe, burgemeester Peter Roose

Bekende namen? Naast de notabelen van Veurne zoals de Bernier d’Hongerswal, de Moucherons, de Bieswals
zijn er ook de nieuwe rijken die drijven op de uitwassen van de Franse Revolutie: de Schoolmeesters, de
Dubois, de Marrannessen, enz. De belangrijkste trouwer is wellicht Gentenaar Prudens Van Duyse die in 1842
in Veurne trouwde met Sophie Rosalie Woutters uit Veurne en die dichter was en voorvechter van de
Nederlandse taal, auteur en vanaf 1838 stadsarchivaris was in Gent."
Daarna volgde een kort woordje door de burgemeester: "Vandaag zijn we hier bijeen om terug te kijken in
onze geschiedenis. We hebben heel wat tools om de zoektocht naar onze familiegeschiedenis te
vergemakkelijken. Ik dank de vzw Familiekunde Vlaanderen regio Westkust voor dit werk. Het huwelijk is een
mijlpaal voor een mens en het vormt op die manier een bron om veel informatie uit te zoeken. Bij een huwelijk
hoort ook een receptie en daarom nodig ik jullie graag allemaal uit tot de receptie."
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Dan was het tijd voor een groepsfoto.

(foto's : Westhoek.be)

NIEUW ! ONZE APERITIEFBIJEENKOMSTEN…
We hadden het reeds aangekondigd op onze druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie… dit jaar starten we met een
andere formule om onze leden te ondersteunen in hun opzoekingen. Naast de traditionele voordrachten willen we
workshops organiseren, waarbij we kennisdeling en ervaringsuitwisseling koppelen aan een zondags aperitief.
Wat is het opzet ? Op een informele manier leden samen brengen die een gemeenschappelijke interesse hebben of
samen een probleem willen uitspitten of een oplossing zoeken voor vragen waarmee ze zitten.
Daarom doen we een oproep naar onze leden om thema’s aan te brengen, die hen kunnen interesseren.
We geven alvast zelf een voorzet: zondag 13 april geeft Joeri Stekelorum tekst en uitleg bij de uitgave van Jef Cailliau
“Staten van goed van de kasselrij Veurne”: hoe lees je de notities in deze uitgave ? Hoe ziet een staat van goed er uit
? Waar vind ik de stukken ? Welke informatie haal ik er uit ?
Andere mogelijke thema’s:
• Het lezen van de parochieregisters
• Het gebruik van genealogische software
• Hoe orden ik mijn digitale documentatie (document management systeem)
• Wat is een gedcom en wat kan ik ermee doen ?

Heb je zelf thema’s die je in de groep wil gooien: laat de voorzitter Joeri Stekelorum iets weten, per
stekelorum@telenet.be
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OUDE GRAFMONUMENTEN OP DE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS NIEUWPOORT (VERVOLG 2)
HILON VANLEENHOVE
Uit de lijst van grafconcessies op de stedelijke begraafplaats van Nieuwpoort. Uit deze lijst hebben wij een
overzicht gehaald van de grafzerken, waar personen begraven liggen die gestorven zijn voor het jaar 1920.
In de lijst zijn ook de Britse soldaten vermeld, gesneuveld in 1914-1918.
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begraven personen

blok 05

68

blok 05

95

blok 05

124

blok 05

126

blok 06

8

blok 06

10

blok 06

14
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16
40

blok 06

49

blok 06

53

blok 06
blok 06

59
60

blok 06
blok 07

61
22

blok 07
blok 08

25
8

blok 08

10

blok 08
blok 08

11
12

blok 08

17

HOUCQUET Melanie
LEGEIN Emile
LEGEIN Joannes
VERMOOTE Monica
LEGEIN Valère
LEGEIN Sophie
VANDAMME Lodewijk
VANDAMME Julia
VANDAMME August
VERFAILLIE Genoveva
VINCK Louis
VAN BAECKEL Prudentia
BOGAERT Pieter
DESWARTE Maria Theresia
GHEWY Lodewijk
VROOME Philomina
GHEWY Adelheid
GHEWY Ludovica
GHEWY Joanna
GHEWY Rosalie
GHEWY Ernest
GHEWY Valeria
VANDUYNSLAEGHER August
MAES Maria
VANDUYNSLAEGHER Maurits
CLAES Edward
NORULLIE Pieter
ROOSE Amelia
JACQUART Désiré
MESSEN Valerie
MESSEN Amelia
DEBRA Désiré
DEBRA Leopold
DESECK Henri Louis
DESECK Henricus Joannes
DESWARTE Maria Louisa
DEROO Willem-Karel
ODBERG Ann Sophie
ODBERG *??
Commander MAXWELL
ROOSE Karel
VLIEGHE Melanie
DEDRIE Anna Theresia
VANDENABEELE Ludovicus Franciscus
VLIEGHE Marie
VANDENABEELE Emiel
VANDENABEELE Ernest
VANDENABEELE Georges
KETELERS Marie
VLIEGHE Sophia
KETELERS Franciscus
WILLAERT Gerard
MINNE Louise
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gebdatum ovldatum
1862
1892
1821
1854
1892
1889
1853
1892
1894
1903
1879
1846
25/02/1821
24/08/1831
08/08/1832
05/12/1842
16/12/1865
13/10/1881
07/01/1866
20/12/1876
06/05/1879
30/12/1877
1855
1853
1921
29/10/1882
1826
1847
1834
1841
01/08/1828
1872

1952
1912
1897
1911
1966
1983
1903
1912
1986
1967
1907
1925
31/03/1901
28/07/1898
01/05/1908
15/08/1903
06/10/1885
18/05/1915
24/01/1927
30/05/1940
20/07/1950
01/02/1961
1939
1914
1926
20/02/1914
1884
1928
1887
1928
17/06/1907
1875

04/11/1872
28/08/1829
10/12/1835
31/05/1829
1867

23/03/1915
25/03/1878
27/06/1878
31/10/1908
08/03/1875

1776
1826
1828
1816
1818
1859
1857

25/04/1824
1899
1893
1871
1875
1924
1948

1860
1851

1895
1912
1894
26/08/1919
06/03/1936

05/08/1875
09/01/1876

blok 08
blok 08

33
42

blok 08

43

blok 08

61

blok 08

63

blok 08

69

blok 08

79

blok 08

122

blok 08

137

blok 09

2

blok 09

5

blok 09

35

blok 09

42

blok 09
blok 09

62
63

blok 09

76

blok 09

84

blok 09

85

KEMPYNCK Adolphe
DEBRAE Leonie
DEBRAE Leopold
MESSEN Amelia
HUYGHE Joseph
HUYGHE Hendrik
DESCHIETER Coleta
KEMPYNCK Augustinus Joannes
VANDEWAETER Amelia
FEYS René
KEMPYNCK Elza
CALCOEN Louisa
ARNOYS Anna
VERBANCK Renaat
SEL Elisabeth
VERBANCK Angela
VERBANCK Maria
VERBANCK Henriette
VERBANCK Roger
DAELE Nathalie
VERCOULLIE Karel
VERCOULLIE Isidoor
PIESSEN Richard
DUFLOU Elodie
GESQUIERE Hyppoliet
VANDENBUSSCHE Sofia
GESQUIERE Henri
GERMONPREZ Silvia
GESQUIERE Omer
LAMMERANT Karel
VANDENBUSSCHE Virginie
LAMMERANT Romanie
LAMMERANT Henri
LAMMERANT Remi
LAMMERANT Marie
LAMMERANT Remi
LAMMERANT Hermine
LAMMERANT Cyriel
LAMMERANT Aloïs
LAMMERANT Helène
LAMMERANT Lucie
ROYLS Emerentia
DESAEVER Napoleon
DESAEVER Marie-Louise
VUYBERT Melanie
HUBRECHT Hendrik
WITTEVRONGEL Jan Willem
WITTEVRONGEL Frederic
HUBRECHT Sofia
MAERTEN Jules
CORDIER Celestina
FRYNS Jacques
DELPORTE Eugenie
HUBRECHT Maria Christina
VANDENABEELE Coleta
MARKEY Odile
DECORTE Celina
DECORTE Auguste
VANDENABEELE
DECORTE Bertha

14/11/1840

13/04/1891

1865
1816
1825
26/04/1807
20/10/1808
1854
1859
1862
1893
1890
1896
1914
1915
1918
1924
20/08/1858
08/10/1859
06/07/1889
1868
1871
1853
1855
1888
1881
1895
1851
1841
1874
1875
1876
15/10/1877
1878
1878
1880
1881
1884
1886
1855
1854
1894
13/06/1828
20/03/1824
14/02/1892
1830
1833
1875
1870
1849
1847
25/07/1829
29/06/1854
1879
1882
11/02/1856
29/06/1854
28/05/1884

1871
1932
1892
1896
31/07/1862
09/10/1887
1893
1898
1945
1919
1956
1958
1914
1920
1918
1925
25/02/1936
26/05/1898
17/03/1904
1903
1947
1912
1904
1972
1964
1978
1924
1920
1944
1951
1876
15/10/1877
1942
1920
1880
1881
1946
1886
1933
1937
1905
02/09/1900
1904
18/08/1901
1902
1901
1918
1934
1905
1940
02/05/1903
04/03/1927
1962
1954
08/02/1924
04/03/1927
16/03/1928
Wordt vervolgd
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GEBOREN MET EEN BAKSTEEN IN DE MAAG… DE FAMILIE FOCQUEUR
JOERI STEKELORUM
De aanleiding voor dit artikel is een rekeningboek van ruim 560 bladzijden uit de periode 1820 tot 1829 dat
we recent in handen kregen. Het betreft de levering en de handenarbeid van een firma in bouwmaterialen.
Voorbeelden zijn: gevrogt door een metselaar 4 ½ dagen à 19 st(uivers), idem 1 ¾ dagen door Verscheure à
13 (stuivers), … geleverd 4 wagens moortel à 12 stuivers, geleverd 1 wagen zand, geleverd 46 oude pannen à
55 stuivers per %, enz. Dit boek biedt een duidelijk beeld waar en wat de betreffende bouwfirma aan het
werk was en wie er als arbeider werkte. Ook interessant is bijv. het leveren van bouwmaterialen voor het
bouwen van de saloupe (visserssloep) “de twee vrienden” van stierman C. Roose
Op het eerste zicht is niet duidelijk over welk bedrijf het precies gaat, omdat noch op de kaft, noch op de
titelbladzijden er enige verwijzing aanwezig is. De meeste werken vonden plaats in de stad Nieuwpoort,
andere in de omliggende gemeenten. Wanneer we de diverse posten nader bekijken, treft ons op blz. 129
het werk “Debet of rekeninge der bekassing van het huis aan en door mij M. Foqueur bewoond”. Daarmee is
meteen ook duidelijk dat het hier gaat om het rekeningboek van de aannemer Michiel Focqueur uit
Nieuwpoort…
De familie Focqueur heeft in onze regio wel meer sporen nagelaten. Pieter Focqueur, zoon van de aannemer
uit Nieuwpoort, werd immers in 1848 de eerste pastoor en bezieler van de nieuwe Sint-Pietersparochie van
Koksijde. Op 11 juli 1842 werd immers bij KB de parochie erkend. Het deel van Koksijde (Vaartwijk) gelegen
over het kanaal Veurne-Nieuwpoort bleef kerkelijk onder Sint-Walburga (Veurne). Op 13 november 1842
werd pastoor Petrus Focqueur uit Nieuwpoort benoemd, 39 jaar oud. De vervallen Sint-Janskapel van
Koksijde werd nu min of meer bruikbaar gemaakt. In deze bouwvallige kapel konden amper 80 gelovigen
plaats nemen. De broer van de pastoor was architect: samen trokken ze naar Chartres, teneinde er schetsen
te maken. Op 10 juli 1845 werd de nieuwe kerk aanbesteed: aannemer Dekeuwer uit Nieuwpoort haalde de
opdracht binnen. Pastoor Focqueur bekostigde een deel van de kerk (waaronder de biechtstoel) uit eigen
zak.
Over E.H. Foqueur lezen we in 150 jaar Sint-Pieterskerk Koksijde 1848-1998 (M. Supeley) dat “hij stamde uit
een familie van reders, die oorspronkelijk afkomstig was uit Duinkerke. Rond 1700 kwam ze zich vestigen in
Nieuwpoort”. Uit wat zal volgen, blijkt dat helemaal niet te kloppen !

GENERATIE I
I N. Focqueur.
Kinderen van N. waren o.a.
1
2

Margareta Focqueur.
Judocus Focqueur, geboren omstreeks 1595. Volgt II.

GENERATIE II
II Judocus Focqueur is geboren omstreeks 1595, zoon van N. Focqueur (zie I). Judocus is overleden op 1 juli
1668 in Saint-Sylvestercappel (F), ongeveer 73 jaar oud. Hij was bij zijn overlijden kerkbaljuw van Sainten
Sylvestercappel; zijn overlijdensakte vermeld “Op den 1 July is gestorven Joos Fauxceur onsen kerckballiu,
..ers hertsteeck dootgesteecken”. Mogelijks is hij dus een gewelddadige dood gestorven…

Judocus:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16 april 1622 in Saint-Sylvestercappel (F) met Anna (ook Andrea)
Ryckewaert. Anna is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 15 september 1640 in Saint-Sylvestercappel (F) met Joanna Dehont.
Joanna is overleden.
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Kinderen van Judocus en Anna:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Maria Fauceur, geboren op 6 mei 1623 in Saint-Sylvestercappel (F). Maria is overleden in 1623
in Saint-Sylvestercappel (F), geen jaar oud.
Maria Focqueur, geboren op 25 december 1624 in Saint-Sylvestercappel (F).
Elisabet Focqueur, geboren op 16 juli 1626 in Saint-Sylvestercappel (F).
Margareta Focqueur, geboren op 9 januari 1628 in Saint-Sylvestercappel (F). Bij de doop van
Margareta was de volgende getuige aanwezig: Margareta Focqueur [zie I,1] [tante vaderszijde].
Margareta is overleden.
Judocus Faulqueur, geboren op 1 november 1629 in Saint-Sylvestercappel (F).
Nicasius Focqueur, geboren op 21 februari 1632 in Saint-Sylvestercappel (F).
Joannes Facqueu, geboren op 24 maart 1633 in Saint-Sylvestercappel (F). Volgt III.
Laurentius Fouceur, geboren op 23 juli 1634 in Saint-Sylvestercappel (F).
Georgius Fouceur, geboren op 23 juli 1634 in Saint-Sylvestercappel (F).
Carolus Facquer, geboren op 26 februari 1636 in Saint-Sylvestercappel (F).

Kinderen van Judocus en Joanna:
11
12
13
14
15

Judoca Facqueurs, geboren op 25 juli 1641 in Saint-Sylvestercappel (F).
Petrus Facqueur, geboren op 19 september 1643 in Saint-Sylvestercappel (F).
Franciscus Faucquer, geboren op 20 juni 1645 in Eecke (F).
Maria Facquer, geboren op 6 mei 1648 in Saint-Sylvestercappel (F).
Joannes Facqueur, geboren op 19 februari 1651 in Saint-Sylvestercappel (F).

GENERATIE III
III Joannes Facqueu is geboren op 24 maart 1633 in Saint-Sylvestercappel (F), zoon van Judocus Focqueur (zie
II) en Anna (Andrea) Ryckewaert. Joannes is overleden op 28 april 1699 in Saint-Sylvestercappel (F), 66 jaar
oud. Joannes:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 12 juli 1671 in Saint-Sylvestercappel (F) met Joanna Deboom. Joanna is
overleden op 1 augustus 1695 in Saint-Sylvestercappel (F).
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 20 oktober 1695 in Saint-Sylvestercappel (F) met Guilielma Cotteel.
Kinderen van Joannes en Joanna:
1
2
3
4
5
6

Maria Focqueur, geboren op 18 januari 1673 in Saint-Sylvestercappel (F).
Petrus Focceur, geboren op 14 april 1675 in Saint-Sylvestercappel (F).
Joannes Baptista Focceur, geboren op 12 oktober 1679 in Saint-Sylvestercappel (F).
Agatha Fouckeur, geboren op 29 november 1682 in Saint-Sylvestercappel (F). Agatha is
overleden op 25 april 1699 in Saint-Sylvestercappel (F), 16 jaar oud.
Elisabetha Focquer, geboren op 7 september 1685 in Saint-Sylvestercappel (F).
Josephus Foquer, geboren op 4 september 1688 in Saint-Sylvestercappel (F). Volgt IV.

Geboorteakte van Josephus Foquer, Sint-Sylvestercappel, 1688
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GENERATIE IV
IV Josephus Foquer is geboren op 4 september 1688 in Saint-Sylvestercappel (F), zoon van Joannes Facqueu
(zie III) en Joanna Deboom. Hij is gedoopt op 5 september 1688 in Saint-Sylvestercappel (F). Josephus is
overleden in Ramskapelle, voor 1754.
Josephus trouwde, 36 jaar oud, in 1724 in Ramskapelle met Maria Catharina Lava. Maria is geboren in SintCatharinakapelle. Maria is overleden in Ramskapelle, voor 1754.
Kinderen van Josephus en Maria:
1

2

3
4
5

6
7

Dorothea Focqueur, geboren omstreeks 1726 in Ramskapelle. Dorothea is overleden op 18
december 1762 in Veurne (Sint-Walburga), ongeveer 36 jaar oud. Zij werd op 17 april 1754
poorteres van de kasselrij Veurne.
Dorothea trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10 augustus 1751 in Veurne (Sint-Walburga) met
Petrus Maes. Petrus is geboren in Adinkerke. Petrus is overleden.
Susanna Anastasia Focqueur, geboren in 1730 in Ramskapelle. Susanna is overleden op 1
februari 1810 in Ramskapelle, 79 of 80 jaar oud. Susanna:
(1) trouwde met Jacobus Polycarpus Depoorter. Jacobus is geboren in 1722 in Merkem.
Jacobus is overleden in 1763 in Ramskapelle, 40 of 41 jaar oud. (2) trouwde met Joannes
Bernardus David. Joannes is geboren in 1733 in Pervijze, zoon van Dominicus David en Lucia
Rossey. Joannes is overleden op 18 juni 1779 in Ramskapelle, 45 of 46 jaar oud.
Hubertus Jacobus Focqueur, geboren omstreeks 1732 in Ramskapelle. Volgt V-a.
Josephus Eugenius Petrus Focqueur, geboren op 17 mei 1736 in Ramskapelle. Volgt V-b.
Maria Anna Godeliva Focqueur, geboren omstreeks 1735. Maria is overleden op 17 september
1767 in Adinkerke, ongeveer 32 jaar oud. Zij werd op 17 april 1754 poorteres van de kasselrij
Veurne.
Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 6 oktober 1761 in Adinkerke met Joannes Baptista
Vandenbussche, 35 of 36 jaar oud. Joannes is geboren in 1725 in Booitshoeke . Joannes is
overleden op 22 maart 1775 in Adinkerke, 49 of 50 jaar oud. Joannes is weduwnaar van Anna
Maria Vandencasteele (1731-1760), met wie hij trouwde in onbekend .
Victoria Focqueur, geboren omstreeks 1735. Zij werd op 17 april 1754 poorteres van de
kasselrij Veurne.
Michael Josephus Foqueur, geboren omstreeks 1738 in Ramskapelle. Volgt V-c.

GENERATIE V
V-a Hubertus Jacobus Focqueur is geboren omstreeks 1732 in Ramskapelle, zoon van Josephus Foquer (zie
IV) en Maria Catharina Lava. Hubertus is overleden op 24 december 1782 in Veurne (Sint-Niklaas), ongeveer
50 jaar oud. Hij is begraven op 26 december 1782 in Veurne (Sint-Niklaas). Hij werd op 17 april 1754 poorter
van de kasselrij Veurne.
Hubertus trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 8 juli 1766 in Veurne (Sint-Niklaas) met Joanna Francisca Vuyst,
38 jaar oud. Joanna is geboren op 29 januari 1728 in Veurne (Sint-Niklaas), dochter van Cornelius
Ferdinandus Vuyst en Joanna Devisscher. Joanna is
overleden op 8 januari 1797 in Veurne. Beroep:
vroedvrouw. Joanna is weduwe van Mattheus
Franciscus Odeyn (ovl. 1765).
Kinderen van Hubertus en Joanna:
1
2
3

Franciscus Hubertus Alexander Focqueur, geboren op 21 oktober 1767 in Veurne (SintNiklaas). Franciscus is overleden op 25 februari 1768 in Veurne (Sint-Niklaas), 4 maanden oud.
Franciscus Eugenius Hubertus Focqueur, geboren op 16 april 1770 in Veurne (Sint-Denijs).
Franciscus is overleden op 2 mei 1770 in Veurne (Sint-Denijs), 16 dagen oud.
Barbara Joanna Theresia Focqueur, geboren op 16 april 1770 in Veurne (Sint-Denijs). Barbara
is overleden op 9 maart 1772 in Veurne (Sint-Denijs), 1 jaar oud.
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V-b Josephus Eugenius Petrus Focqueur (ook Pieter genoemd) is geboren op 17 mei 1735 in Ramskapelle,
zoon van Josephus Foquer (zie IV) en Maria Catharina Lava. Josephus is overleden, wellicht in Oostende voor
1796. Hij werd op 17 april 1754 poorter van de kasselrij Veurne. Op 11 maart 1766 wordt hij poorter van de
stad Lo. Beroep: herbergier.
Josephus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 20 april 1762 in Veurne (Sint-Niklaas) met Rosa Clara Dauchy,
27 jaar oud. Rosa is geboren op 24 februari 1735 in Wulveringem, dochter van Joannes Baptista Dauchy en
Maria Catharina Degryse. Rosa is overleden op 26 oktober 1797 in Mariakerke, 62 jaar oud.
Kinderen van Josephus en Rosa:
1
2
3
4
5
6
7

8

Petrus Joannes Franciscus Focuer, geboren op 19 februari 1763 in Veurne (Sint-Denijs). Petrus
is overleden vóór 1772 in Lo, ten hoogste 9 jaar oud.
Constantinus Ludovicus Focqueur, geboren op 5 februari 1765 in Veurne (Sint-Niklaas).
Catharina Rosalia Foceur, geboren op 30 september 1766 in Lo.
Joanna Rosalia Fokeur, geboren op 28 december 1767 in Lo. Joanna is overleden op 19 april
1786 in Mariakerke, 18 jaar oud.
Maria Francisca Fakeur, geboren op 20 mei 1770 in Lo. Maria is overleden op 16 januari 1771
in Lo, 7 maanden oud.
Petrus Joannes Fokeur, geboren op 23 maart 1772 in Lo. Petrus is overleden. In 1797 woonde
hij in Mariakerke waar hij tuinier was.
Isabella Clara Coleta Fokeur, geboren op 28 maart 1774 in Lo. Isabella is overleden op 28 mei
1839 in Oostende, 65 jaar oud, in haar woning Kerkstraat 39.
Isabella trouwde, 24 jaar oud, op 17 april 1798 in Mariakerke met Fidelius Cresentius
Baeteman, 20 jaar oud. Fidelius is geboren op 12 juli 1777 in Oostende, zoon van Allardus
Ignatius Baeteman en Isabella Vancalis. Fidelius is overleden vóór 1839 in op zee, ten hoogste
62 jaar oud. Beroep: timmerman.
Catharina Alexandrina Josepha Fackeur, genaamd Josepha, geboren op 25 januari 1776 in Lo.
Catharina is overleden op 19 oktober 1820 in Oostende, 44 jaar oud.
Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 19 februari 1798 in Mariakerke met Joannes Petrus Wulf,
ook Vlu, 36 jaar oud. Joannes is geboren op 29 januari 1762 in Duitsland, zoon van Jan Wulf en
Marie Habeylaneuve. Joannes is overleden vóór 1820 in onbekend, ten hoogste 58 jaar oud.
Beroep: meester paardensmid.

V-c Michael Josephus Foqueur is geboren omstreeks 1738 in Ramskapelle, zoon van Josephus Foquer (zie IV)
en Maria Catharina Lava. Michael is overleden op 12 november 1797 in Veurne, ongeveer 59 jaar oud (na zijn
overlijden werd een staat van goed opgemaakt, kasselrij Veurne nr. 16.963). Hij werd op 17 april 1754
poorter van de kasselrij Veurne. Beroep: meester metselaar. In 1785 woonde hij en zijn gezin in een woning
gelegen aan de noorkant van de Vleeshouwerstraat, dat hij voor 144 pond parisis per jaar pachtte aan
Philippus Dominicus Jacob.
Michael:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 12 april 1768 in Nieuwpoort met Maria Judoca Joanna Ysaert, 28 jaar
oud. Maria is geboren op 3 juni 1739 in Nieuwpoort, dochter van Augustinus Josephus Ysaert en Maria
Francisca Simoen. Maria is overleden op 5 februari 1777 in Veurne (Sint-Walburga), 37 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1778 met Maria Josepha Constantia Morrey, ongeveer 26 jaar
oud. Maria is geboren omstreeks 1752 in Langemark, dochter van Philippus Franciscus Morrey en Isabella
Debusschere. Maria is overleden op 28 januari 1808 in Veurne, ongeveer 56 jaar oud. Maria trouwde later op
5 mei 1798 in Veurne met Joannes Francisus Casimir Devriendt (geb. 1766).
Kinderen van Michael en Maria (1):
1
2
3

Joannes Baptiste Michael Foqueur, geboren op 7 januari 1769 in Veurne (Sint-Niklaas). Volgt
VI-a.
Michael Gerardus Foqueur, geboren op 23 september 1770 in Veurne (Sint-Walburga). Volgt
VI-b.
Maria Joanna Constantia Foqueur, geboren op 6 juli 1772 in Veurne (Sint-Walburga). Maria is
overleden op 27 augustus 1818 in Nieuwpoort, 46 jaar oud. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 21
april 1806 in Oostende met Bernardus Jacobus Baert, 27 of 28 jaar oud. Bernardus is geboren
in 1778 in Snellegem, zoon van Joannes Baert en Joanna Hoste. Bernardus is overleden.
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4

5

Bernardus trouwde later op 4 mei 1819 in Nieuwpoort met Isabella Genoveva Heddebaut (geb.
±1776). Beroep: werkman (1806), later toeziener op de vestingswerken in Nieuwpoort (1819).
Anna Maria Genoveva Foqueur, geboren op 5 juli 1774 in Veurne (Sint-Walburga). Anna is
overleden op 28 maart 1857 in Nieuwpoort, 82 jaar oud. Beroep: linnenstrijkster.
Anna trouwde, 29 jaar oud, op 19 april 1804 in Nieuwpoort met Narcissus Franciscus
Dejaegher, 26 jaar oud. Narcissus is geboren op 8 november 1777 in Nieuwpoort, zoon van
Josephus Dejaegher en Maria Claerhout. Narcissus is overleden op 11 oktober 1818 in
Nieuwpoort, 40 jaar oud. Beroep bij huwelijk: bode van de stad Nieuwpoort en van de
onderprefectuur van het arrondissement.
Petrus Joannes Jacobus Foqueur, geboren op 29 januari 1777 in Veurne (Sint-Walburga).
Petrus is overleden op 10 februari 1777 in Veurne (Sint-Walburga), 12 dagen oud.

Kinderen van Michael en Maria (2):
6

7
8
9
10
11

Antonia Constantia Augustina Foqueur, geboren op 22 april 1780 in Veurne (Sint-Walburga).
Antonia is overleden op 10 februari 1809 in Lille (F), 28 jaar oud. Beroep: marktkraamster.
Antonia trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1805, wellicht in Lille (F) met Louis Joseph
Jonqué, ten hoogste 33 jaar oud. Louis is geboren omstreeks 1772 in Doornik, zoon van Nicolas
Joseph Jonqué en Catherine Josephe Walther. Louis is overleden op 17 december 1810 in Lille
(F), ongeveer 38 jaar oud. Beroep: dagloner.
Ludovicus Josephus Foqueur, geboren op 25 mei 1781 in Veurne (Sint-Walburga). Jong
overleden.
Idesbaldus Ignatius Foqueur, geboren op 15 januari 1783 in Veurne. Volgt VI-c.
Carolus Ludovicus Foqueur, geboren op 27 september 1784 in Veurne (Sint-Walburga). Carolus
is overleden na 1814, minstens 30 jaar oud. Hij woonde in 1814 bij zijn broer Jacobus FoqueurDamarré. Beroep: werkman.
Jacobus Franciscus Josephus Foqueur, geboren op 1 februari 1787 in Veurne (Sint-Walburga).
Volgt VI-d.
Franciscus Albertus Foqueur, geboren op 1 oktober 1791 in Veurne (Sint-Walburga). Jong
overleden.

GENERATIE VI
VI-a Joannes Baptiste Michael Foqueur is geboren op 7 januari 1769 in Veurne (Sint-Niklaas), zoon van
Michael Josephus Foqueur (zie V-c) en Maria Judoca Joanna
Ysaert. Joannes is overleden op 8 december 1809 in Boom, 40
jaar oud. Beroep: binnenschipper. Op 31 juli 1793 verlaat hij
de kasselrij Veurne om het poorterschap van de stad
Nieuwpoort aan te nemen.
Joannes trouwde, 31 jaar oud, op 24 december 1800 in Nieuwpoort met Eugenia Francisca Degrave, 35 jaar
oud. Eugenia is geboren op 11 mei 1765 in Alveringem, dochter van Petrus Jacobus Degrave en Maria
Petronilla Jansseune. Eugenia is overleden op 27 september 1843 in Nieuwpoort, 78 jaar oud, overleden in
het huis op de Markt nr. 7 bij haar dochter Marie Francoise
Kinderen van Joannes en Eugenia:
1
2
3

4

Jeanne Françoise Therese Foqueur, geboren op 1 november 1801 in Nieuwpoort. Jeanne is
overleden in 1802 in Nieuwpoort, 0 of 1 jaar oud.
Marie Jeanne Therese Foqueur, geboren op 6 januari 1803 in Nieuwpoort. Marie is overleden
op 8 juli 1803 in Nieuwpoort, 6 maanden oud.
Marie Françoise Josephine Foqueur, geboren op 25 april 1804 in Nieuwpoort. Marie is
overleden op 15 augustus 1856 in Nieuwpoort, 52 jaar oud. Marie trouwde, 22 jaar oud, op 18
oktober 1826 in Nieuwpoort met Petrus Ferdinandus Schillewaert, 33 jaar oud. Petrus is
geboren op 1 oktober 1793 in Nieuwpoort, zoon van Petrus Eugenius Schillewaert en Rosa
Clara Decuyper. Petrus is overleden op 30 november 1851 in Nieuwpoort, 58 jaar oud. Beroep:
kuiper.
Isabelle Rosalie Françoise Focqueur, geboren op 25 augustus 1806 in Nieuwpoort. Isabelle is
overleden op 28 januari 1811 in Nieuwpoort, 4 jaar oud.
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VI-b Michael Gerardus Foqueur is geboren op 23 september 1770 in Veurne (Sint-Walburga), zoon van
Michael Josephus Foqueur (zie V-c) en Maria Judoca Joanna Ysaert. Hij is gedoopt op 24 september 1770 in
Veurne (Sint-Walburga). Michael is overleden op 15 augustus 1836 in Nieuwpoort, 65 jaar oud. Beroep:
aannemer (van openbare werken). In 1814 woont hij in de Kokstraat 3 te Nieuwpoort. Op 27 februari 1795
verlaat hij de kasselrij Veurne om het poorterschap van de stad Nieuwpoort aan te nemen.
Michael werd bij KB van 19 augustus 1836 benoemd tot burgemeester van Nieuwpoort, maar was dus reeds
vier dagen eerder overleden. Hij was reeds jaren gemeenteraadslid van Nieuwpoort. Over zijn leven is tot nu
toe weinig gekend. Toch kan niet ontkend worden dat hij heel wat openbare werken heeft uitgevoerd,
de
waaronder de versterkingswerken te Nieuwpoort in het begin van de 19 eeuw. Op 7 september 1825
werden hem in de préfecture van Lille de werken toegewezen voor de kanalisatie van het Franse gedeelte
van de Samber voor een bedrag van 2,1 miljoen francs. Daarbij werd hij tevens concessionaris voor een
periode van 54 jaar en 10 maanden.
Michael trouwde, 24 jaar oud, op 2 februari 1795 in Brussel (Sint-Goedele) met Maria Theresia Gansemans,
32 jaar oud. Maria is geboren op 25 augustus 1762 in Sint-Blasius-Boekel, dochter van Petrus Gansemans en
Elisabeth De Temmerman. Maria is overleden op 24 december 1836 in Nieuwpoort, 74 jaar oud.

Kinderen van Michael en Maria:
1

2
3
4
5
6
7
8

9

Maria Theresia Josepha Foqueur, geboren op 28 augustus
1795 in Nieuwpoort. Maria is overleden op 18 oktober 1857
in Nieuwpoort, 62 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op
11 juni 1821 in Nieuwpoort met Philippus Jacobus
Demeyer, 27 jaar oud. Philippus is geboren op 19 februari
1793 in Nieuwpoort, zoon van Philippus Jacobus Demeyer
en Jacoba Genoveva Coolsaet. Philippus is overleden op 22
februari 1829 in Nieuwpoort, 35 jaar oud. Beroep:
ondernemer van openbare werken.
Michel Jean Foqueur, geboren op 11 september 1797 in
Nieuwpoort. Michel is overleden op 15 oktober 1803 in
Nieuwpoort, 6 jaar oud.
Annette Marie Jeanne Foqueur, geboren op 24 augustus
1798 in Nieuwpoort. Annette is overleden op 10 september
1798 in Nieuwpoort, 17 dagen oud.
Colette Adrienne Foqueur, geboren op 24 augustus 1798 in
Nieuwpoort. Colette is overleden op 5 september 1798 in
Nieuwpoort, 12 dagen oud.
Norbert Foqueur, geboren op 28 december 1799 in
Nieuwpoort. Norbert is overleden op 28 december 1799 in
Nieuwpoort, geen dag oud.
naamloos Foqueur, levenloos geboren kind, geboren op 28
december 1799 in Nieuwpoort.
naamloos Foqueur, levenloos geboren kind, geboren op 28 december
1799 in Nieuwpoort.
Louis Joseph Foqueur, geboren op 21 maart 1802 in Nieuwpoort. Louis is
overleden op 30 juni 1873 in Stavele, 71 jaar oud (overlijden in zijn woonst
in Stavele), maar was gedomicilieerd in Elsene. Beroep: architect. In 1834
woonde hij in Gent en was hij effectief lid van de afdeling Architectuur van
de Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature van Gent. Louis: (1)
trouwde met Maria Theresia Vroome. (2) trouwde met Maria Theresia
Fastré. Maria is overleden na 1873. Over zijn leven en werk is er weinig
geweten. Wel vertoefde hij in Gent in de werkomgeving van Lodewijk Jozef
Roelandt, een in Nieuwpoort in 1786 geboren architect, die het tot
stadsarchitect van Gent bracht en heel wat gebouwen heeft ontworpen.
Volgens het bidprentje had hij een zoon.
Pierre François Xavier Foqueur, geboren op 25 april 1803 in Nieuwpoort.
Pierre is overleden op 27 juni 1884 in Koksijde, 81 jaar oud. Beroep:
priester (priester gewijd te Gent in 1827, coadjutor te Slijpe in 1827,
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onderpastoor van Sint-Walburga Veurne in 1828, onderpastoor van Merkem in 1835, pastoor
van Koksijde in november 1842).
Anne Marie Jacqueline Foqueur, geboren op 31 augustus 1805 in Nieuwpoort. Anne is
overleden op 5 februari 1871 in Nieuwpoort, 65 jaar oud. Anne trouwde, 26 jaar oud, op 3
oktober 1831 in Nieuwpoort met Francois Norbert Vanbaeckel, 24 jaar oud. Francois is
geboren op 18 oktober 1806 in Nieuwpoort, zoon van Franciscus Everardus Ludovicus
Vanbaeckel en Anna Theresia Decroo. Francois is overleden op 15 oktober 1871 in Nieuwpoort,
64 jaar oud. Hij was apotheker en burgemeester van Nieuwpoort van 1869 tot 1871.

VI-c Idesbaldus Ignatius Foqueur, genaamd Balthazar, is geboren op 15 januari 1783 in Veurne, zoon van
Michael Josephus Foqueur (zie V-c) en Maria Josepha Constantia Morrey. Idesbaldus is overleden op 9
december 1847 in Veurne, 64 jaar oud. Beroep: wever.
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 11 september 1815 in Veurne met Josephina Dorothea Carolina Dubuisson, 23
jaar oud. Josephina is geboren op 1 oktober 1791 in Veurne, dochter van Franciscus Dubuisson en Petronilla
Omez. Josephina is overleden op 5 september 1818 in Veurne, 26 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 24 april 1823 in Veurne met Joanna Francisca Antonia Vermon, 27 jaar oud.
Joanna is geboren op 6 maart 1796 in Proven, dochter van Joannes Jacobus Vermon en Joanna Francisca
Craeye. Joanna is overleden op 13 februari 1864 in Veurne, 67 jaar oud. Joanna is weduwe van Winnocus
Antonius Tyteca (1787-1820), met wie zij trouwde op 6 oktober 1813 in Poperinge. Joanna trouwde later op
15 januari 1851 in Veurne met Desiderius Franciscus Josephus Vanrenterghem (±1825-na 1864). Beroep:
kruidenierster.
Kinderen van Idesbaldus en Josephina:
1
2

Marie Therese Caroline Focqueur, geboren op 6 juli 1817 in Veurne. Marie is overleden.
Anne Marie Josephine Focqueur, geboren op 5 september 1818 in Veurne. Anne is overleden
op 23 november 1818 in Veurne, 2 maanden oud, Beenhouwerstraat 14.

VI-d Jacobus Franciscus Josephus Foqueur is geboren op 1 februari 1787 in Veurne (Sint-Walburga), zoon
van Michael Josephus Foqueur (zie V-c) en Maria Josepha Constantia Morrey. Jacobus is overleden na 1827,
minstens 40 jaar oud. Hij was reeds afwezig bij de geboorte van zijn jongste kind in 1827; bij het overlijden
van zijn echtgenote in 1849 was zijn woonplaats onbekend. Beroep: militair (1810), herbergier (1815). In het
bevolkingsregister van 1847-1857 wordt hij vermeld als “zeevaarder”, zodat kan vermoed worden dat hij
stierf op zee.
Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 23 april 1810 in Veurne met Rosalia Coleta Catharina Damaré, 24 jaar oud.
Rosalia is geboren op 17 november 1785 in Veurne, dochter van Carolus Cornelius Damaré en Isabella
Constancia Verschelle. Rosalia is overleden op 10 september 1849 in Veurne, 63 jaar oud, in het Burgerlijk
Hospitaal.
Kinderen van Jacobus en Rosalia:
1

2
3
4
5
6
7
8

Rosalie Colette Foqueur, genaamd Colette, geboren op 10 februari 1811 in Veurne. Rosalie is
ongehuwd overleden op 28 augustus 1849 in Veurne, 38 jaar oud, in het Burgerlijk hospitaal.
Beroep: werkster. Op 17 mei 1845 werd haar dochter Philomena Justina Foqueur geboren in
Veurne. Philomena stierf als laatste telg van de familie Focqueur in onze regio in Veurne op 5
april 1910. Zij was naaister van beroep.
Anne Marie Jacqueline Foqueur, geboren op 12 december 1811 in Veurne. Anne is overleden
op 9 april 1812 in Veurne, 3 maanden oud.
Francois Jacques Foqueur, geboren op 24 januari 1813 in Veurne. Francois is overleden op 3
oktober 1844 in Brugge, 31 jaar oud. Francois bleef ongehuwd.
Idesbaelde Michel Foqueur, geboren op 29 september 1814 in Veurne. Idesbaelde is overleden
op 26 mei 1815 in Veurne, 7 maanden oud.
Marie Rosalie Focqueur, geboren op 19 oktober 1815 in Veurne. Marie is overleden op 24
oktober 1815 in Veurne, 5 dagen oud.
Justine Rosalie Cecile Foqueur, geboren op 17 september 1816 in Veurne. Justine is overleden
op 14 januari 1817 in Veurne, 3 maanden oud.
Norbert Jacques Foqueur, geboren op 1 juni 1818 in Veurne. Norbert is overleden op 8
augustus 1818 in Veurne, 2 maanden oud.
Jacques Francois Focqueur, geboren op 5 mei 1819 in Veurne. Jacques is overleden op 28
oktober 1819 in Veurne, 5 maanden oud.
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Joanna Theresia Foqueur, geboren op 22 april 1820 in Veurne. Joanna is ongehuwd overleden
op 1 september 1849 in Veurne, 29 jaar oud, in het Burgerlijk hospitaal. Beroep: werkster.
Eduardus Josephus Foqueur, geboren op 21 juni 1827 in Veurne, in de woning gelegen
Pannestraat 23, aangifte door vroedvrouw Joanna Ghewy, niet door de vader. Zie VII.

GENERATIE VII en VIII
VII. Eduardus Josephus Foqueur is geboren op 21 juni 1827 in Veurne, zoon van Jacobus Franciscus Josephus
Foqueur (zie VI-d) en Rosalia Coleta Catharina Damaré. Eduardus is overleden na 1889, minstens 62 jaar oud.
Hij vertrok uit Veurne naar Etterbeek op 2 november 1850. In 1889 woont hij in Leuven, maar daar is hij niet
overleden. Beroep: werkman-slachter.
Eduardus trouwde, 26 jaar oud, op 22 maart 1854 in Brussel met Rosalia Bauwens, 31 jaar oud. Rosalia is
geboren op 9 april 1822 in Merchtem, dochter van Jean Francois Bauwens en Marie Elisabeth Sergoynne.
Rosalia is overleden in 1859 in Brussel, 37 jaar oud.
Kinderen van Eduardus en Rosalia:
1

2

Victor Adolphe Foqueur, geboren op 27 oktober 1854 in Brussel. Victor is overleden op 23
februari 1889 in Leuven, 34 jaar oud. Beroep: werkman-slachter. Victor trouwde met Marie
Therese Wolters. Marie is geboren omstreeks 1863 in Herentals. Beroep: herbergierster. Zij
hadden één dochter: Marie Josephine Christine Focqueur, geboren op 25 augustus 1888 in
Leuven
Livin Focqueur, geboren op 11 juni 1858 in Brussel. Livin is overleden in 1858 in Brussel, geen
jaar oud.

Geboorteakte van de (wellicht) laatste naamdrager van onze familie Focqueur: Marie Josephine Christine, geboren in
Leuven op 25 augustus 1888…

Erfgoedhuis Bachten de Kupe (Oostduinkerke-dorp)
Aperitieflezing 10.30u raadszaal op zondag 27 april – t.g.v.
Erfgoeddag
Aan de hand van nostalgische dia’s neemt Jozef Ameeuw de luisteraar/kijker mee naar de Westkust
aan het einde van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw. Het toerisme komt stilaan op gang, de eerste
hotels worden gebouwd, een tweede woonst aan de kust wordt populair, trein en tram maken de
kustgemeenten makkelijker bereikbaar. De dorpen groeien uit tot echte badplaatsen die de toerist een
groot aanbod aan ontspanning bieden. Na de voordracht nostalgische aperitief.
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GOED OM WETEN
-

Een website die eventueel interessant kan zijn voor uw opzoekingen van militairen : http://klmmraiwp.bh-a.eu/fmi/iwp/cgi?-db=DossiersOfficiers&-loadframes

-

Neem eens een kijkje op de website www.genver.be : hier vind je links naar de registers van de
burgerlijke stand die op de site van de mormonen kunnen geconsulteerd worden
(www.familysearch.org/search): zeer handig om vlug bij de gewenste filmrollen te komen !

16 | jrg. 14 nr. 1

België-Belqique

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
REGIO WESTKUST

P.B.-P.P.
8630 VEURNE
BC 5831

driemaandelijkse nieuwsbrief

jaargang 14 nr. 2

afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670‐Koksijde

apr. – mei. – jun 2014
Ondernemingsnr.808.410.470

ONZE ACTIVITEITEN
Zaterdag 20 september 2014

9u00 vertrek aan Erfgoedhuis Bachten de Kupe – 10.00 in Ieper
Bezoek aan het Kenniscentrum van het
Museum In Flanders Fields in Ieper olv Annick Vandenbilcke
Inschrijven op stekelorum@telenet.be

Zondag 19 oktober 2014

10u00
dienstencentrum de Zonnebloem, Veurne
Aperitiefbijeenkomst met als thema:
zoeken naar akten v/d burgerlijke stand op internet
door Joeri Stekelorum

Zondag 16 november 2014

10u00
Erfgoedhuis in Oostduinkerke
Voordracht Identificeren van oude foto’s
door Peter Eyckermans

IN DIT NUMMER
Dubbele familienaam nu mogelijk
Project ‘moderne’ parochieregisters
Goed om weten
Aanwinsten FV‐bibliotheek
De militieregisters van West‐Vlaanderen on line
Een mysterieus bidprentje
Nieuwe wetgeving voor raadplegen van de bevolkingsregisters

p. 18
p. 19
p. 20
p. 21
p. 25
p. 31
p. 32

met de gewaardeerde steun van

Familiekunde Vlaanderen/regio Westkust is op zoek naar vrijwillige ICT medewerkers die willen
meewerken aan de uitbouw van een MYsql database systeem. Info: dirk.cailliau@scarlet.be
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FAMILIENAAM NU MOGELIJK

In vorige nieuwsbrief gaf voorzitter FV regio Westkust zijn visie en
deze van FV op de nieuwe wetgeving over de familienaam. Uit ‘De
Standaard’ van 3 juni putten wij nu het recente nieuws over deze
aangelegenheid.
Er werd deze lente wekenlang druk gebakkeleid in de Kamer over het
wetsontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open
VLD) om ouders de keuze te geven welke achternaam ze hun zoon of
dochter geven. Het wetsontwerp kwam er op aandringen van Europa,
om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen weg te werken.
Op 3 april 2014 werd het wetsontwerp goedgekeurd. Op 26 mei
verscheen de wet in het Staatsblad, enkele dagen later verscheen er al
een koninklijk besluit waardoor de wet vrij onverwachts al op 1 juni in
werking trad.
1. Welke familienaam kunnen de ouders vanaf nu aan hun
pasgeborene geven?
Ze kunnen kiezen tussen de naam van de moeder, de naam van de
vader of de dubbele achternaam. Ook de volgorde kunnen ze kiezen,
dus eerst de naam van de moeder of eerst de naam van de vader.
Over tientallen jaren zullen er vaders en moeders zijn die een dubbele
achternaam hebben. In dat geval zullen zij, voor hun kinderen, moeten
kiezen welk deel van hun naam ze aan hun kind doorgeven. Met
andere woorden, als de moeder Janssens‐Peeters heet moet ze kiezen
of ze haar kind de naam Janssens of Peeters meegeeft. Voor de vader
geldt hetzelfde. Op die manier heeft een kind altijd maximum twee
achternamen. De naamkeuze moet gebeuren op het ogenblik van de
aangifte van de geboorte, bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
2. Wat als de ouders het niet eens zijn met elkaar?
Dan krijgt het kind de naam van de vader.
3. Als een tweede kind in het gezin geboren wordt, kan die dan een
andere achternaam krijgen?
Nee. Als voor het eerste kind wordt bepaald dat het de dubbele naam
krijgt, eerst die van de moeder, dan die van de vader, of omgekeerd,
dan moeten de andere kinderen die daarna geboren worden dezelfde
naam in dezelfde volgorde krijgen. Die regel geldt als de kinderen in
hetzelfde gezin dezelfde vader en moeder hebben.
4. Wat met kinderen die al geboren zijn?
In principe gelden de regels slechts voor paren van wie de kinderen
zijn geboren na 1 juni. Voor minderjarige kinderen is het echter
mogelijk om bij de burgerlijke stand een naamswijziging aan te vragen.
Dat kan alleen als er nog geen meerderjarige kinderen zijn. En de
aanvraag moet gebeuren vóór 31 mei 2015.
5. Wat met geadopteerde kinderen?
Voor hen gelden dezelfde regels als voor eigen kinderen.

Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar
teksten.
Redactie Willy Moons
willy.moons@telenet.be
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PROJECT “MODERNE” PAROCHIEREGISTERS ‐ AANWINSTEN
JOERI STEKELORUM
We verwijzen graag naar het artikel in onze nieuwsbrief 3/2013 p. 39, waar we het uitgebreid hadden over ons
project waarbij we de parochieregisters van na het Concordaat (1796) uit onze regio aan het digitaliseren zijn.
Toen hadden we reeds vermeld dat de parochie Sint‐Walburga Veurne en Sint‐Pieters Koksijde ter beschikking
hadden in ons documentatiecentrum.
Ondertussen zijn daar heel wat parochies bijgekomen. Een overzicht:
Adinkerke

dopen
1820‐1830
1831‐1846
1847‐1860
1861‐1869
1869‐1886
1887‐1909

huwelijken
1820‐1830
1831‐1846

begravingen
1820‐1830
1831‐1846

1803‐1840
1840‐1898
1898‐1914

1840‐1914

Hoogstade

dopen

begravingen

1884‐1914
Avekapelle

begravingen

1871‐1914
1871‐1914

dopen
1798‐1824
1812‐1828
1829‐1845
1846‐1870
1871‐1884
1884‐1912
1913‐1914

Booitshoeke

dopen
1823‐1870
1870‐1878
1878‐1914

huwelijken
1833‐1870
1870‐1878

1808‐1835

1808‐1835

1836‐1844

1836‐1844

1845‐1914

1845‐1914

Houtem

1884‐1914

huwelijken

begravingen

1830‐1840

Alveringem

huwelijken

huwelijken

1808‐1829
1847‐1876

dopen
1871‐1914

huwelijken

begravingen

1809‐1828
1829‐1853
1829‐1853
1847‐1914

1854‐1914
1803‐1808

Eggewaartskapelle

huwelijken

Izenberge

1893‐1914
Gijverinkhove

huwelijken
1796

1854‐1914

begravingen

1846‐1914

dopen
1796
1798
1799‐1802

begravingen

1769‐1774;
1797‐1798;
1804‐1829

1878‐1914

dopen
1885‐1914

1803‐1840

1840‐1914

1847‐1888
1889‐1914

dopen
1874‐1905
1906‐1914

1803‐1840

begravingen
1796

1800‐1802
1802

dopen
1663‐1700
1794‐1803
1803‐1814
1814‐1837
1838‐1864
1865‐1914

huwelijken

begravingen

1796‐1812
1812‐1866
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1796‐1820
1820‐1846
1846‐1914

1885‐1914
1807‐1817

1807‐1816
1816‐1841
1841‐1884

Steenkerke

dopen
1906‐1914

huwelijken

begravingen
1868‐1914

Vinkem

dopen
1801‐1813
1813‐1827
1827‐1849
1849‐1879
1880‐1884
1885‐1914

huwelijken
1801‐1809

begravingen

Wulveringem

dopen
1793‐1848
1849‐1888
1888‐1914
1801‐1803

huwelijken

begravingen

1796‐1818
1819‐1855
1856‐1914
1796‐1818
1819‐1845

1817‐1860
1860‐1884

GOED OM WETEN


Oproep: Familiekunde Vlaanderen/regio Westkust is op zoek naar vrijwillige ICT medewerkers die willen
meewerken aan de uitbouw van een MYsql database systeem. Geïnteresseerd ? Dan graag contactname
via dirk.cailliau@scarlet.be.



De nieuwbouwprojecten van het nationale Rijksarchief staan in de belangstelling. Het nieuwe Rijksarchief
Namen heeft officieel de deuren geopend en ook in Gent gaat de verhuisoperatie vooruit. Daarnaast loopt
een uniek digitaliseringsproject rond parochieverslagen over de Eerste Wereldoorlog af. Info via
www.arch.be en www.facebook.com/rijksarchief



Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief willen de archieven en lokale onderzoekers nog dichter bij
elkaar brengen. Vele kilometers archief bewaard in de Rijksarchieven zijn voor vele heemkundigen en
genealogen nog steeds onbekend terrein. Via praktische workshops willen ze illustreren wat deze
onbekende archieven in petto hebben voor lokaal historisch en genealogisch onderzoek. De opleidingen,
opgevat als intensieve doe‐het‐zelf‐sessies, focussen telkens op een welbepaalde bron of bronnenreeks.
Direct contact met het archief en de bronnen staat daarbij centraal. Deze workshops zijn in de eerste plaats
gericht op geïnteresseerden die nog geen ervaring hebben met deze bronnen, maar ook meer ervaren
onderzoekers zijn welkom. Daarom werd beslist om een poll te organiseren. Wat zij vooral willen weten is
welke bronnen en archieven uw interesse wegdragen. Ze hebben een korte lijst van mogelijke archieven en
bronnen opgesteld, maar staan ook open voor andere suggesties. Op basis van deze stemmen en
suggesties zullen ze concreet opleidingstrajecten organiseren. Laat uw stem dus horen en neem deel aan
deze poll. Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter zij geïnformeerd zijn. Info op: www.heemkunde‐
vlaanderen.be/wat‐wil‐jij‐proeven‐van‐het‐rijksarchief‐geef‐ons‐jouw‐mening/



FV heeft aan televisieproductiehuis Woestijnvis haar medewerking toegezegd om op zoek te gaan naar
bijzondere familieverhalen. Zat je overgrootvader ooit op hetzelfde Red Star Line schip als Albert Einstein?
Was jouw betovergrootmoeder model voor een beroemde schilder? Of woonde jouw voorouder de
operavoorstelling De Stomme van Portici bij op 25 augustus 1830 te Brussel ? FV is dringend op zoek naar
familieverhalen en naar mensen die een boeiende anekdote willen vertellen in verband met hun
familiegeschiedenis in een nieuw televisieprogramma (de opnames starten in september 2014). Is er een
link tussen jouw voorouders met een bepaalde historische gebeurtenis of met een bekende historische
figuur ? Heb je een fascinerend verhaal in jouw familie ? Laat het ons dan weten via info@familiekunde‐
vlaanderen.be.
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AANWINSTEN FV‐BIBLIOTHEEK (NOVEMBER 2012 – MEI 2014)
bibcode titel

jaar
#blz
uitgave

archiefinventarissen
ARI/096
ARI/097

Wormhout, inventaire des archives anciennes
Inventaris van het Archief van de St. Bernarduskerk en de Dekenij van Poperinge

1998
2000

58
32

2005
2003
2003
2001
2001
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2000
1999
2001
2006
2002
2003
2000
2000
2004
2004
2001
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

74
131
19
21
60
192
373
251
184
225
150
160
194
177
180
199
399
350
354
407
199
237
551
230
234
252
226
209
124
117
142
184
142
184
267
140
33

2001
2001
0

89
89
17

2003
0
2001
2001
2001
2006
2005
2003
2002
2001
2001
2013

67
38
57
82
29
35
95
169
95
30
20

bevolking, poorterij en volkstellingen
BPV/203
BPV/204
BPV/205
BPV/206
BPV/207
BPV/208
BPV/209
BPV/210
BPV/211
BPV/212
BPV/213
BPV/214
BPV/215
BPV/216
BPV/217
BPV/218
BPV/219
BPV/220
BPV/221
BPV/222
BPV/223
BPV/224
BPV/225
BPV/226
BPV/227
BPV/228
BPV/229
BPV/230
BPV/231
BPV/232
BPV/233
BPV/234
BPV/235
BPV/236
BPV/237
BPV/238
BPV/239
BPV/240
BPV/240
BPV/242
BPV/243
BPV/244
BPV/245
BPV/246
BPV/247
BPV/248
BPV/249
BPV/250
BPV/251
BPV/252
BPV/253
BPV/254
BPV/255

Poorters van Ieper in Mesen. 1631‐1795. deel 46
Poorters van Ieper. 28/1/1447 tot 7/2/1468. deel 34
Poorters van Ieper. 8/2/1431 tot 27/1/1447. deel 33
Poorters van Ieper. 1351‐1418. deel 19
Poorters van Ieper. 25/12/1325 tot 12/6/1326
Poorters van Ieper. 4/4/1481 tot 13/6/1496. deel 36
Poorters van Ieper. 16/6/1496 tot 28/1/1509. deel 39
Poorters van Ieper. 12/9/1693 tot 24/12/1701. deel 44
Poorters van Ieper. 24/12/1701 tot 24/3/1711. deel 45
Poorters van Ieper. 21/6/1611 tot 6/10/1622. deel 47
Poorters van Ieper. 8/10/1622 tot 21/3/1628. deel 48
Poorters van Ieper. 23/3/1628 tot 8/4/1633. deel 49
Poorters van Ieper 9/4/1633 tot 12/4/1639. deel 50
Poorters van Ieper 30/4/1639 tot 17/10/1643.deel 51
Poorters van Ieper 23/10/1643 tot 25/2/1651;. deel 52
Poorters van Ieper 2/3/1651 tot 229/10/1661;. deel 53
Poorters van Ieper 1/2/1509 tot 7/5/1527.
Poorters van Ieper 6/3/1527 tot 19/4/1539. deel 12
Poorters van Ieper 21/4/1539 tot 16/5/1549.
Poorters van Ieper 6/5/1549 tot 13/7/1560. deel 18
Poorters van Ieper 29/10/1661 tot 5/6/1666.
Poorters van Ieper 22/7/1567 tot 10/5/1573. deel 26
Poorters van Ieper 13/5/1573‐24/01/1597. deel 32
Poorters van Ieper 24/01/1597 tot 18/061611. deel 10
Poorters van Ieper.04/07/1672 tot 30/12/1679. deel 11
Poorters van Ieper.15/10/1686 tot 12/09/1693. deel 41
Poorters van Ieper.05/01/1680 tot 12/10/1686. deel 40
Poorters van Ieper 06/06/1666 tot 04/07/1672. deel 14
Poorters van Ieper. 28/03/1711 tot 28/11/1716; deel 56
Poorters van Ieper. 3/12/1716 tot 30/10/1723. deel 57
Poorters van Ieper 6/11/1723 tot 31/8/1731. deel 58
Poorters van Ieper 1/9/1731 tot 31/1/1744. deel 59
Poorters van Ieper 1/2/1744 tot 14/3/1753. deel 60
Poorters van Ieper 13/3/1753 tot 7/3/1761. deel 62
Poorters van Ieper 14/3/1761 tot 23/9/1769. deel 63
Poorters van Ieper 24/9/1769 tot 16/1/1778. deel 64
Lijst der personen aenveerdt bij de poorterie van Ieper zij het door coope of bewoonen. Pasen
1551‐November 1562. Deel 55. Geraadpleegde bron: Fonds Cordonnier nr. 51/6
Buitenpoorters van Ieper in Sint‐Jan (1631‐1795). Deel 22
Buitenpoorters van Ieper in Zonnebeke (1631‐1795) Deel 27
Registre van den beslapene van poorters ende ooc huer poortersceip te vercrighene (1350‐
1418).
Buitenpoorters van Ieper in Wulvergem. (1631‐1796). Deel 30. Bron: Fonds Merghelynck nr.24
Haghepoorters van Ieper (1380‐1400). Bron: Stadsarchief Ieper, Fonds Cordonnier 51/5.
Buitenpoorters van Ieper in Beselare. Deel 25. (1631‐1795). Bron: Fonds Merghelynck nr. 24.
Buitenpoorters van Ieper in Zuidschote (1631‐1795) Deel 20. Bron: Fonds Merghelynck nr. 24.
Buitenpoorters van Ieper in Geluveld. (1631‐1795). Deel 23. Bron: Fonds Merghelynck nr. 24
Buitenpoorters van Ieper in Hollebeke (1631‐1795). Deel 54. Bron: Fonds Merghelynck nr. 24
Buitenpoorters van Ieper in Moorslede. (1631‐1796). Deel 42. Bron: Fonds Merghelynck nr. 24
Buitenpoorters van Ieper in Elverdinge. (1631‐1796). Deel 35. Bron: Fonds Merghelynck nr. 24
Buitenpoorters van Ieper in Passendale. (1631‐1796). Deel 28. Bron: Fonds Merghelynck nr. 24
Buitenpoorters van Ieper in Geluwe. (1631‐1795). Deel 21. Bron: Fonds Merghelynck nr. 24.
Buitenpoorters van Ieper in Zandvoorde. (1631‐1795). Deel 15. Bron: Fonds Merghelynck nr. 24.
Pitgam: Les Coutumes particulières de la Signeurie. Les Bourgeois de 1630 à 1789. Les Contrats
de mariage de 1723 à 1794
Vreemdelingen register Nieuwpoort. 1934‐1964.

2014
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burgerlijke stand
BUS/479
BUS/480
BUS/481

Klerken, huwelijken burgerlijke stand 1801‐1899, deel 1
Klerken, huwelijken burgerlijke stand 1801‐1899, deel 2
Wulpen, burgerlijke stand, geboorten 1900‐1910

2012
2012
2011

326
327‐667
30

Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije. Deel 3, nr. 14001‐22000,
boekdeel A
Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije. Deel 3, nr. 14001‐22000,
boekdeel B
Het Brugsch Martyologium. (12/10/1527 ‐ 07/08/1573)
Au service de la Toison d'or.
Nederlandsche Historiebladen. Driemaandelijks Tijdschrift voor de geschiedenis en de
kunstgeschiedenis van de Nederlanden.
Album Jan De Cuyper. Jaargang VII‐afl. 1. Verslagen en mededelingen.

2012

520

2012
0
1971
1938

524‐
1040
81
164
153‐279

1966

412

diverse
DIV/064
DIV/065
DIV/066
DIV/067
DIV/068
DIV/069

familiegeschiedenissen
FAM/201
FAM/202
FAM/203
FAM/204
FAM/205
FAM/206
FAM/207
FAM/208
FAM/209
FAM/210
FAM/211
FAM/212
FAM/213
FAM/214
FAM/215
FAM/216
FAM/217
FAM/218

Genealogies des maires de Rosendael, 1860‐1971
Genealogies des maires, tomes 2, quatre maires de la commune d'Esquelbecq
Genealogies des morts pour la France durant la guerre de 1914‐1918, tome 3, commune de
Hoymille
Genealogies des morts de la grande guerre, tome 4, commune de Zuydcoote
De familie Permeke in Poperinge
De stam Lehouck
Jules Lagae, een biografie
De Familie Deltombe. Beknopte geschiedenis
Généalogie de la Famille de Bryaerde.. Anales du Comité Flamand de France. 1858‐1859. Tome
IV
Familie Lamon 1678‐1982. Afstammelingen van Joannes Eugenius Lamon en Regina Verlinde.
Histoire de la Peelaert
De leiegouw. Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore in het
Kortrijkse. jaargang VIII aflevering 2‐3 September 1976
De familie Rodenbach en Ieper en de "Vaarnissen" van de meisjes Ferryn, speelvriendinnetjes
van Albrecht Rodenbach.
Généalogie des Maires. Six Maires de la commune de Coudekerque‐Village.
Geschiedenis en Genealogie van de familie De Baenst, vorstelijke en stedelijke ambtenaren van
Vlaanderen (1305‐1676).
Geschiedenis van de familie Verhelle.
Twee van de drie broers BUTSERAEN (sneuvelden) in W.O. I
De orgelmakersfamilie LONCKE (Hoogstade, Esen)

2010
2010
2010
2012
2010
2004
1998
2013
0

8
170
152
34
53‐78

1982
0
1976

130‐320

1982

96

2013
2014

416

2013
2013
0

10
24

hulpwetenschappen
HLP/077
HLP/078
HLP/079‐
HLP/096
HLP/097

HLP/098
HLP/099
HLP/100
HLP/101
HLP/102
HLP/103
HLP/104
HLP/105
HLP/106

Westvlaamsch Idioticon, deel I: A‐N
Westvlaamsch Idioticon, deel II: O‐Z
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den
Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. 18
delen
Indices op het woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land
van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap
Ponthieu
Hoe komen wij aan onze voornamen. Oorsprong en betekenis van onze familei‐en voornamen.
Woordenboek van voornamen.
De betekenis van de Nederlandse Familienamen.
Beknopte Methodiek der Geschiedvorsching. Leidraad voor de leden der Oudheidkundige
kringen.
Het wapen der Nederlanden.
De Bijzondere instellingen van Vlaanderen.
Wapenboek De Coninck. Heren en Ridders in het 14e eeuws Vlaanderen.
Introduction à la recherche généalogique.
Le Doit Ancien et Actuel des Armoiries non Nobles en Belqiue.

1976
1976
1914‐
1938

658
660‐
18 dln

1953

397

1962
1979
1941
1942

224
332
62
217

1942
1969
2004
1963
1980

20
27
317
19
104

0

157

2012
1999

160
334

heemkunde
HMK/246
HMK/247
HMK/248

De vroegste geschiedenis van Nieuwpoort, een havenstad en omgeving in Westelijk Vlaanderen
tot 1386
Het hospitaal van de Koningin, Rode Kruis, L'Ocean en De Panne 1914‐1918
Liber Amicorum Roger‐A. Blondeau
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HMK/249
HMK/250
HMK/251
HMK/252
HMK/253
HMK/254
HMK/255
HMK/256
HMK/257
HMK/258
HMK/259
HMK/260
HMK/261
HMK/262
HMK/263
HMK/264
HMK/265
HMK/266
HMK/267
HMK/270

Lo, Parel van de Westhoek (1089‐1989)
Hekserij in de Westhoek, catalogus aangeboden ter gelegenheid van de tentoonstelling (29/6 ‐
12/7/1984)
Mesen, een kleine stad met een grote geschiedenis
Onze knechtenschool, een herinnering aan 75 jaar jongensonderwijs in de Duinenstraat te De
Panne
Alfons Mervillie, auteur‐componist 1856‐1942
Dit is West‐Vlaanderen, steden ‐ gemeenten ‐ bevolking, deel 1
Dit is West‐Vlaanderen, steden ‐ gemeenten ‐ bevolking, deel 2
Dit is West‐Vlaanderen, steden ‐ gemeenten ‐ bevolking, deel 3
Boter en kaas in de Kasselrij Veurne 16e begin 17e eeuw.
Geschiedenis van de voormalige Kommanderij Slijpe der Tempeliers en Ridders van Malta.
Ontstaan der Abdij Spermalie op de Hunckevliet. Deel I
De Neogotiek in West‐Vlaanderen. Religie en Architectuur.
De Provincie vroeger en nu ( West‐vlaanderen ).
100 jaar Ziekenhuisgeneeskunde, Bejaardenzorg en Sociaal Dienstbetoon door de Godshuizen
1848‐1925, C.O.O. 1925‐1976, O.C.M.W. 1976‐....
Ons Bellegem. (H)Istorie van Bellegem en(de) zyn (e) inwo(o)n(d)ers
150 jaar Grootseminarie in de Duinenabdij te Brugge
De Vlaamsche en de Duitsche Hanze.
Monnikenrede. Een verdwenen zeestad van het Zwin.
Brugge in het begin van de XIIe eeuw. Karel De Goed en zijn tijd ( 1119‐1128)
De Grote rede. Nieuw over onze kust en zee.
Sint Pieterskerk: Bezoekersgids.

1990
1984

63

1997
1978

26
64

2006
1959
1960
1962
1996
1970

159

2002
1976
1979

143
95
144

1976
1984
0
0
0
2013
2014

195
36
24
12
24
112
30

1999

242

2000

320

1985
2012

185
135

Tabellion d'Hondschoote 1662‐1790, tome I (1729‐1748)
Tabellion d'Hondschoote 1662‐1790, tome 2 (1748‐1767)
Sentences civiles du Presidial de Bailleul en Flandre, tome 1 (octobre 1775‐juillet 1782)
Sentences civiles du Presidial de Bailleul en Flandre, tome 2 (juillet 1782 ‐ juillet 1787)
Seigneurie de Haverskerque en Lederzeele, terrier, ventes et actes divers
Archives notariales de Cassel, tome 1, etude de maitre Bornisien (1766‐1790), maitre Bailly
(1760‐1766), maitre Bornisien (1750‐1760)
Archives notariales de Cassel, tome 2, etude de maitre Bornisien (1701‐1749), maitre Elleboode
(1787‐1792)
Archives notariales de Cassel, tome 3, etude de maitre Elleboode (1768‐1786)
Archives notariales de Cassel, tome 4, etude de maitre Elleboode (1754‐1767)
Archives notariales de Cassel, tome 5, etude de maitre Elleboode (1740‐1753

2012
2012
2012
2012
2011
0

208
138
319
295

0

239‐473

0
0
0

Archives notariales de Cassel, tome 6, etude de maitre Elleboode (1739 et complements), de
maitre Ancheel (1701‐1738), de maitre Dehandschoewercker (1780‐1790)
Archives notariales de Cassel, tome 7, etude de maitre Dehandschoewercker (1771‐1779), de
maitre Vankempen (1773‐1790), maitre Pierens (1775‐1790)
Archives notariales de Cassel, tome 8, etude de maitre Pierens (1772‐1774), maitre Deschodt
(1789‐1790), maitre Nevejans (1782‐1789), maitre Deschodt (1764‐1782)
Archives notariales de Cassel, tome 9, etude de maitre Deschodt (1761‐1763), maitre de Rycke
(1758‐1760), maitre Camerlynck (1758‐1768), maitre Haeu (1742‐1750), maitre Revel (1768‐
1790), maitre Cazein (1786‐1788)
Archives notariales de Cassel, tome 10, etude de maitre Cazein (1777‐1785), maitre van der
Meersch (1752‐1776), maitre Neuwe (1740‐1751)
Archives notariales de Cassel, tome 11, etude de maitre Neuwe (1732‐1739), maitre Facqueur
(1704‐1717), table des patronymes cites dans les 11 tomes de cette etude
Processen voor de prochie Heerlychede ende Bqronnie vqn Lichtervelde 160 ‐ 1796;
Regesten op de Wettelijke Passeringen van de Kasselrij Sint‐Winnoksbergen. NR. C3. 1560 ‐
1564
Regesten op de Wettelijke Passeringen van de Kasselrij Sint ‐ Winnoksbergen. Nr C2. 1553‐1559.
Regesten op de Wettelijke Passeringen van de Kasselrij Sint ‐ Winnoksbergen. Nr C1. 1520‐1521
en 1524‐1525.

0

474‐712
713‐950
951‐
1175
1176‐
1409
1410‐
1647
1648‐
1876
1877‐
2114

126
81

Jaarboeken
JRB/051
JRB/052
JRB/053
JRB/054

Heemkundige Kring Crekel Beke Kortemark, jaarboek 1999, de Grote Oorlog in het Krekedal,
deel I, 1914‐1916
Heemkundige Kring Crekel Beke Kortemark, jaarboek 2000, de Grote Oorlog in het Krekedal,
deel II, 1917‐1920
Westhoek. Genealogisch Jaarboek. 1985
Jaarboek Abdijmusseum Ten Duinen 1138.

notariaat & wettelijke passeringen
NOT/037
NOT/038
NOT/039
NOT/040
NOT/041
NOT/042
NOT/043
NOT/044
NOT/045
NOT/046
NOT/047
NOT/048
NOT/049
NOT/050

NOT/051
NOT/052
NOT/053
NOT/054
NOT/055
NOT/056

0
0
0

0

238

1978
2001

2115‐
2351
2352‐
2458
42
293

2000
1998

364
119

0
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NOT/062

Tabellion d' Hondschoote 1662‐1790. Tome 4 (1768‐1783).

2013

185

164+58
164+76
240
241‐477
478‐716
717‐944
166
167‐
306;36
190

parochieregisters
PAR/222
PAR/224
PAR/226
PAR/227
PAR/228
PAR/229
PAR/230
PAR/231

Cassel, paroisse Notre‐Dame, baptemes‐mariages‐sepultures, 1700‐1736
Cassel, paroisse Saint‐Nicolas, baptemes‐mariages‐sepultures, 1672‐1736
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 1 ‐ 1609‐1665
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 2 ‐ 1666‐1698
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 3‐ 1699‐1731
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 4 ‐ 1732‐1750
Hondschoote, sepultures de 1665 a 1699
Hondschoote, sepultures de 1700 a 1736, sepultures enfants de 1726 a 1736

2005
2008
0
0
0
0
2005
2005

PAR/232
PAR/273
PAR/274
PAR/275
PAR/276
PAR/277
PAR/278
PAR/279
PAR/280
PAR/281
PAR/282

Hondschoote, sepultures de 1747 a 1766
Hondschoote, baptemes du 1er avril 1597 au 17 avril 1614
Hondschoote, baptemes de mai 1614 a avril 1625
Hondschoote, baptemes du 5 avril 1625 au 18 avril 1633
Hondschoote, baptemes du 18 avril 1633 au 28 novembre 1638
Hondschoote, baptemes de 1638 a 1649
Hondschoote, baptemes de 1650 a 1670
Hondschoote, baptemes de 1671 a 1695
Hondschoote, baptemes de 1719 a 1725 et de 1726 a 1736
Parochieregisters Keiem, klapper op de doopsel (1647‐1698)
Parochieregisters Keiem, klapper op de overlijdens (1647‐1699), klapper op de doopsels,
klapper op de huwelijken, klapper op de overlijdens (1699‐1709)
Cassel, paroisse Notre‐Dame, baptemes‐mariages‐sepultures, 1700‐1736
Cassel, paroisse Saint‐Nicolas, baptemes‐mariages‐sepultures, 1672‐1736
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 1 ‐ 1609‐1665
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 2 ‐ 1666‐1698
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 3‐ 1699‐1731
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 4 ‐ 1732‐1750

2005
2012
2012
2012
2012
2009
2010
2010
2008
0
1999

PAR/222
PAR/224
PAR/226
PAR/227
PAR/228
PAR/229

272
272
170+78
273
108

2005
2008
0
0
0
0

164+58
164+76
240
241‐477
478‐716
717‐944

0
0
0
0
1993
0

90
90
159
180
41
145

0

146‐289

0

290‐531

1999

147

0
0
1970
1971

64
61
114
115‐308

Staten van goed en wezerij
SGW/201
SGW/202
SGW/203
SGW/204
SGW/205
SGW/206
SGW/207
SGW/208
SGW/209
SGW/210
SGW/211
SGW/212
SGW/213

Maisons mortuaires Bergues I, 1772‐1793
Maisons mortuaires Bergues II, 1750‐1771
Maisons mortuaires Bergues III, XVIIeme
Maisons mortuaires Bergues IV, 1701‐1749
Les maisons mortuaires de Herzeele
Dunkerque, etats et inventaires des biens et dettes dresses apres deces dans les maisons
mortuaires, serie 108, premiere partie
Dunkerque, etats et inventaires des biens et dettes dresses apres deces dans les maisons
mortuaires, serie 108, deuxieme partie
Dunkerque, etats et inventaires des biens et dettes dresses apres deces dans les maisons
mortuaires, serie 108, troisieme partie
Hondschoote, index des registres des chambres pupillaires 1474‐1791; index op de weeserij
registers
Bourgeois de Cassel, Issues de 1694 a 1717 (Issuwe)
AM Hondschoote. Serie II: 1575*1585, Texte Original. Serie FF: 45 et 46, Resume.
Staten van Goed van Roeselare‐Ambacht.
Staten van Goed van Roeselare‐Poorterie. Index 1532‐1654
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DE MILITIEREGISTERS VAN WEST‐VLAANDEREN ON‐LINE
LUCIEN LEROY
Op de website van het provinciaal archief zijn sinds enige tijd de militieregisters van alle West‐Vlaamse gemeente
gratis te consulteren, en dit voor de periode 1815 tot 1922.
In dit artikel willen we enige duiding geven en je praktisch op weg helpen bij het opzoeken.
De conscriptielijsten zijn beschikbaar voor alle mannen, en dit per “ligting”. Om het jaar van de lichting te kennen
hanteer je volgende “formule”:
 geboortejaar + 19 jaar : tot/met geboortejaar 1828

geboortejaar + 20 jaar : vanaf geboortejaar 1829
Het is belangrijk om te weten dat de jongelingen meestal op de geboorteplaats te vinden zijn, uitzonderlijk volgens
verblijfplaats (bv. wezen). Soms zijn de registers gegroepeerd per afzondelijke gemeente, soms per kanton.
Wat heb je nodig om iemand terug te vinden ? geboorteplaats, geboortejaar, naam en voorna(a)m(en)
Het resultaat van je opzoeking zal zijn: (variabel volgens periode) geboortedatum, info ouders, signalement (gestalte,
gelaatskenmerken), beroep, medische conditie, toewijzing, vrijstelling, stamboeknummer,
nummer‐verwisselaar, gegevens
plaatsvervanger, …
Nuttige lectuur vooraf :
 http://www.baasgansendonck.be/archief%20de%20loteling/artikels/Steel‐conscriptie.html
 http://www.abl1914.be/organisatie/loting.htm
 http://86.84.95.4/nazatendevries/Genealogie/Achtergronden/Militieregisters.html
 http://books.google.be/books?id=WXJRAAAAcAAJ&pg=PA23#v=onepage&q&f=false
Hoe opzoeken ?: (voorbeeld Zonnebeke 1847)
Stap 1 : http://probat.west‐vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx
Vul in bij Zoekterm : “militieregister Zonnebeke” (juiste termen belangrijk voor het vinden)
Vink aan “alle termen” * Klik op “zoeken”
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Stap 2 : je krijgt “118 beschrijvingen” : telkens rood boek‐icoontje met “Inschrijvingsboek ….”
Klik 1 rechtsboven op “datum” sorteren zodat je die ziet in oplopende volgorde :1815, 1816, …
Klik 2 onderaan links : tot je komt bij pagina 5.
Zo kom je bij 1847 en klik 3 op dezelfde hoogte links op het boek‐icoontje … en even geduld.
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Stap 3 : bij “Titel” kan je gemeente (Zonnebeke) en militiejaar (1847) controleren.
Lijst “Beschikbare downloads” is niet alfabetisch; zoek en klik aan : “Zonnebeke (pdf)”.
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Het bewuste “LOTINGS‐REGISTER Zonnebeke 1847” vertoont zich.
Je kan het online doorbladeren … (of beter nog downloaden, cfr stap 4)

Bv. (zie volgende bladzijde)
lotingsnummer 34 : Le Roy, Bruno Leo, ° 29 mei 1828 te Zonnebeke, werkman
zoon van Alexander Franciscus (landsman) en Quinten, Barbara Theresa, Zonnebeke, xxxx
ellen, palmen, duimen en strepen, lang gezicht, gemiddelde mond, blond haar, scherpe neus

28 | jrg. 14 nr. 2

Aan te raden :
Stap 4 : downloaden en opslaan op eigen PC : op de wijze afhankelijk van uw browser
Beweeg cursor onderaan op het geopende venster: er verschijnt meestal een download‐symbool.
Stap 5 : eens dit pdf–bestand bewaard op uw pc, geef je het een naam (bv Zonnebeke_1847)
Ten allen tijde vlug beschikbaar om in te bladeren, zoeken en screenshots van te maken.
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OPMERKINGEN :
* bij stap 1 : “militieregister Xxxxxx” => Xxxxxx = gemeente in West‐Vlaanderen
* in stap 2 varieert aantal “beschrijvingen” volgens ingevoerde gemeente
* stap 3 : afhankelijk van het militiejaar werden registers opgemaakt per gemeente of per “canton”
* taal : tot ca 1820 = Frans / vanaf ca 1820 = Nederlands / vanaf 1851 = ééntalig Frans /
vanaf 1904 = tweetalig
* de “loting” wordt opgeheven in 1910 => vanaf 1911 wordt het de “Nationale Militie”
* maten (taille/gestalte) :
1. Franse tijd :
a) decimaal : m (mètre), mm (millimètre)
b) oude maten/mesures du Rhin : pied/voet, pouce/duim, ligne/lijn of streep
1 Rijnlandse voet = 0,3139465 meter = 314 mm
Er gaan 12 duim in 1 voet. 1 duim is 0,026162 meter = 26 mm
Er gaan 12 lijn/streep in 1 duim. 1 streep is 0,00218 meter = 2 mm
Bijv. Alexander Leroy (MR Zonnebeke 1815, nr 35) meet volgens “signalement” :
4 pieds
x 0,3139465 = 1,255786
11 pouces x 0,026162 = 0,287782
6 lignes
x 0,00218
= 0,01308
Totaal = 1,556648 = 1 m 556 mm = ondermaats
Alexander wordt dan ook sinds 1810 telkenjare afgekeurd wegens “défaut de taille”.
Toch huwt hij op 17 jan 1815 en wordt de trotse vader van 13 kinderen.
2. Hollandse tijd : (wet van 1816) militieregisters vanaf 1822
Men gebruikt het decimaal stelsel SAMEN met de oude Nederlandse begrippen :
in België en Nederland is de eenheid der lengtematen de el (mètre). De el is verdeeld in 10 palm (decimètre), 100
duim (centimètre), 1000 streep (millimètre)
1 el (aune) = 1 meter
1 palm (paume) = 1 decimeter
1 duim (pouce) = 1 cm
1 streep (ligne) = 1 mm
Bijv. Bruno Le Roy (MR Zonnebeke 1847, nr 34) meet volgens zijn “signalement” :
1 el, 6 palm, 6 duim, 0 streep. Dat is dus 1 m 66 cm of 1,660 m
“ Goed voor de dienst” ?
Uit de militieregisters Zonnebeke 1847 : 6 opgeroepenen uit de vorige klasse(n) + 29 van klasse 1847 => totaal 35
mannen.
Slechts 15 worden “in dienst gesteld” … dus 20 vrijgestelden (7 definitief + 13 tijdelijk).
We lezen : “finaal vrij als gebogheld”, “finaal vrij voor chronische oogontsteking met verlies der zwenking”, “finaal
vrij voor mismaektheyd der regter knye”, “een jaar vrij voor lengte 1‐3‐4‐0” (1,34 m), “1 jaar vrij wegens
broederdienst”, “finaal vrij, broeder gepasporteerd”, …
Alle mogelijke drog‐ en andere redenen worden aangewend om aan de dienst te ontsnappen: inventief … dikwijls op
het naïeve af…
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EEN MYSTERIEUS BIDPRENTJE…
JOERI STEKELORUM
Van Bernard Demeester‐Hosten kregen we volgende bidprentjes doorgestuurd, met de vraag : één bidprentje is
duidelijk fout, maar welk ?

Het antwoord is uiteraard eenvoudig. Joanna Theresia
UREEL werd geboren In Oostduinkerke op
5 december 1841 als dochter van ijslandvaarder
Edouardus Walterius Ureel (1816‐1873) en Mary Theresia
Torreele (1819‐1868). Zij huwde in Koksijde op 2 februari
1865 met Petrus Jacobus VISAGE, geboren in Adinkerke
op 29 december 1840 als zoon van Charles Louis (1807‐
1885) en Genovieve Cecile Ryssen (1807‐1870). Pieter
Visage stierf in Veurne op 10 juli 1897.
Joanna Ureel overleed in Veurne op 20 januari 1916. Dat
bevestigt ons het jaargetijde dat in de parochie Veurne
Sint‐Niklaas werd gemaakt voor de overleden
parochianen in 1915‐1916.
We hebben er het raden naar waarom of hoe het tweede
bidprentje werd gedrukt….
Maar toch een curiosum !
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NIEUWE WETGEVING VOOR RAADPLEGEN VAN BEVOLKINGSREGISTERS
Het koninklijk besluit van 5 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het
verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister verscheen in het Belgisch
Staatsblad van 17 januari 2014 en is op 27 januari 2014 in werking getreden.
Sinds 1795 is elke gemeente verplicht een bevolkingsregister bij te houden en sinds 1933 een afzonderlijk
vreemdelingenregister.
Het bevolkingsregister is een uitstekende bron voor elke genealogische onderzoeker. Van elke inwoners wordt
naam en voornaam vermeld, geslacht, geboorteplaats en ‐datum, graad van verwantschap met het gezinshoofd,
nationaliteit, beroep, burgerlijke staat, datum van inschrijving en schrapping, aanduiding van vorige en volgende
woonplaats, plaats en datum van overlijden, wijziging in burgerlijke stand, eventuele tweede verblijfplaats en
informatie over de militietoestand.
Tot voor kort waren die bevolkingsregisters niet toegankelijk voor derden, maar het nieuwe K.B. biedt nieuwe
mogelijkheden voor genealogisch, historisch of ander wetenschappelijk onderzoek.
Het K.B. maakt daarbij een onderscheid tussen registers die meer of minder dan 120 jaar geleden werden
afgesloten.
Registers die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten, kunnen in principe vrij worden geraadpleegd indien dit
gebeurt in het kader van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.
De bevolkingsregisters van enkele steden zoals Oostende en Diksmuide zijn evenwel vernietigd in de oorlogen 1914‐
18 of 1940‐45. Raadpleging is daar niet meer mogelijk.
Registers die minder dan 120 jaar geleden zijn afgesloten zijn niet raadpleegbaar. Wel kunnen er uittreksels uit de
registers of getuigschriften (bewijs van afstamming of van woonst) worden aangevraagd voor genealogische,
historische of wetenschappelijke doeleinden. Het K.B. voorziet een duidelijke rangorde van de personen die
hiervoor hun toestemming dienen te verlenen:


In de eerste plaats is het de betrokkene zelf, indien deze nog in leven is en gezond van geest; voor een
minderjarige dient deze toestemming te worden gegeven door zijn ouders of zijn voogd.



Indien de betrokken persoon is overleden of niet meer gezond van geest is (bijvoorbeeld bij dementie),
dient de toestemming te worden gegeven door diens langstlevende echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner.



Indien ook deze laatste niet meer in staat zou zijn om zijn/haar wil te uiten, dient deze toestemming te
worden gegeven door ten minste één van de kinderen.



Bij gebrek aan afstammelingen in de eerste graad die hun toestemming kunnen verlenen, kan de
toestemming gegeven worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor de raadpleging van bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, dient de aanvrager een
verzoekschrift in te dienen bij de dienst Burgerzaken met de verklaring dat de gegevens enkel gebruikt zullen
worden voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, met vermelding van de eventuele
publicaties waarvoor deze gegevens zullen worden aangewend.
Het College kan bovendien aan de aanvrager alle bijkomende inlichtingen vragen die vereist zijn om de gegrondheid
van de aanvraag te beoordelen.

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens door zeer lange raadplegingsembargo’s is een pijnpunt voor de vele
familiekundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer
moeilijk of niet consulteerbaar voor genealogisch en historisch onderzoek. Familiekunde Vlaanderen dringt sterk
aan op een verkorting van deze raadplegingstermijnen en een betere toegang tot persoonsgegevens. Dat zou best
gebeuren via een uniforme Europese regelgeving.
Het is nog meer te betreuren dat deze nieuwe richtlijnen nu uitgevaardigd worden, net op het moment dat
iedereen wordt gemobiliseerd om bezig te zijn met geschied‐ en familiekundig onderzoek rond de herdenking van
de eerste Wereldoorlog, net geen 100 jaar geleden, dus ontoegankelijk….
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ONZE ACTIVITEITEN
Zaterdag 20 september 2014

9u00 vertrek aan parking Abdijhoeve Ten Bogaerde – 10u00 in Ieper
Bezoek aan het archief en documentatiecentrum van
Flanders Fields in Ieper.
Inschrijven op stekelorum@telenet.be of 058‐52 04 61

Zondag 19 oktober 2014

10u00
dienstencentrum de Zonnebloem, Veurne
Aperitiefbijeenkomst met als thema:
zoeken naar akten v/d burgerlijke stand op het internet
door Joeri Stekelorum

Zondag 16 november 2014

10u00
Erfgoedhuis in Oostduinkerke
Voordracht over:
identificeren van oude foto’s
door Peter Eyckermans

IN DIT NUMMER
Westhoekers overleden in de Kempen
Behoeftingen in de kasselrij Veurne in 1782 (deel 1)
Goed om weten
Een mysterieus bidprentje (2)
De 100‐jarige Helena Boeve
Kwartierstaat Helena Boeve
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p. 40
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p. 48
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met de gewaardeerde steun van

Hoe begin ik aan mijn stamboom ?
Een initiatiecursus van 5 lessen in het dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67, Veurne
ZIE p. 34
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HOE BEGIN IK AAN MIJN STAMBOOM?
Een initiatiecursus van 5 lessen in het dienstencentrum De
Zonnebloem, Zuidstraat 67, Veurne
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
e‐mailadres:
fv.westkust@gmail.com
webstek:
www.vvf‐westkust.be
documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II‐laan 2
8670 Koksijde‐Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag
van 19‐22u; elke zaterdag van
13u30‐17u
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58‐4141‐1712‐2179
BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3
2170 Merksem
Raad van Bestuur FV‐Westkust
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Roger Lombré, Chantal
Loones, Willy Moons, Gaby Van
Canneyt, Reginald Vermoote,
bestuursleden

Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar
teksten.
Redactie Willy Moons
willy.moons@telenet.be
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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 FV‐documentatiecentrum


deelname in de kosten: € 30 (syllabus inbegrepen)
ofwel op donderdagavond
20, 27 november, 4, 11, 18 december om 19u30
ofwel op maandagvoormiddag
17, 24 november, 1, 8, 15 december om 9u30

Inlichtingen
Marc Derudder 058 31 16 57

mderudder@gmail.com

Inschrijven door betaling op BE37 9796 2228 6428 (FV Westkust) en met de
vermelding van uw keuze: donderdagavond of maandagvoormiddag

Maak alvast publiciteit om ook vrienden en kennissen warm te
maken om deze boeiende cursus te volgen !

WESTHOEKERS
OVERLEDEN IN DE KEMPEN
JOERI STEKELORUM
De werkgroep BSKempen heeft zich tot doel gesteld de algemeen toegankelijke gegevens van de burgerlijke stand
(geboorten, huwelijken, overlijdens) van alle gemeenten van de Antwerpse Kempen te digitaliseren, te indexeren en
via het Internet beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden (zie http://www.bskempen.be/index.htm). Een niet
onaardig werk dat binnen dezelfde filosofie past als het www.vrijwilligersrab.be – project.
Op 1 juli 2014 waren reeds 313.424 akten van de burgerlijke stand geindexeerd, met name van volgende
gemeenten: Borsbeek, Eindhout, Geel, Gierle, Grobbendonk, Herentals, Herselt, Hoogstraten, Houtvenne, Hulshout,
Lint, Loenhout, Morkhoven, Nijlen, Noorderwijk, Oevel, Olen, Ramsel, Tessenderlo, Tongerlo, Varendonk, Veerle,
Vorst, Westerlo, Westmeerbeek en Zoerle‐Parwijs. De databank wordt op de site ook in access ter beschikking
gesteld en is er zelfs een module ingebouwd om in deze access te zoeken op de diverse velden.
Bij wijze van voorbeeld, hebben we hieronder (zie volgende pagina) alle “Westhoekers” (in de meest ruime zin, ook
Frans‐Vlaanderen) uit de overlijdensakte voor jullie opgezocht. Misschien vind je er een “verloren” familielid tussen.
In dit gebied ligt immers de gemeente Geel, waar een psychiatrische instelling nog steeds is gevestigd. Ook de
Rijkskolonie van Hoogstraten, en Wortel, ligt in het werkingsgebied.
Het verdient aanbeveling geregeld de updates op deze site zelf te bekijken.

BORSBEEK
Taccoen Philomena Adela
°Wijtschate, 24 september 1841
k.v. Taccoen Josephus Ignatius & Vollant Amelia
Sidonia
+Borsbeek, 20 oktober 1884
Vandenberghe Achiel Emile Cornelius
°Watou (W.VL), 20 j 3 m
k.v. Vandenberghe Franciscus Xaverius & Desagher
Sidonia Maria Cornelia
+Borsbeek, 23 juli 1911

Poupaert Sophia Josepha
°Houthem, 20 mei 1826
k.v. Poupaert Josephus & Duriez Julia Josepha
+Geel, 15 juni 1882
Huygebaert Sophia Coleta
°Leke, 25 juli 1828
k.v. Huygebaert Petrus & Marques Suzanna
+Geel, 23 november 1891

GEEL

Morlion Amelia Coleta
°Loo, 24 februari 1815
k.v. Morlion Joannes Ignatius & Deschuttelaere Maria
Jacquelina
+Geel, 28 december 1887

Vaes Maria Rosalia
°Nieuport, 50 jaren
k.v. Vaes Jacobus & Goosse Maria Theresia
+Geel, 5 juni 1868

Smets Guilielmus Joannes
°Ostende, 5 oktober 1827
k.v. Smets Guilielmus & Debarsée Virginia
+Geel, 3 maart 1884

Sinnaeve Petrus Ignatius
°Handzaeme, 26 februari 1833
k.v. Sinnaeve Petrus Josephus & Ramon Amelia
+Geel, 13 december 1889

Proot Carolus Ludovicus
°Middelkerke, 26 januari 1860
k.v. & Proot Emelia Constantia
+Geel, 9 december 1899

Clay Ernestus Martinus
°Hazenbrouck, 60 jaren
k.v. Clay Stephanus & Dumoulin Maria Anna
+Geel, 3 maart 1837

Waghemaker Petrus
°Nieuport, 17 september 1792
k.v. Waghemaker Joannes Baptista & Chaterin Maria
+Geel, 14 mei 1867

Doom Aloysius Eduardus
°Hooghlede, 15 juni 1853
k.v. Doom Franciscus & Neirynck Maria Theresia
+Geel, 17 januari 1895

Dusart Maria Catharina
°Nieuwpoorten, 67 jaren
k.v. Dusart Josephus & Poeyoz Ludovica
+Geel, 17 maart 1845

Doom Paulus
°Hooglede, 6 januari 1856
k.v. Doom Franciscus & Merinck Theresia
+Geel, 2 november 1898

Delianne Carolus
°Oostkerke, 86 jaren
k.v. &
+Geel, 10 september 1846
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Devloo Carolus Ludovicus
°Oostvleteren, 16 juli 1828
k.v. Devloo Petrus Franciscus Antonius & Steper
Maria Theresia
+Geel, 6 april 1882

Vandenberghe Henricus Cornelius
°Caeskerke, 5 oktober 1866
k.v. Vandenberghe Franciscus Xaverius & Devaere
Albertina
+Geel, 30 juli 1899

Brutein Ludovica Cecilia
°Zillebeke, 17 november 1812
k.v. Brutein Petrus Jacobus & Wullepit Catharina
+Geel, 14 februari 1889

Beauprez Leonardus
°Clercken, 21 mei 1867
k.v. Beauprez Ferdinandus & Wullepit Idonia Theresia
+Geel, 18 september 1901

Bouttens Joanna Clara
°Ostende, 73 jaren
k.v. Bouttens Petrus Josephus & Delahaye Anna
+Geel, 8 november 1846

Moenaert Maria Ludovica Cornelia
°Crombeke, 19 september 1843
k.v. Moenaert Petrus Franciscus & Flamey Eugenia
Rosalia +Geel, 11 februari 106

Bouttens Joanna Theresia
°Ostende, 24 juni 1813
k.v. Bouttens Antonius Joannes & Clauwaert Joanna
Clara
+Geel, 31 december 1874

Brijs Severinus
°Dixmude, 29 augustus 1821
k.v. Brijs Macharius & Hauspie Suzanna
+Geel, 16 februari 1895

Decerf Henricus
°Ostende, 45 jaren
k.v. Decerf Josephus & Pootere Francisca
+Geel, 21 april 1886
Jonckheere Marie Thérèse
°Mannekensvere, 50 jaren
k.v. &
+Geel, 20 juni 1874
Van Duyrenboden Ludovicus Franciscus Henricus
°Dunkerke, 30 juni 1826
k.v. Van Duyrenboden Dirk & Mollemans Maria
Theresia
+Geel, 21 februari 1895

Van Elslander Leonia Fidelia
°Brielen, 23 oktober 1857
k.v. Van Elslander Bruno & Penet Sophia
+Geel, 12 mei 1884
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Deseck Elisa Maria Virginia
°Dixmude, 28 september 1849
k.v. Deseck Florimondus Laurentius & Jansen Virginia
Carolina
+Geel, 12 juli 1885
Fossey Josephus
°Dixmude, 4 december 1820
k.v. Fossey Joannes Eduardus Ludovicus & Bossaert
Maria Theresia
+Geel, 9 augustus 1883
Coulier Ferdinandus Pius Romanus
°Gijverinchove, 18 juni 1787
k.v. Coulier Petrus Joannes & Demaziere Anna
Theresia

+Geel, 22 maart 1845

Warmoes Philippus Jacobus
°Dixmude, 18 januari 1824
k.v. Warmoes Petrus Joannes & Ampoorter Catharina
Cecilia
+Geel, 1 november 1886
Peel Florentia
°Ghistelles, 1 maart 1848
k.v. Peel Carolus Ludovicus & Vaneenoo Ludovica
+Geel, 16 maart 1885
Branchart Franciscus Josephus
°Dunkerque, 25 december 1799
k.v. Branchaert Nicolaus Josephus & Fanquet Victoria
+Geel, 28 december 1876

De Cock Desiderius Hilarius
°Vladsloo, 15 februari 1862
k.v. De Cock Carolus Ludovicus & Waeyaert Amelia
+Geel, 15 november 1879
Hoorne Alexander
°Vladsloo, 4 november 1814
k.v. Hoorne Martinus & Hoet Maria Theresia
+Geel, 8 oktober 1884
Verijser Emilius Josephus
°Vladsloo, 10 januari 1853
k.v. Verijser Clementius Jacobus & Wijnthein Theresia
+Geel, 26 juni 1894

Bonduel Virginia
°Eessen, 12 november 1866
k.v. Bonduel David Alexander & Theuninck Francisca
+Geel, 23 mei 1901

Deturck Eduardus Desiderius
°Vlamertinghe, 12 juni 1834
k.v. Deturck Ludovicus Constantinus & Hiele Joanna
Victoria
+Geel, 9 september 1896

Schottey Eugenia
°Furnes, 10 oktober 1843
k.v. Schottey Felix Jacobus & Bouteca Maria
+Geel, 19 januari 1885

Beun Maria Theresia
°Vlamertynghe, 33 jaren
k.v. Beun Celestinus & Pont Maria Theresia
+Geel, 2 mei 1852

De Gryse Henricus
°Gheluwe, 1820
k.v. ?
+Geel, 3 mei 1890

Van Elst Maria Theresia
°Wijtschaete, 22 oktober 1813
k.v. Van Elst Benedictus & Buys Catharina
+Geel, 3 augustus 1873

Verkijndere Josephus Leopoldus
°Gheluwe, 4 juni 1838
k.v. Verkijndere Josephus Albertus & Louage Joanna
Theresia
+Geel, 27 september 1882

Vandaele Georgius
°Veurne, 1 juli 1851
k.v. Vandaele Carolus Ludovicus & De Molder Joanna
+Geel, 31 augustus 1892

Verstraete Josephus
°Gheluwe, 4 mei 1817
k.v. Verstraete Josephus & Vervisch Eugenia Francisca
+Geel, 15 juni 1881
D'Hoedt Maria
°Ghistel, 65 jaren
k.v. D'hoedt Thomas & Van wyser Rosalia
+Geel, 13 mei 1828
Masselis Philomena Adelaïda
°Oostvleteren, 39 jaren
k.v. Masselis Theodorus Henricus & Lebleu Joanna
Theresia
+Geel, 7 augustus 1884
Van Besien Carolus
°Dixmude, 11 juni 1839
k.v. Van Besien Joannes Jacobus & Duyfhuys Maria
Theresia
+Geel, 15 april 1890
Croquet Maria Theresia Laurentia
°Yperen, 70 jaren
k.v. Croquet Joannes Franciscus & Bourlet Maria
Magdalena
+Geel, 31 januari 1856

Bollaert Henricus
°Yperen, 1854
k.v. Bollaert Ivo & Hylaert Emelia
+Geel, 12 oktober 1896
Vankeirsbilck Constantinus Eduardus
°Vlamertinghe, 13 maart 1837
k.v. Vankeirsbilck Ludovicus & Beerens Isabella
+Geel, 16 december 1889
Deman Sophia
°Yperen, 15 september 1835
k.v. &
+Geel, 1 maart 1897
Messieau Franciscus
°Yperen, 48 jaren
k.v. Messieau Joannes & Davaux Maria
+Geel, 17 juli 1837
Platteeuw Felix Leopoldus
°Yperen, 11 februari 1846
k.v. Platteeuw Ludovicus & Provost Rosalia
+Geel, 13 juli 1892
Renotte Petrus Felix
°Yperen, 18 augustus 1825
k.v. Renotte Ludovicus Josephus & Vanhecke Victoria
+Geel, 20 mei 1862
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Roffiaen Leonardus Ludovicus
°Yperen, 12 december 1842
k.v. Roffiaen Ludovicus & Loncke Rosalia
+Geel, 28 juni 1902
Lefieuw Ambrosius Franciscus
°Zarren, 11 november 1815
k.v. Lefieuw Josephus & Van der Sijppe Rosa
+Geel, 25 februari 1899
Devos Ludovicus Josephus
°Woumen, 27 april 1837
k.v. Devos Ludovicus Benedictus & Vandyck Catharina
Francisca
+Geel, 29 januari 1903
Lequeu Franciscus
°St. Pieters Capelle, 22 mei 1826
k.v. Lequeu Joannes Josephus & Peeremans Catharina
+Geel, 24 december 1899
Minne Maria
°Veurne, 6 maart 1829
k.v. Minne Cornelius & Vercammen Anna
+Geel, 23 mei 1904
Annothé Helena
°Proven, 5 januari 1868
k.v. Annothé Petrus Franciscus & Beuns Octavia
+Geel, 4 mei 1901
Lapon Florimondus
°Veurne, 1850
k.v. Lapon Henricus & Beke Anna
+Geel, 22 augustus 1896
Desmicht Eduardus Franciscus
°Rousbrugge‐Haringhe, 14 juni 1834
k.v. Desmicht Donatus Albertus & Tousseyn Maria
Constantia
+Geel, 28 januari 1893
Sirjacobs Petronilla
°St Pieters Capelle, 30 maart 1813
k.v. Sirjacobs Philippus Jacobus & Wijnenberghs
Joanna Catharina
+Geel, 16 december 1874
Nollet Aloysius Augustus
°Reninghelst, 1 september 1860
k.v. Nollet Constantinus & Hache Amelia Lucia
+Geel, 28 juli 1906

HERENTALS
Truwant Josephus Franciscus Cornelius
°Poperinghe, 38 jaren
k.v. Truwant Philippus Jacobus & Nuns Catharina
+Herentals, 27 februari 1865
Vermote Leopoldus Ludovicus
°Westende, 47j 10m 19d
k.v. Vermote Emmanuel & Melis Anna Theresia
+Herentals, 16 februari 1880
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Dubuy Florimondus Renatus
°Oostduinkerke, 26j 9m 16d
k.v. Dubuy Eugenius Franciscus & Provoost Maria
Ludovica
+Herentals, 6 mei 1897
De Clerck Franciscus
°Gits, 46 jaren
k.v. De Clerck Franciscus Xaverius & Van de Piere
Isabella
+Herentals, 30 april 1845
De Wilde Ambrosius
°Hauwzaeme, 23 jaren
k.v. De Wilde Petrus Jacobus & Heyder Godeliva
+Herentals, 2 januari 1833
Deroubai Adolphus Florimondus
°Nieuwkerke (W‐Vl.), 59 jaren
k.v. Deroubai Joannes Baptista & Vandevelde Maria
Theresia
+Herentals, 23 augustus 1873
De Vreeker Henricus Josephus
°Vladsloo, 25 jaren
k.v. De Vreeker Petrus & Vlamick Joanna Theresia
+Herentals, 25 december 1832
Delen Emilius Ludovicus Franciscus
°Meessen, 31j 25d
k.v. Delen Frans Joseph & Coppin Coleta Rosalia
+Herentals, 9 april 1897

HOOGSTRATEN
Bourne Prelinda Victoria
°Dunkerke (FR), 5 oktober 1827
k.v. Bourne Guilielmus Henricus & Teacherson Joanna
+Hoogstraten, 6 mei 1865
Bolle Carolus Eugenius Benedictus
°Yperen, 28 oktober 1791
k.v. Bolle Engelbertus Franciscus & Geloën Barbara
Angelica
+Hoogstraten, 4 december 1874
Van de Velde Engelbertus Ludovicus
°Dixmuide, 56 jaren
k.v. Van de Velde Jacobus Victor & De Bruyn Maria
Theresia
+Hoogstraten, 28 december 1835
Bodson Virginia
°Yperen, 6 jaren
k.v. Bodson Joanna Genoveva
+Hoogstraten, 15 december 1840
Tasseel Jacobus Antonius
°Yperen, 12 september 1818
k.v. Tasseel Antonius & Van Beylen Coleta
+Hoogstraten, 6 maart 1876
Auterloos Petrus Josephus
°Schoore, 56 jaren
k.v. Auterloos Henricus & Flamand Anna Theresia
+Hoogstraten, 14 mei 1852

Desseyn Adelaïda
°Yperen (W.Vl), 64 jaren
k.v. Desseyn Theresia
+Hoogstraten, 28 december 1876
Henry Eugenius Romanus
°Yperen (W.Vl), 7 april 1841
k.v. Henry Jan & Evrard Joanna
+Hoogstraten, 1 september 1878
Decoster Petrus
°Poperinge, 64 jaren
k.v. Decoster Carolus & Puppers Isabella
+Hoogstraten, 25 oktober 1862
Vromen Jacobus Cornelius
°Ostende, 62 jaren
k.v. Vromen Joannes & Van Exem Agnes
+Hoogstraten, 19 juli 1847
Staelens Eduardus
°Gits (W.Vl), 10 april 1850
k.v. Staelens Jacobus & Mortier Rosalia
+Hoogstraten, 21 oktober 1871
Alleman Carolus
°Ypere (W.Vl), 31 jaren
k.v. Alleman Engelbertus & Tramasseur Joanna
+Hoogstraten, 26 maart 1847
Laps Franciscus
°Ypere, 70 jaren
k.v. ?
+Hoogstraten, 4 juli 1838
Brulot Josephus Sylvester
°Nieupoort, 61 jaren
k.v. Brulot Josephus & Niels Theresia
+Hoogstraten, 18 februari 1842
Willems Isabella
°Leffinghe, 70 jaren
k.v. Willems Josephus & Louwhuyze Victoria
+Hoogstraten, 22 november 1851
Debusscher Petrus
°Gits, 1829
k.v. Debusscher Leontinus & Caulier Rosalia
+Hoogstraten, 9 december 1879
Baroen Leopoldus Josephus
°Yperen, 60 jaren
k.v. Baroen Joannes & Gilé Dorothea
+Hoogstraten, 12 januari 1867
Achten Ludovicus
°Ostende, 49 jaren
k.v. ?
+Hoogstraten, 10 april 1840

Lefevere Genoveva Sophia
°Voormezeele (W.Vl), 1 augustus 1827
k.v. Lefevere Bernardus Eugenius & Tarry Sophia
Josepha
+Hoogstraten, 9 juni 1877

LOENHOUT
Lobel Anna Theresia
°Izenberge, 30 januari 1770
k.v. Lobel Petrus Jacobus & Flahon Veronica Jacoba
+Loenhout, 4 december 1828
Frousaert Petrus Matheus Andreas
°Proven, 1 januari 1759
k.v. Frousaert Josephus & Van Hove Maria Joanna
+Loenhout, 26 januari 1847
Frousaert Maria Anna
°Dunkerke, 22 november 1791
k.v. Frousaert Petrus Matheus Andreas & Lobel Anna
Theresia
+Loenhout, 7 september 1872
Puny Ludovicus Franciscus
°Alveringem, 13 september 1860
k.v. Puny Seraphinus Leonardus & Florizoone Melania
Virginia Sophia
+Loenhout, 14 februari 1893

TONGERLO
Loosen Rosalie Marie
°Ostende, 44j 3m
k.v. Loosen Jacques Jean & Pagany Marie Antoinette
+Tongerlo, 28 april 1808

WESTERLO
Cassiers Maria Elodia
°Ghistel, 25 maart 1876
k.v. Cassiers Mozes Fredericus & Reyns Maria
Engelberta
+Westerlo, 11 december 1877
Van Outryve Rosalia
°Iperen, 3 maanden
k.v. Van Outryve Coletta
+Westerlo, 23 februari 1836

ZOERLE PARWIJS
Decae Karel Lodewijk
°Poperinghe, 8 februari 1841
k.v. Decae Antoon Frans & Sohier Eugenia
+Zoerle Parwijs, 11 augustus 1906
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 1)
JOERI STEKELORUM
In de loop van 1782 was het aantal behoeftigen in de streek van Veurne blijkbaar dermate gestegen, dat de kosten
de pan begonnen uit te swingen.
Daarom vond het magistraat van de stad en kasselrij Veurne, bijeen op 14 november 1782, het blijkbaar nodig om
van alle parochies te weten hoeveel behoeftigen er door de dis (thans OCMW) werden onderhouden. De
burgemeesters, landhouders, schepenen en ceurheers van de stad en kasselrij Veurne richtten dan ook, bij monde
van N.F. Marrannes, volgende brief aan alle hoofdmannen uit de kasselrij:
Lieven en beminden
verwittight synde dat de lasten vande disschen binnen onse casselrie sucessivelick soo daenigh syn
vermeerdert dat de selve excessyf syn geworden ende wenschende in het werck te leggen, de bequaemste
middelen omdaer inne te voorsien soo tot voorder van de waere behoeftige als van de respective
dischadministratien wy hebben noodigh van geinformeert te syn van het getal der dischgenoten de welcke
door ulieden disch worden geallimenteert in consequentie dies wij belasten ulieden van soo haes mogelick
uytterlick binnen den tydt van veerthien daegen ter greffie van caemer over te bringen eene pertinente lyste
van alle de dischgenoten uwer prochie by de selve specifieerende, mitsgaeders met wat werk sy hun
respectivelick ten deele syn geneirende, sult oock by de selve lyste specifieeren het getal van kynderen met
onderscheyt van soonen ofte doghteren waer mede ider famillie van uwe dischgenooten soude connen syn
belast ende daer by de respective elde van ider der selve kynderen exprimeeren.
Volcomt hier aen lieven en beminden ende blyft godt bevalen.
Vrijwel alle hoofdmannen gaven gevolg aan deze oproep. Het resultaat zijn lijsten van behoeftigen uit onze regio
anno 1782, bewaard in het stadsarchief van Veurne (oud Archief, nr. 1116), die we in dit artikel integraal publiceren.

Adinkerke
Den hooftman der prochie van Adynckercke (…) heeft d’eere te seggen dat hij naer ondersoeck heeft bevonden den
volgenden nombre der dischsenoten met hunne jaeren ende nombre van kynderen soo volgt
Frans Arens en vrauw woonende op Adinkercke, hij oudt 39 jaeren ende syne vrauwe 56 met twee soonen ende een
dochterken wanof de soonen besteedt syn door de prochie ende het dochterken dient, t’een soontje besteed te …
ende t’ander voor cleedynghe
Vidua van Eecke tot Belle oudt …
Isabelle filia Aud. Cordier oudt 14 jaeren besteedt
Isabelle Lambrecht oudt 12 jaren, besteedt
Vidua Frederyck Wyllynck clockeluydeghe oudt 62 jaeren op Adinkercke hebbende een dochterken by haer oudt 16
jaeren
Carel D’Hondt oudt 18 jaeren besteedt
Joannes Nevejans oudt 37 jaeren, vrauw oudt 40 jaren hebbende thuys 4 kynderen: Joannes oudt 16 jaeren, Carolus
11 jaren, Constance oudt 4 jaeren ende een van 2 jaren
Philips Maes oudt 15 jaeren besteedt
Norbert Maerten oudt 43 jaeren syne vrauwe 26 jaeren hebbende twee soonen den eene 9 jaeren en den andere
seven jaeren, boerewercklieden op Adinkercke
Joannes Quatereel oudt 42, syne vrauwe 39 jaeren op Ghyvelde, boerewerckman, hebbende nogh thuys 4 kynderen
wanof Pieter oudt 11 jaeren, Jacobus 10 jaeren, Joanna oudt 7 jaeren, Mary oudt 4 jaeren
Vidua Vandebroucke oudt 63 jaeren, besteedt met haere dochter tot Uxem
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Hendrick Landtsweert oudt 49 jaeren en syne vrauwe 33 jaeren, boerewerckman op Adinkercke hebbend 5
kynderen thuys: Cecilia oudt 10 jaren, Anna oudt 8 jaren, Constantia oudt 7 jaeren, Hendrick oudt 6 jaren ende
Pieter oudt 4 jaeren
Joseph Laurens oudt 14 jaeren besteedt
Jacobus Vilain, ontrent impotent, oudt 44 jaeren, syne vrauwe 54 jaeren, boerewerkman hebbende een kyndt
Joannes oudt 11 jaren
Vidua Norbert Cordier oudt circa 40 jaren hebbende een kyndt van 14 jaren besteedt en hebbende thuys van 4
jaren een kyndt, t’samen twee soontjens
Vidua Maroux oudt 74 jaren op Adinkercke
Ferdinande Verhoest oudt 49 jaeren visscher en boerewerkman, hebbende t’huys 5 kynderen: Marianne oudt 17
jaren, Pieter oudt 15 jaren, Victoria oudt 13 jaren, Jacobus 11 jaren en Joanna 9 jaren
Jacobus Muteele oudt 54 jaeren, vrauw 47 jaren, niet doende, hebbende nogh thuys 3 kynderen: Hendrick oudt 7
jaren, Anna Muteele oudt 13 jaren, Colleta oudt 11 jaren ende Jacobus besteedt oudt 14 jaren
Jacobus Cordier oudt 46 jaren, vrauwe 47 jaren, boerewerkman hebbende thuys 3 kynderen: Alexander oudt 21
jaren, Joanna 8 jaren en Bernardine oudt 5 jaren
Vidua Hubrecht Maerten oudt 52 jaren hebbende thuys Ferdinande 12 jaren en Philippus 9 jaren
Rosalia Vandenbussche oudt 8 jaeren besteedt
Florentine Timmerman oudt 13 jaeren besteedt
Mary Cecilie Cordier bastaert in questie of het ons onderhoudt is oudt circa 8 jaren
Vidua Wandelaere, Veurne oudt circa 80 jaren
Pieter Delanghe Adynkercke oudt 47 jaren, syne vrauwe oudt 43 jaren, hebbende thuys 5 kynderen: Louis oudt 14
jaeren, Constantia 12 jaeren, Isabelle 7 jaeren, Dorothee oudt 5 jaren en Jacob Francis oudt 3 jaeren; (in de marge:
synen huyspacht)
Laurens Langhe tot Bulscamp oudt 40 jaeren, syne vrauwe 39 jaeren hebbende vier kynders: Anna oudt 9 jaeren,
Joannes 7 jaren, Rosa 4 jaren en Francis 2 jaeren
Jacobus Delanghe Adinkercke oudt 45 jaren, syne vrauwse 28 jaren, visscher hebbende thuys een kyndt van 3 jaren
Nieuwe dischgenooten t’sedert de laest rekenynghe
Cornelis Boels Adinkercke oudt 79 jaeren, syne vrauwe 28 jaren, gebruycker van een cleen plaetse, hebbende thuys
4 kynderen: Mary oudt 12 jaren, Hendrick 11 jaren, Carolus 4 jaren en Pieter 15 maenden (in de marge: hebbende
gehadt van den 3 juny 1781 tot den 13 novembre 1782)
Pieter Lambrecht 46 jaren, syne vrauwe 41 jaeren, visscher en gardenier, impotent, hebbende 4 kynderen thuys:
Mary oudt 12 jaren, Barbara 10 jaren, Benedictus 8 jaren en Idonia 3 jaren (in de marge: sonder dayryngh van
t’sedert 23‐10‐1781 tot den 14‐11‐1782)
Jacobus Chamorre in ’t sodthuys tot Ypre
Vidua Joannes Lambrecht oudt circa 40 jaren hebbende twee kynderen wanof d’elde onbekendt (in marge:
hebbende simpelick eene halve roede dayrynck)
Philips Couvreur tot Crochte met dry cleyne kynderen wanof de elde onbekendt (in marge: van 4‐4‐1782 tot 28‐11
ontrent 70 ponden)
Pieter Maes, Veurne, bierwercker oudt …., syne vrauwse oudt … jaeren, hebbende een kyndt oudt …. Jaeren (in
marge: om syne sieckte)
(get. Jan Baptiste Visage, 29‐11‐1782)
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Koksijde
Lyste van alle de dischgenooten der prochie van Coxyde vervattende hunnen ouderdom, den nombre van hunne
kynderen, benevens d’elde van yder kyndt en welck ambaght deselve dischgenooten syn doende ofte waermede sy
hun syn geneirende, gemaeckt op de declaratie van Joseph Verweirde, dischmeester, deser geseyde prochie van
Coxyde (…) soo volght
alvooren
Pieter Thomas woonende op de prochie van Coxyde, boerewerckman oudt 50 jaeren, syne vrouwe oudt 37 jaeren,
hebbende vier soonen ende een doghter: den oudststen oudt 14 jaeren, den tweeden oudt 12 jaeren, den derden
oudt 9 jaeren, den jonghsten oudt 4 jaeren en de 1 doghter oudt 5 jaeren
Hendryck Lievekyndt woonende op de prochie van Coxyde, boerewerckman oudt 39 jaeren, syne vrauwe 30 jaeren,
bestande hunnen familie in ses kynderen, dry soonen ende drye doghters: den oudsten soone oudt 9 jaeren, den
volgenden oudt 4 ½ jaeren, den jongshten oudt 3 maenden, d’oudste doghter oudt 12 jaeren, de volgende oudt
ontrent 6 jaeren ende de jonghste oudt 3 jaeren
Pieter Tanghe woonende op de prochie van Oostduynkercke, boerewerckman oudt 46 jaeren, syne vrouwe 28
jaeren, hebbende eenen soone ende twee doghters: den soone oudt 5 jaeren, d’oudste doghter oudt 4 jaeren ende
de jonghste oudt 1 jaer
Frans Balcaen woonende binnen de stad Veurne, matsenaersdiender oudt 40 jaeren, syne vrauwe oudt 39 jaeren,
hebbende vier kynders twee soonen en twee doghters, den oudststen soon oudt 7 jaeren, den jonghsten oudt 1
jaer, d’oudste doghter oudt 4 ½ jaeren, ende de jonghste 2 ½ jaeren
vidua Jacobus Robert woonende op de prochie van Mannekensvere, oudt 43 jaeren, heeft een soone oudt 15 jaeren
ende eene doghter oudt 12 jaeren.
(get. D.F. Looten, 28‐11‐1782)

Oostduinkerke
Actum den 29 novembre 1782 ter vergaederynge vanden eerwaerdden her pastor, derecteurs en dischmeester der
prochie van Oostduynkerke in d’herberge de Swaene is behandelt t’gonne volght.
Pieter Lahaeye hooftman en dischmeester deser prochie heeft ten desen overgeleyt (…). Den voorenstaenden
caemerbrief met het begein van dese vergaederynge aen alle de naerschreven dischgenooten tot dese
vergaederynge vermaent hebbende geweest voorengelesen synde is van elck in het besonder genomen de volgende
instructie relatyf aen den selven caemerbrief
1.

Jacobus Ghequiere en Joanne Therese Stoop syne huysvrauwe tot Veurne

Jacobus Gequiere oudt ontrent 77 jaeren en Joanne Therese Stoop oudt 79 jaeren sonder kynderen beede caduyck
en onbequaem om te wercken
genieten uyt de middelen vanden disch huypacht, daerynck en een spynt terwe te maende uyt consideratie van
hunnen ouderdom
ten surpluyse genieren hun met swoensdaegs te zitten aen de poorten van Veurne en sommige vrijdaegen aen
onsheeren huyseken op Oostduynkercke dogh sonder iemant allemoesse te vraegen
2.

de weduwe Ferdinande Ascrawaet met vijf kinderen woonende tot Veurne

Marie Marcellot weduwe van Ferdinande Ascrawaet is oudt 36 jaeren gesondt van lichaeme de selve gaet uyt om te
wasschen ende allen voorderen aerbeyt haere kynderen syn: Laurentius oudt 12 jaeren gaende te schoole, soomers
uytgaende om wieden ende raepen alsnu kuysschende steen in Veurne, Marie Therese oudt elf jaeren gaende naer
schoole en ten surpluyse thuys naeyende en breyende; Pieter Cornelis oudt 9 jaeren gaende ter schoole;
Cheraphyna Coleta oudt 5 jaeren sieck, Anne Franciscca oudt 6 maenden; de selve weduwe geniet vanden disch
haeren huyspacht, daerynck, twee spynden messillioen te maende.
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3.

De weduwe Andries Bernaert

Joanne Valcke weduwe van Andries Bernaert oudt 72 jaeren, caduyck de selve onbequaem om aerbeyt dogh
connende spynnen is uyt consideratie van haeren ouderdom besteedt met Hubreght Renty getrauwt met haere
doghter op Westende ten pryse van 96 ponden parisis dit loopende jaer voor cost ende cleederen
4.

de weduwe Pieter Rietvelt op Steenkercke met een kynt

Bregitte Geleins weduwe van Pieter Rietvelt hedent 48 jaeren, s’wynters somwijlen met ongemacken dogh soomers
gesont gaet uyt om wasschen, wieden, binden en ander werck, een vrauwe convenierende s’wynters met haer
genaemde doghterken spynnende
Exaveria Ludovica oudt 9 jaeren in july lest t’huys blyvende en spinnende
de andere kynderen ontdraegen hun met dienen
geniet van den disch haeren huyspacht ende daerynck
5.

de weduwe Maerten Broucke woonende tot Veurne met vier kynderen

Marie Therese Ferregem oudt 45 jaeren weduwe van Maerten Broucke gesont van lichaeme geneirt haer ten deele
met appelen te vercoopen, item gebruyckt omtrent 48 roeden hovenierhof sonder pacht ofte pointyngen te
betaelen, gaet somwijlen uyt om wercken als wasschen en steperen (?), breyt voor de (….), heeft met haer vier
kynderen
Isabelle Therese oudt 10 jaeren gaet schoole ten surpluyse breyt t’huys;
Marie Therese oudt seven jaeren, Louise Joanne oudt 5 jaeren en half; Jacoba Rosalia ouddt twee jaeren 4
maenden, geniet vanden disch haeren huyspacht, haeren daerynck en een spynt messelioen te maende ten
surpluyse ontdraeght haer
6.

de weduwe Zacharias Desmet met twee kynderen woonende op Steenkerke

Joanne Therese Boogaert oudt 40 jaeren gesondt van lichaeme weduwe van dito Zacharias Desmet blyft thuys ter
cause van haere kleene kynderen en spint eene boote vlas te weke waer op sy proffyteert 12 (schellingen ?), haere
kynderen bestaen in twee doghterkens te weten: Josephyne oudt 4 jaeren 8 maenden, Barbara Helena oudt 6
maenden sieck
geniet van den disch eene achtendeel messelioen te maende en den disch moet met meye naerst verantwoorden
voor haeren huyspacht tot 24 ponden s’jaers
7.

Leynaert Nys met vrauw en twee kynderen woonende op Oostduynkercke

Leynaert Nys oudt 61 jaeren is impotent declareert onbequaem te syn tot het werck ter reserve van eenige lighte
wercken; Marie Francoise Bekaert syne huysvrauwe is oudt 38 jaeren gesont van lichaem, gaet uyt wasschen
s’omers tot wieden, binden en andersins s’wynters niet winnende; de vrauwe in texte soude connen proffyteeren
met spinnen;
hunne kynders bestaen in eene doghter en soontjen te weten: Thecla oudt 14 jaeren 10 maenden, niet winnende,
Eugenius oudt 9 jaeren gaet schoole; het soud seer convenieren dat de selve spint en te meye gaet dienen
genieten van den disch syne woonste, brandynge en een halven sack messillioen te maende
8.

Frans Vanden Busscche met vrauw en vier kynderen woonende op Oostduynkercke

Frans Vanden Bussche oudt 73 jaeren caduyck, declareert onbequaem te syn tot het werck
Marie Barbe Wulles syne huysvrauwe oudt 42 jaeren gesondt en kloeck van lichaeme gaet niet uyt om wercken
alhoewel bequaem; de selve soude moeten uytgaen om wercken als geene reden hebbende van exensie
hunne kynders bestaen in drie soonen en eene doghter te weten: Phillippes Jacobus oudt 10 jaeren heeft de koeyen
gewacht gaet nu te schoole; Jacobus Frans oudt 5 jaeren; Pieter Joannes oudt 3 jaeren, Catheryne Cecilia oudt 9
jaeren gaet schoole ten surpluyse doet niet, soude moeten spynnen;
genieten van den disch hunne woonste, daerynck en alle 10 daegen een spynt baxte (?)
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9.

de weduwe Philippus Descheyer woonende op Oostduynkercke met eene doghter

Anne Marie Bernaert weduwe van dito Descheyer oudt 60 jaeren manqueert haer gesichte ten surpluyse redelick
gesondt;
de selve gaet uyt als vroedevrauwe ten surpluyse spynt
met haer woont Anne Marie Scheyer haere doghter oudt 24 jaeren dagelix uytgaende te wercken voor haer en
haere moeder; woont in een dischhuyseken gratis en heeft genoten haeren daerynck ten surpluyse ontdraegen hun
10. Philippus Daems met vrauw ende vier kynderen woonende op Oostduynkercke
Philippus Daems stroydecker van synen style is oudt ontrent 48 jaeren gesondt van lichaeme gaet uyt om
stroydecker en boerewerck.
Isabelle Vandevelde syne huysvrauwe oudt 44 jaeren gesondt van lichaem gaet uyt tot alle werck een vrauwe
convenierende en thuys synde spint, hunne kynders bestaen in twee soonen en twee doghters te weten: Emmanuel
oudt 10 jaeren gaet schoole ten surpluyse breyt en spynt; Ludovicus oudt 7 jaeren gaet schoole, Isabelle oudt 19
jaeren gaet uyt om wercken, Constance oudt 11 jaeren gaet ter schoole s’wynters ten surpluyse naeyt, spynt en
breyt; de selve hebbven alleenelick genoten 18 ponden parisis jaerlix hunnen huyspacht
11. Thomas Daems met vrauw en ses kynderen
Thomas Daems stroydecker van synen style is oudt 53 jaeren heeft werck van synen style soo veele hy doen kan is
gesondt van lichaeme en klouk.
Therese Degraeve syne huysvrauwe is oudt 50 jaeren is oock gesondt en gaet niet uyt om wercken, sorght voor haer
menagie;
hebben twee soonen, vier doghters: Joannes oudt 23 jaeren vaert op zee winnende goeden loon waer mede hij ten
dele het menagie helpt onderhouden; Philippus oudt 11 jaeren gaet schoole ten voorderen speelt; Victoria Daems
oudt 20 jaeren met eenen handt, in den wiettydt wiet ten surpluyse doet haer devoir in het menagie; Perpetua oudt
14 jaeren niet doende immers wat spinnende; Marie 7 jaeren schoole gaende, Joanne oudt 3 jaeren
hebben tot nogh genoten hunne woonste gratis
12. Dominicus Pylyser met vrauw en vier kynderen, boerewerkman woonende op Oostduynkercke
Dominicus Pylyser oudt 40 jaeren is gesondt van lichaeme gaet uyt tot alle soorten van boerewerck is seer neirstigh.
Anne Therese Bouckenaere syne huysvrauwe oudt 40 jaeren gesondt van lichaeme gaet soomers uyt om wercken
en s’wynters spynt en wynt met spinnen ses schelle daeghs;
hunne kynders bestaen in vier soonen: Balthazar oudt 13 jaeren gaende schoole, Joannes oudt 10 jaeren en half
gaet schoole, Louis 6 jaeren en half gaet schoole, Benedictus oudt 4 jaeren
dit menagie heeft alleenelick genoten eenigh secours in syckte ten surpluyse ontdraegen hun
13. Theodoor Pylyser filius Pieter Jacobus bij Anne Marie Neud
dit kynt is oudt 12 jaeren en is besteedt met vidua Hendryck Deschoolmeester tot 60 ponden voor cost ende
kleederen het loopende jaer.
14. Marie Jacoba volle suster der voorgaende
dit kyndt is oudt 8 jaeren is besteedt met Cornelis Pylyser op Oostduynkerke tot 57 ponden parisis by jaere voor
cost en kleederen
den vader van dito kynderen geboortig en woonende op Oostduynkerke, oudt 40 jaeren gesont en kloeck
boerewerckman onderhout een ander kynt oudt 10 jaeren
15. Marie Lagein weduwe van Jacob Boyden
Is oudt ontrent 70 jaeren, impotent en is besteedt met de weduwe Jacob Sterx hqaere doghter op Oostduynkercke
tot 139 ponden parisis by jaere over cost en kleederen
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16. Joanne Rubbreght filia Pieter
Is oudt 11 jaeren verstorven van vaeder en moeder is besteedt met Jacobus Milleville tot veertigh ponden parisis
den loopenden jaere voor cost en kleederen
17. Joanne Annet filia Pieter
oudt 21 jaeren verstorven van vaeder en moeder, flauw van geeste, wint haeren kost met dienen aen 14 ponden
parisis by jaere ten voorderen geniet eenige kleederen van den disch
18. Pieter Daems weduwaer met twee kynderen woonende op Alveryngem ten desen niet gecompareert alhoe wel
vermaent
Pieter Daems is oudt 48 jaeren ofte daer ontrent is gesondt van lichaeme, saeger van synen style en bovendien hem
geneirende met orlogie maeken,
heeft een doghterken met hem oudt ontrent elf jaeren, een doghterken oudt ontrent 9 jaeren, heeft tot nogh
gheadt synen huyspacht vanden disch die oock betaelt heeft de pointynge t’synen laste gestelt op Alveryngem
19. Constance Sockeel filia Benedictus
is jonge doghter geheel impotent en vol ongemacken, onbequaem om iet te doen, is besteedt op Techem
(Teteghem) tot 18 fransche croonen by jaere, cost en cleederen
Aldus de voorenstande lyste geformeert ten daege en jaere alsvooren op het verclaers vande respective
dischgenooten ter presentie vande onderschreven ende syn onderteekent
Fr.S. Messen, pastor in Oostduynkercke
J.F. Vanleke derecteur, Pieter Lahaeye dischmeester en N.F. Breynaert, quod testor als geeedt van Oosduynkercke
N.F. Breynaert

Wulpen
Staet ende declaratie onthouden alle de dischenooten der prochie van Wulpen met hunnen naemen, de gonne van
hunne huysvrauwen ende kynderen, wat elde sy syn hebbende ende waer mede sys hun ten deele syn gheneirende
alles soo volght
Alvooren Pieter Swaenepoel jonghman oudt 43 jaeren
Heindryck Swaenepoel synnen broeder oudt 37 jaeren
dese twee ghebroeders doen somtydts het boerewerck ende indient niet en waer van hunnen ledigheyt sy souden
ter (…) in staete wesen van hun te chainteneeren
den natuurlicken soone van Jacoba Laleu oudt 8 jaeren
Dominique D’hulst oudt 46 jaeren, synne huysvrauwe 42 jaeren, hebben eene soone oudt 5 jaeren, een anderen
soone oudt 3 jaeren, eene dochter ter elde van 9 jaeren ende eene andere dochter ter elde van 7 jaeren; hy
gheneirt hem ten deele met weven
twee kynderen van wylent Heindryck Vande Casteele dannof eenen soone oudt 11 jaeren ende een dochter oudt 8
jaeren
de weduwe van Joseph Worm oudt 36 jaeren, sy heeft twee kynderen dannof een soone oudt 5 jaeren ende eene
dochter ter elde van 8 jaeren; sy gheneert haer ten deele met wasschen
vidua Caerel Wyttynck oudt 60 jaeren incapable om iet te winnen
Joannes Neirynck oudt 44 jaeren, hij heeft twee soonen den eenen ter elde van 12 jaeren ende den anderen oudt
10 jaeren; hy gheneirt hem ten deele met weven
item twee kynderen van wylent Pieter Braem synde twee dochters de oudt 13 jaeren ende de andere 11 jaeren
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Francois D’Hane oudt 48 jaeren, synne huysvrauwe 39 jaeren, hy heeft drie soonen danfo een ter elde van 11
jaeren, een ander van 7 jaeren ende een van vier jaeren, alsoock noch twee dochters, de eene ter elde van 14
jaeren en de andere ter elde van 9 jaeren; men weedt niet wat hij is doende omme ten deele den cost te winnen
Joanne Devynck jonghe dochter, woonende met …, timmerman, sy heeft eenen nateurelicken soon oudt 34
maenden … ende men debiteert dat sy alsnu andermael swangher is
vidua Dominicus Rabaey oudt 85 jaeren, incapable om haeren cost te winnen
Ludovicus van Houdt 32 jaeren, syne huysvrauwe 28 jaeren, hy heeft twee kynderen dannof eene soone oudt 4
jaeren ende eene dochter ter elde van 2 jaeren, hy doet ten deele synnen cost met timmeren
Francis Devos ter elde van 29 jaeren synne huysvrauwe oudt ontrent de 34 jaeren, hij heeft twee dochters dies de
ene ter elde van 16 jaeren, ende de andere oudt 6 jaeren; hy gheneirt hem ten deele met boerewerck
vidua Thomas Lapiere oudt 40 jaeren, sy heeft vijf kynderen waer van drie soonen, dannof een van 20 jaeren, eenen
anderen van 14 jaeren ende den derden 6 jaeren, alsmede twee dochters de eene synde blindt oudt 15 jaeren ende
de andere ontrent de 10 jaeren, sy benevens haere twee outste soonen gheneeren hun ten deele met cleermaeken.
Aldus desen de nevenstaenden staet ende declaratie opghestelt ten versoucke van Louis Dobbelaere, hooftman der
selve prochie van Wulpen omm te voldoen aen den caemerbrieftoeghesonden door mynne edel heeren van het
magistraet der stede ende casselrie van Veurne in daeten 14 novembre 1782 onderteeckent N.F.J. Marrannes, by
my onderschrevven geeet clercq der selve prochie desen 29 novembre 1782,
J. Vanderlanden

Sint‐Jooris
Lijste ende declaratie inhoudende de arme ende behoeftighe disschenooten der prochie van Sint Jooris ende uyt
des selfs middelen ghealimenteert, t’sy derselven woonende op de prochie ofte al aermen elders, soo hier naer sal
werden gedesigneert en gemackt by den onderschreven geeedt clerck volghens de instructie vanden hooftman
Joseph Houtsagher omme waermeede te voldoen aen den inhouden van sekeren camerbrief van daeten
veerthienden novembre 1782 onderteeckent als rae pensionaris ende greffier van camer J.F. Marrannes
toegesonden aenden gemelden Houtsagher in synne qualiteyt voornoemt, inhoudende de gonne volghende
Alvooren Pieter Scheire ter elde van 36 jaeren, boerenwerckman met vrauwe ter elde van 40 jaeren op dese prochie
met acht hunne kynderen, danof drie voorkynderen by deze vrauwe ten huywelycke gebrocht gewonnen by Joannes
Vandevelde.
Pieter Scheiren gebooren 28 february 1779 by dies oudt drie jaeren
Ivo Leo gebooren 28 octobre 1780 ouddt twee jaeren
Ludovicus gebooren 20 maerte 1782 oudt acht maenden
Colleta gebooren 28 octobre 1775 oudt seven jaeren
Godelieve gebooren 29 novembre 1777 oudt vijf jaeren
Joannes Vandevelde filius Joannes gebooren 4 maerte 1770 oudt 11 ½ jaeren
Eugenius gebooren 2 april 1774 oudt 7 ½ jaeren
ende Isabelle gebooren 12 octobre 1771 oudt elf jaeren
Joannes Rambout gebooren 2 juny 1768 oudt 13 ½ jaeren sonder vader ofte moeder, nu in dienste op dese prochie
ende Henricus Deprez gebooren 8 juny 1711 oudt 70 ½ jaeren boerenwerckman getrauwt met eene oude vrauwe
tot Brenynghe Brusche Vrye
Aldus dese lyste gemaeckt (…) desen 30 novembre 1782, get. P.F. Delaleeuwe
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GOED OM WETEN


Sinds het verschijnen van de vorige 'Archiefbrief' zijn opnieuw enkele lokale archiefdiensten toegevoegd
aan het provinciaal archiefnetwerk PROBAT. Momenteel zijn Blankenberge, Harelbeke, Heuvelland,
Houthulst, Ichtegem, Ingelmunster, Koksijde, Kortemark, Kortrijk, Langemark‐Poelkapelle, Middelkerke,
Oostrozebeke, Poperinge, Staden, Tielt (Stad en OCMW), Vleteren, Waregem, Wervik en Zedelgem
is
in
voorbereiding.
aangesloten.
De
aansluiting
van
Wevelgem
en
Wingene
Tijdens de voorbije weken werden allerlei bestaande scans en digitale foto's in verband met het Provinciaal
Archief aan de inventarisatiefiches in Probat toegevoegd. Zo kan de onderzoeker nu nog meer afbeeldingen
van documenten en stukken raadplegen. Het betreft vooral beelden van penningen en tekstaffiches uit de
Eerste Wereldoorlog. De databank is te vinden op http://www.west‐vlaanderen.be/probat.



Sinds januari 2013 biedt de Stad Brugge zo'n 200.000 akten van de burgerlijke stand online aan. Het gaat
om alle geboorte‐ en huwelijksakten vanaf 1796 tot 1910. De overlijdensakten (1796‐1910) zullen vanaf de
zomer 2013 beschikbaar zijn. Daarna volgen de akten van de Brugse deelgemeenten.
Zoeken is eenvoudig. Na een eenvoudige registratie op http://www.archiefbankbrugge.be geef je de naam
van de persoon of een jaartal in. Er kan ook een eigen dossier per familietak bijgehouden worden.
Tijdens de eerste vijf maanden hebben zich reeds 4.000 bezoekers geregistreerd. Samen zijn zij goed voor
ruim 18.000 bezoeken aan deze virtuele leeszaal van het Brugse Stadsarchief.
(Jan D'hondt, Stadsarchief Brugge)



Het Gemeentearchief Kortemark pakt sinds kort uit met een eigen blog:
http://archiefkortemark.blogspot.com.



Sinds dinsdag 19 maart 2013 ontvangt het Rijksarchief Kortrijk zijn bezoekers in een nieuwe leeszaal. De
renovatiewerken aan het gebouw gingen van start in oktober 2012 en beoogden een uitbreiding van de
opslagcapaciteit voor archief en een betere infrastructuur voor medewerkers, vrijwilligers en
leeszaalbezoekers.
De opslagcapaciteit is verhoogd van een kleine 5 strekkende kilometer tot bijna 8 strekkende kilometer. Er
werd klimaatregeling geplaatst in de kelderdepots (met ook een quarantaineruimte en een kluis voor
magnetische en kwetsbare dragers), evenals een installatie voor het afzuigen van stof bij het reinigen van
archief. Tijdens de verbouwingswerken werd onder meer de verlichting in de leeszaal en in sommige
kantoorruimtes vernieuwd en werd een nieuwe leeszaalbalie geplaatst. Ook is er nieuw meubilair voor de
raadpleging van originele archiefdocumenten. Een nieuwe personenlift aan de inkom zorgt voor een
verbetering van de toegang voor minder mobiele bezoekers.



Na de andere gemeentediensten is nu ook de archiefdienst van Oostkamp verhuisd naar het nieuw
administratief centrum OostCampus. Archivaris Marc Senesael leidde de archiefverhuis in goede banen.
Ook de leeszaal is voortaan in OostCampus gevestigd. Voor een goede gang van zaken wordt gevraagd om
steeds vooraf een afspraak te maken en ook mee te delen wat de inhoud van het onderzoek zal zijn. Zo kan
de archivaris een goede dienstverlening verzekeren. Contactgegevens: Marc Senesael, Siemenslaan 1, 8020
Oostkamp, tel. 050/81 98 55, e‐mail archief@oostkamp.be.



Benieuwd hoe jouw gemeente eruitzag voor, tijdens en na de Groote Oorlog? Neem een kijkje in de digitale
prentbriefkaartencollectie van de Provinciale Bibliotheek in de Beeldbank West‐Vlaanderen:
http://www.beeldbankwest‐vlaanderen.be/alle‐films‐en‐
fotos/weergave/search/layout/result/trefwoord/collectie/Provinciale Bibliotheek. Filter in de linker kolom
op Materiaalsoort 'Postkaart', vervolgens op Plaats met de gewenste gemeentenaam en je ziet de beelden
van jouw omgeving. Dagelijks komen nieuwe beelden online.
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EEN MYSTERIEUS BIDPRENTJE (2)…
DE REDACTIE

Vanuit Limburg kregen wij een vraag om inlichtingen over
Anna Fischer waarvan de aanvrager alleen wist dat ze in
Budapest werd geboren en in Booitshoeke woonde.
Opnieuw kwam onze uitgebreidde verzameling bidprentjes
ter hulp en toverde Dirk Cailliau het prentje van Anna Fischer
te voorschijn. Daaruit leerden we dat Anna Fischer in 1916
werd geboren in Budapest, hoofdstad van Hongarije, een
land dat betrokken was in de eerste wereldoorlog als de
dubbelmonarchie Oostenrijk‐Hongarije, gelinkt is aan
Duitsland en dat na de oorlog in stukken uiteenvalt waaruit
dan een onafhankelijk Hongarije ontstaat.
We vernemen uit dit bidprentje ook dat ze dochter is van
Karel Fischer en Maria Palinkas en ook dat ze pleegdochter is
van Jerome De Grave en Irma Zulma Laleman uit
Booitshoeke.
Maar dat alles antwoordt nog niet op de vraag waarom dit
meisje van 10 jaar vanuit Budapest in Booitshoeke is beland
en wat aanleiding gaf tot haar overlijden. Op zoek naar een
antwoord belanden we in de archiefdienst van Veurne waar
we een overlijdensakte worden voorgelegd. Hieruit blijkt
hetvolgende:
1. Anna Fischer was nog steeds gevestigd in Budapest
Hongarije bij haar ouders.
2. Dat zij op 23 januari 1924 om “vier en half ure” is
overleden “in het huis gelegen Houtmarkt nummer
een”.
3. Dat het overlijden wordt aangegeven door
“Antoinette de Bezerédj, onderwijzeres, 29 jaar,
verblijvend in Veurne, gehuisvest te Budapest”. Daarnaast gemeentebediende Joris De Burchgraeve uit
Veurne.
4. Verrassing echter want de aanwezigheid van Anna Ficher blijkt niet uit de bevolkings‐ registers van Veurne
en Booitshoeke. In het genealogisch onderzoek van de vermelde pleegouders Jerome De Grave en Irma
Zulma Laleman is er geen spoor van Anne Fischer.
Het mysterie Anna Fischer blijft actueel. Waarschijnlijk verbleef ze tijdelijk in Veurne. Volgens de overlijdensakte
was ze “verblijvend in Veurne en gehuisvest in Budapest.” Volgens de akte is ze overleden “in het huis gelegen
Houtmarkt 1” en dat is waarschijnlijk het voormalige Sint‐Janshospitaal van Veurne. De aangifte van het overlijden
gebeurde door “Antoinette de Bezerédj, onderwijzeres, 29 jaar, verblijvend in Veurne, gehuisvest te Budapest”.
Daarnaast ook een bediende van het stadhuis en beiden geen bloedverwanten van de overledene. Over de ouders
staat er “beide werklieden wonende en gehuisvest in Budapest, Szekaszardi 26.”
Vermoedelijk was de onderwijzeres met een groep leerlingen van 10‐11 jaar als (oorlogs)toerist of vluchteling in
Veurne beland en was een van de leerlingen ziek geworden of had een ongeval en is overleden in het ziekenhuis te
Veurne. Of heeft iemand een ander besluit?
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HONDERDJARIGE HELENA BOEVE GEVIERD
JAN HUYGHE EN JOERI STEKELORUM
Op zaterdag 6 september werd de 100‐jarige Helena Boeve ontvangen in het
gemeentehuis van Koksijde. Helena Boeve is geboren op 4 september 1914
in Steenkerke, als dochter van vader Emeric Boeve en moeder Rachel Flahou.
Vader Emeric was geboren op 21 september 1888 in Steenkerke. Tijdens zijn
legerdienst defileerde hij dagelijks te paard voorbij het café waar Rachel
woonde. Rachel zag het levenslicht in Bulskamp op 7 februari 1889. Die
herberg was gelegen in Steenkerke, aan de weg Veurne‐Ieper. Zodra Rachel
hem zag aankomen, kwam ze in het deurgat staan, en dacht ze: die schone
ruiter is voor mij! En zo geschiedde… Emeric en Rachel trouwden dus, op 26
oktober 1912, hij was 24, zij 23 jaar.
Eén maand voor de geboorte van Helena was de eerste wereldoorlog
uitgebroken. Vader Emeric, die nog niet lang daarvoor drie jaar legerdienst
achter de rug had, werd weer opgeroepen om het vaderland te helpen
verdedigen. Hij had geluk, en kwam heelhuids uit de oorlog.

Foto Dirk Van Hove, gem. Koksijde

Emeric had een broer, Camiel. Samen begonnen ze het bouwbedrijf Frères Boeve. Daarmee traden ze in de
voetsporen van hun vader Henri (°Steenkerke 1850 + aldaar 1916) die metser was. Inmiddels boerden de
gebroeders Boeve goed. Ze mochten vooral huizen bouwen in Sint‐Idesbald, voor klanten uit Wallonië, Brussel en
Antwerpen. Enkele villa’s, gebouwd door Emeric en Camiel Boeve, staan er nog: Arpège, Le Clocheton, Exelcior,
Atelier van Mathilde. Ook het prachtige kerkje is en de verdwenen molen op de Hoge Blekker. Emeric bouwde
ook voor zichzelf, een eigen nestje in de duinen, Strandlaan 150, waar het gezin in 1927 zijn intrek nam.
Ondertussen, Helena, had u er een zusje bijgekregen: Simonne, geboren op 24 februari 1926.
Hélène trok, na de lagere school, met enkele nichtjes uit Koksijde op internaat in Roeselare en bleef daar tot de
laatste klas van de humaniora. Daarna liet ze haar naaitalenten verder ontwikkelen bij een haute couturière in De
Panne.
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Helena huwde op 27 december 1937 met Pierre Bulteel, geboren in Vlissingen op 15 maart 1908. Pierre was de
zoon van een loods uit Antwerpen. Die loods kon na een ongeval vervroegd met pensioen, en kwam in Koksijde‐
Dorp wonen. Net als zijn vader was Pierre gepassioneerd door de zee, en daarom volgde hij de zeevaartschool in
Antwerpen en werd luitenant ter zee met dienst op de vaarroute Antwerpen‐New York.
Maar twee en een half jaar later was het weer oorlog in Europa, de oorlog die het leven van Helena zou
veranderen. Twee dagen voor de 10de mei 1940 was Pierre als stuurman op een cargo naar Amerika vertrokken.
Toen het schip daar aankwam werd het onmiddellijk aangeslagen. De bemanning kon niet meer terug en moest
vier jaar in dienst van de Amerikanen varen. Een van de schepen waarop hij voer werd door de Duitsers
getorpedeerd. Hij en de marconist zwalpten drie dagen in een reddingssloep op de wijde oceaan. De marconist
had nog één vuurpijl, de allerlaatste. Hij schoot die pijl af, en ja, er was ver weg een schip dat het rode signaal had
gezien, ter hulp stevende en hen kon redden. Pierre bleef na dit hachelijk avontuur verder werken voor de
Amerikanen. Helena keerde van Antwerpen terug naar Sint‐Idesbald.
September 1944. De kuststreek was bevrijd, de Duitsers weg. Helena begon op de Koninklijke Baan een
stoffenwinkeltje met naaiatelier. En op een bepaalde dag stond Pierre daar terug! Na vier jaar varen op
onmetelijke zeeën waar elke dag de laatste kon zijn, was hij weer in het land. Pierres terugkeer naar België
betekende echter ook het afscheid ervan: hij was in al die tijd meer Amerikaan dan Belg geworden en kon hier
niet meer aarden. Helena volgde uw man naar New York. Ze bleef er niet bij de pakken zitten en vond er rap
werk in een atelier op the 7th avenue waar haute couture‐kledij gemaakt werd. Onder al de andere vrouwen die
er werkten, ‐Duitse, Engelse, Franse en Amerikaanse‐, viel Helena al snel op door haar kennis van het vak. In geen
tijd mocht ze verhuizen naar de afdeling creaties, en later kreeg zij zelfs de leiding over dit atelier.
Maar het leven kan hard toeslaan. Helena verloor zeer vroeg haar echtgenoot Pierre. Hij stierf op 5 oktober 1964
in Hudson, New Jersey, op amper 56‐jarige leeftijd. Zij was dan 50. Zij bleef in Amerika wonen tot haar pensioen
en kwam dan terug naar Baaldje, we zijn nu 5 mei 1977. Terug in het vader‐ en moederland werd u vol liefde
opgevangen door uw zus Simonne en schoonbroer Marcel. Er brak weer een mooie tijd aan met reizen en cultuur.

AANVULLINGEN BIJ KWARTIERSTAAT VAN HELENA BOEVE
KW 11 = xx Ludovicus Jacobus DEQUEKER
KW 18 = xx Maria VANHEULE (°Nieuwkapelle)
KW 22 = weduwnaar Philippina Ludovica MERSSEMAN (°Westvleteren +Steenkerke, 07‐11‐1820)
KW 25 = gedoopt in Alveringem
KW 26 & 27 = KW 12 en 13 van Magdalena Maria GHYSELEN (°Houtem, 20‐01‐1908), eeuwelinge
KW 32 & 33 = Joannes Baptista BOEVE & Anna Theresia SAMOEYE
KW 34 & 35 = Petrus Jacobus COUWEZ & Maria Jacoba SEDEYN
KW 36 & 37 = Constantin Joseph VANDENBROUCKE (+Houtkerque, 15 brumaire 10) & Maria Catharina
SWYNGEDAUW
KW 38 & 39 = Mattheus LEROYE (+Houtkerque, 23‐01‐1794) & Joanna DECOSTER (+Houtkerque, 25‐12‐1796)
KW 40 & 41 = Petrus TAHON (+Steenkerke, 13 nivose 9) & Maria Franc. DELACAUW (+Steenkerke, 28 germinal 12)
KW 42 & 43 = Joannes Baptiste DECROP (+Wulveringem) & Isabella Francisca WOLLAERT (+Alveringem)
KW 44 & 45 = Jacobus Alexander LAZOORE & Florentina Perpetua BOSSAERT (°Westvlet. +Poperinge, 28‐05‐1786)
KW 46 & 47 = Joannes Baptista DONCK (°Pervijze +Sint‐Catharinakapelle, 10‐08‐1794) & Bertina DEVOGHEL
(°Steenkerke, W. Bulskamp)
KW 48 & 49 = Carolus Albertus FLAHOU (°Izenberge) & Barbara Cecilia MONTUEZ
KW 50 & 51 = Carolus Norbertus DENYS (+Wulveringem, 07‐01‐1806) & Joanna Theresia BOTTEIN
KW 52 & 53 = Petrus Joannes VERDOOLAEGE (+Houtem, 01‐01‐1823) & Barbara Josepha DEGRIECK)
KW 54 & 55 = Joannes Raymondus TORRELLE (+Wulveringem, 22‐04‐1813) & Josephina Constantia DESCHODT
KW 56 & 57 = Joannes Baptista HOUVENAGHEL (°Hoogstade) & Maria Joanna WILDEMEERSCH (°Vinkem)
KW 58 & 59 = Franciscus Bertinus SPILLIAERT (°Poperinge) & Anna Theresia RABAUW (°Leisele)
KW 60 & 61 = Philippus Joannes LIEM & Anna Theresia BAECKELANDT
KW 62 & 63 = Thomas BAILLIAERT (°Pollinkhove +Pollinkhove, 21‐05‐1809) & Regina Constantia BOUSSAERT
(°Oostvleteren)
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ONZE ACTIVITEITEN
Vrijdag 23 januari 2015

19u30 Nieuwjaarsreceptie: alle leden én sympathisanten welkom !
bij voorkeur inschrijven op stekelorum@telenet.be

Zondag 8 februari 2015

10u00 in Erfgoedhuis in Oostduinkerke
Voordracht over genealogische software
door Joeri Stekelorum en Pierre Ryckaert

Zondag 15 maart 2015

Dag van de familiegeschiedenis in FelixArchief te Antwerpen
Met bezoek aan MAS, FelixArchief en Red Star museum
Autobus wordt ingelegd tegen 15 euro p.p.
Inschrijven op stekelorum@telenet.be

IN DIT NUMMER
Dag van de familiegeschiedenis
Dateren van oude foto’s
Behoeftingen in de kasselrij Veurne in 1782 (deel 2)
Oude grafmonumenten op de stedelijke begraafplaats Nieuwpoort (deel 3 – slot)
FV‐Westkust op de grensfeesten in Hondschoote
FV‐Westkust op de grensfeesten in Hondschoote
oproep voor vrijwilligers projecten digitalisering
Geschiedenis van het stadsarchief van Oostende

p. 54
p. 55
p. 57
p. 62
p. 65
p. 65
p. 66
p. 67

GEZINSLID WORDEN ? wist je dat je naast een volledig lidmaatschap ook andere personen, wonend op hetzelfde adres, lid kan
maken…..en dit voor 7 euro
De mogelijke mededelingen voor gezinsleden bij de overschrijving van € 7 zijn:
gezinslid 2015 + lidnummer (voor wie al eerder gezinslid was)
nieuw gezinslid 2015 + lidnummer hoofdpersoon (voor wie nog nooit bijkomend gezinslid was)
met de gewaardeerde steun van

Het bestuur en de leden van Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust, en de redactie van
deze nieuwsbrief wensen de lezers een gezond en gelukkig 2015.
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DAG VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS
regio Westkust vzw
Familiekunde Vlaanderen
driemaandelijkse nieuwsbrief
abonnement € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428
BIC: ARSPBE22
van FV‐Westkust vzw
p/a Proostdijkstraat 1
8630 Veurne
gratis voor FV‐leden van de regio Westkust
e‐mailadres:
fv.westkust@gmail.com
webstek:
www.familiekunde‐westkust.be
documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II‐laan 2
8670 Koksijde‐Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19‐22u; elke
zaterdag van 13u30‐17u
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58‐4141‐1712‐2179
BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3
2170 Merksem
Raad van Bestuur FV‐Westkust
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Roger Lombré, Chantal Loones, Willy
Moons, Gaby Van Canneyt, Reginald Vermoote,
bestuursleden

Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Willy Moons
willy.moons@telenet.be

Volgend jaar
bestaat
Familiekunde
Vlaanderen 50
jaar en dat
wordt gevierd
in het
FelixArchief te Antwerpen, Oudeleeuwenrui 29. Op
zaterdag 14 maart 2015 is er het traditioneel congres
en zondag 15 maart is omgedoopt tot ‘Dag van de
Familiegeschiedenis’.
CONGRES
10.00u. start genealogische beurs (tot 17.00u)
10.00u opening van het congres door Marc Van den
Cloot, voorzitter Familiekunde Vlaanderen en Jimmy
De Souter, voorzitter FV Regio Antwerpen.
10.15u openingsreferaat door Inge Schoups, directeur
van het FelixArchief.
11.00u genealogische workshops.
14.00u voordracht door Evelyn de Roodt over de
Belgische oorlogsvluchtelingen naar Nederland.
15.00u voordracht door Christophe Declercq over de
Belgische oorlogsvluchtelingen naar Engeland.
16.00u ceremonieel gedeelte en slottoespraak door
Marc Van den Cloot gevolgd door receptie.
DAG VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS
Tussen 10u en 17u.
Alles over genealogie, familienamen en (jouw)
familiegeschiedenis. Presentaties, workshops en
demonstraties.
Bekende Vlamingen zoals Bert Anciaux, Vic Anciaux,
Jean‐Jacques Cassiman en Georges Kuster vertellen
over hun familiegeschiedenis
Dit evenement is gratis en toegankelijk voor alle
geïnteresseerden.
WESTHOEK EN WESTKUST NAAR ANTWERPEN
De afdelingen Westhoek en Westkust van
Familiekunde Vlaanderen zullen deelnemen aan de
“Dag van de Familiegeschiedenis” in Antwerpen op 15
maart 2015. En iedereen kan mee want een autobus
wordt ingelegd. Wie wil meereizen betaalt 15 euro
voor 1 februari 2015 en en wordt aan de deur van het
FelixArchief in Antwerpen afgezet en keert ’s avonds
terug naar Ieper, Diksmuide en Koksijde.
Wie mee wil naar ‘Dag van de Familiegeschiedenis’
neemt contact op met voorzitter Joeri Stekelorum (zie
hiernaast), noteert de afspraak en stort 15 euro op de
rekening van FV Westkust: BE37 9796 2228 6428.
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DATEREN VAN OUDE FOTO’S – VOORDRACHT PETER EYCKERMAN, 16/11/2014
JOERI STEKELORUM
De voordracht door Peter Eyckerman (zie ook http://spoorzoeker.petereyckerman.be/) op 16 november in de
raadszaal van het Erfgoedhuis Bachten de Kupe werd
druk bijgewoond. De aanwezigen werden op een
boeiende en inspirerende wijze wegwijs gemaakt in
de wondere wereld van de fotografie in de periode
tussen 1860 en 1914.
Wie heeft niet in zijn eigen familiearchief talrijke zgn.
“cartes de visites” met daarop foto’s van voorouders
en familieleden. Soms bekenden, maar ook nogal
eens onbekenden…

Hiernaast: Een voorbeeld van een zgn. carte de
visite (CDV), vooral in trek tussen 1860 en 1914, en
voorkomend in diverse formaten.
Peter Eyckerman gaf ons alvast enkele tips om foto’s vrij precies te dateren. Door deze te dateren en te combineren
met het schatten van de leeftijd van de geportretteerde, kunnen we gemakkelijker elimineren en proberen een
naam op een onbekende foto te plakken.
We geven aan onze leden via deze nieuwsbrief alvast enkele praktische tips mee die nuttig kunnen zijn.
De algemene criteria voor het dateren van foto’s zijn: de dikte van het papier/karton, de opdrukstijl, de fotograaf
zelf, het soort kaart, al dan niet zwart/wit‐afdruk, de kledij.
De fotografie ontstond in 1839. Tot rond 1850 zijn foto’s eerder zeldzaam omdat er telkens slechts één exemplaar
kon afgedrukt worden, via daguerrotype op koperen plaat of de zgn. ambrotypie (op glas); negatieven bestonden
niet in de beginperiode.
Vanaf 1850 ontstaat de albuminedruk, dus op (foto)papier; het is ook het begin van de afdrukken dankzij het
ontstaan van de negatieven.
Vanaf 1854 ontstaan de zgn. cartes de visites (CDV), vnl. vanaf 1858 en dan nog voornamelijk in kringen van burgerij
en adel.
De zgn. kabinetkaart, het grotere formaat van de cartes de visites, ontstaat vanaf 1866.
Zowel de CDV als de kabinetkaarten waren in gebruikt tot aan de eerste wereldoorlog; vanaf 1900 zien we ze
geleidelijk aan vervangen worden door de zgn. postkaarten.
Vanaf 1885 wordt er overgeschakeld naar de zgn. “zwart/wit‐afdrukken”.
Voorheen was de zgn. “albumine” algemeen. Typisch hiervoor is de “verbleking” van de foto die optreedt na verloop
van jaren, vooral voor 1890.
De Albuminedruk (1850‐1895) is in 1848 uitgevonden door Niéce de Saint Victor, en was in de tweede helft
van de negentiende eeuw hét fotopapier. Albumine is een
bestanddeel van eiwit van een kippenei, een vel papier werd
voorzien van een laagje albumine, dat vooraf werd vermengd
met zout. Vervolgens werd het papier lichtgevoelig gemaakt,
door het aanbrengen een oplossing zilvernitraat. Hierdoor werd
het ook onoplosbaar in water, dat was nodig voor de verdere
bewerking in diverse baden zoals fixeer, goudtoon en het
spoelen. De foto’s zullen er hebben uitgezien als hiernaast.
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Vanaf 1880 brengt men op de albumine‐afdruk een harde laag (blinkend) op de foto die zorgt voor een betere
bewaring.
Vanaf 1864 is ook de zgn. kooldruk een techniek. Op de kaarten staat meestal vermeld “au charbon inaltérable”.
(zie http://www.picto.info/Ncarbon.htm)

Dateren van ‘cartes de visites’
Dateren doen we op basis van volgende parameters:
 Afdruk(procedé).
 Persoon, kledij, rekwisieten, achtergrond.
 De drager van de foto, meer bepaald de dikte en de grootte van het karton: de dikte is wel betrouwbaarder
dan de lengte en breedte van de kaart.
 Opdruk en stijl.
 Context: wie was de fotograaf en waar gevestigd ? waar bevindt de foto zich in het album ?
Periode 1860‐1869
‐ Geen achtergrond.
‐ Kaart met rechte hoeken.
‐ Geen gekleurde randen.
‐ Eenvoudige vermelding van fotograaf vooraan, iets meer uitgebreid achteraan.
‐ Meestal “van kop tot teen”.
‐ Kledij: lange hoepelrokken (crinoline).
o 1857‐1867: hoepelrok rond‐om‐rond.
o 1867‐1875: vlak vooraan, tournure (ronding) achteraan.
o 1875‐1882: strak.
Periode 1877‐1880
‐ Rode rand rondom, voornamelijk in de jaren ’80.
‐ Afgeronde hoeken.
‐ Ovale inkadering, persoon in buste.
‐ Klein kraagje bij de man.
Periode 1880‐1890
‐ Meer tekst vooraan + logo van de fotograaf (kroontje of iets dergelijks).
‐ De achterzijde is veel voller en weeldiger gevuld.
‐ Afgeronde hoeken.
‐ Geen ovale inkadering meer.
‐ Hoge kraag bij de vrouwen, naar het einde van de 19de eeuw toe wordt dit steeds hoger.
Periode 1890‐1900
‐ Achterkant geraakt bijna volledig gevuld.
‐ De naam van de fotograaf wordt cursief geschreven, het adres meestal in drukletters.
‐ Foto’s worden genomen “in buste” en het beeld “vervaagd” naar de randen toe.
‐ Pofmouwen bij de vrouwen, die ook evolueren in type.
Periode 1900‐1910
‐ Buste “in halo” (vloed).
‐ Achterkant wordt opnieuw luchtiger en meer invloed van de art nouveau.
‐ Naam en adres op voorkant wordt in cursief geschreven.
‐ Terug meer rechte hoeken.
‐ Typisch voor vrouwenmode: het corset (wespentaille), tot 1910.
Identificatie van de foto’s
‐ Schatten van de leeftijd.
‐ Gezichten vergelijken.
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‐ Foto’s van koppels bij elkaar : kijken dikwijls “naar elkaar toe”.
‐ Ook naar details kijken: bijv. foto van echtgenoot in medaillen, vereremerkingen, …
Overzicht van Belgische fotografen tussen 1839‐1905 vind je in volgend naslagwerk (beschikbaar in het Erfgoedhuis
Bachten de Kupe, navragen bij Caroline Vandenberghe):
Steven F. Joseph, Tristan Schwilden, Marie‐Christine Claes, Museum voor Fotografie (Antwerp, Belgium), Directory
of photographers in Belgium, 1839‐1905, C. de Vries‐Brouwers, 1997 ‐ 485 pagina's
(Volgende nieuwsbrief: de fotografen in Veurne)
_____________________________________________________________________________________________

BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 2)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40; in het vorig nummer kwamen aan bod: Adinkerke,
Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint‐Joris).

Avekapelle
Lyste ende afwys van alle de persoonen onderhouden van den disch der prochie van Avecappelle (…), ter presentie
van den hooftman Tyrou ende Depoorter, dischmeester, door den deelsman Ryon omme d’incommoditeyt van
dheer Decuypere geeeden clercq der geseyde prochie van Avecappelle (…)
Alvooren Angela Melez jonghe dochter oudt ontrent 66 jaeren, bynaer geheel blindt, besteedt met Louis Spilliaert
Colleta van Renterghem oud ontrent 14 jaeren besteedt met Pieter Vlamynck.
Carolus filius Frans Verbarre, crancksinnigen jongen oudt ontrent 10 jaeren, besteedt met Eugenius van
Lichtervelde.
Joannes Cornelius Demailly tot Rousbrugge getrauwt man, stoeldraeyer oudt ontrent de 60 jaeren, gequollee(…)
met een bevynge, sonder kinderen.
Carel Coppens oudt ontrent 48 jaeren, daghwerker getrauwt man met een zoon oudt 13 jaeren ende een meysken
oudt 8 jaeren, hebbende gealimenteert geweest ter oorsake van den brandt van hun huyseken.
Philippus Den Schryver oudt 39 jaeren schoenlapper ende inpotent met vrouwe, een meysken oudt 11 jaeren, een
zoone oudt 8 jaeren, ende een zoone in dienste die syn zelven ontdraegt oudt 16 jaeren.
Franciscus Vandenberghe wever tot Eggewaertscappelle oudt 55 jaeren met vrauwe ende een meysken oudt 13
jaeren, een idem meysken oudt 8 jaeren.
De weduwe van Franciscus Devoghel tot Wulveringhem oudt 40 jaeren met twee meyskens oudt 10 en 12 jaeren.
Franciscus Bourgoigne tot Veurne oudt ….. jaeren met vrouwe …. Jaeren.
Bernardus Leo Dehouk filius Jacques oudt ontrent de 10 jaeren besteedt met de weduwe van sieur Jacobus
Ghillebaert.
Engelbertus Bourgoingne impotenten jongman oudt ontrent de 40 jaeren besteedt met Joannes Soen
De weduwe Ludovicus Bernaert oudt ontrent de 40 jaeren dagwerkster met een meysken oudt 8 jaeren.
Joannes Deschrijver tot Wulveringhem oudt ontrent de 32 met vrouwe, eenen zoone oudt 3 jaeren ende een
dochterken oudt 18 maenden.
Aldus desen staet (…)desen 29 novembre 1782.
(get. J.B. Ryon, B. De Cuypere).

Booitshoeke
Staet ende declaratie onthoudende de dischenooten der prochie van Boitshoucke met hunnen naem (…)
Alvooren Pieter Vanacker tot Westeynde oudt … jaeren, synnen huysvrauwe …. jaeren, hij heeft twee soonen den
eenen ter elde van 11 jaeren ende den anderen 6 jaeren, ende twee dochters de eene oudt 13 jaeren ende de
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andere 9 jaeren, hij gheneert hem ten deele met het coopen van appels ende andere goederen ter markt van
Veurne om die te vercoopen tot Oosteynde, tot doen van welcke negotie den dischmeester heeft voor hem
ghecocht eenen ezel uyt de middelen van den disch.
De weduwe … Vanacker tot Sint Jooris oudt …. Jaeren, sy heeft eenen soone ter elde van 3 jaeren ende twee
dochters de eene ter elde van 5 jaeren ende de andere oudt 2 jaeren; sy gheneert haer ten deele met boerewerck.
Joannes Dekeyser tot Vorthem oudt …. jaeren, synne huysvrauwe ter elde van … .jaeren, hij heeft twee kynderen
dannof een soone oudt 15 jaeren ende een dochter ter elde van 6 jaeren; dito Dekeyser ende synnen soone
gheneiren hun ten deele met netten te breyen ende synne huysvrauwe die gheheel neirstigh is met wercken ende
indien hy Dekeyser niet daeghelickx en waere frequenteerende de herberghen ghelyck men doorgaendelick ten
twee dyversche stonden met schriftelicke declaratie van gheloofbaere persoonen aen (….) het behooren, hy waere
ten vollen in staete om hem ende synne famillie te chainteneeren (?).
Rosalia Vaneecke weduwe van Pieter Roye tot Snaeskercke oudt … jaeren, sy heeft twee dochters de eene ter elde
van 12 jaeren ende de andere 9 jaeren, sy gheneert haer ten deele met boerewerck.
Aldus desen staet (….) 5 decembre 1782.
(get. P. Vanderleeuwen).

Bulskamp
Liste van alle de persoonen die geallimenteert zyn uyt de middelen van den disch der prochie van Bulscamp (….) op
het verklaert van Pieter Kesteman hooftman ende Joannes Brouckaert dischmeester der geseyde prochie van
Bulscamp (….)
Alvooren Jacobus Louwaert ter elde van 53 jaeren wesende klockluyder ende genairende met schoelappen, zyne
vrauwe oudt 46 jaeren, gaende in dachwerck, zyn kynderen bestaen in Victoria Eugenia ter elde van 23 jaeren
wesende in dienste, Frans oudt 9 jaeren assisteerende in het luyden, ende Pieter ter elde van 6 jaeren benevens
Marie ter elde van 8 jaeren alle drie woonende met hunne ouders.
Marie Outters weduwe van Norbert Claerhout oudt 60 jaeren uytgaende in dachwerck; dese weduwe Claerhout
heeft vijf kynderen te weten Philippus oudt 29 jaeren, Pieter Joannes ter elde van 27 jaeren beede doende het
ambacht van matsenaere, Justus Emanuel oudt 18 jaeren zynde in dienste van de lantslieden alsmede Marie
Therese oudt 21 jaeren, Norbert 15 jaeren met zyne moeder woonende.
Joannes Doom ter elde van 48 jaeren omme haer incomoditeyt besteet van den disch ten deele genairende met
spynnen.
Jacobus Vanhove ter elde van 75 jaeren met Joanne Snick oudt 60 jaeren zyne huysvrauwe beede onbequaem tot
eenigh werck.
Caerel Vandenkerckhove oudt ter elde van ontrent 70 jaeren wesende zackdraeger s’woensdaegs tot Veurne.
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Vidua Pieter Vandewalle oudt 40 jaeren houdende wynckel hebbende een kyndt genaemt Joanne oudt 12 jaeren.
Caerel Lamote oudt 17 jaeren, Augustinus Lamote 18 jaeren ende Philippus Lamote al in dienst by de lantslieden
nogtans ten deele gealimenteert.
Joannes Breynaert ter elde van 63 jaeren gaende in dachwerck alsmede zyne huysvrauwe oudt 40 jaeren.
Lucia Minne alhier gewoont hebbende alsnu om haer qualck gedrach ten grooten coste van den disch in het
rapshuys tot Ypren.
Adynkercke ‐ De weduwe Frans Declercq oudt 42 jaeren genairende met gaen in dachwerck, haere kynderen zyn
Michiel Louis oudt 6 jaeren, Theresia 15 jaeren wesende blind, Ida oudt ontrent 12 jaeren, Barbara 8 jaeren al
woonende met hemlieden moeder voorts Eugenie in den ouderdom van 17 jaeren in dienst wesende.
Sint Nicolais Bewesterpoort ‐ Frans Vanloo uytgaende ten daghwercke oudt 40 jaeren, Marie Rosalia Decroo zyne
vrauwe 52 jaeren genairende met spinnen ende naeyen, twee kynderen met hun woonende t’eerste genaemt Frans
oudt 11 jaeren, Louis Frans 8 jaeren ende Ferdinande Ferrons oudt 21 jaeren verweckt ten eersten huywelycke van
dese Maria Rosalia, in dienst by de lantslieden.
Veurne stadt ‐ Frans Pieren sackdraeger oudt 40 jaeren, zyne huysvrauwe Zuy(…) de welke in leven hebben vijf
kynderen met hun woonende dies de naemen by den dischmeester onbekent zyn, te weten twee zoonen den
eersten 14 jaeren en den anderen 5 jaeren oudt, drye dochters te weten oudt 16 jaeren, eene van 12 jaeren, de
derde 10 jaeren.
Wulveringhem ‐ Pieter Comeyne beenhauwer ende wever oudt ontrent 40 jaeren zyne vrauwe Rosa Vandenberghe
30 jaeren, eene dochter 4 jaeren ende eene van dry jaeren met hunne ouders.
Lucas Aerents schoelapper oudt 50 jaeren.
Isenberghe ‐ Louis Morée oudt 40 jaeren schoemaecker zyne vrauwe dies de naem met volgende kynderen
onbekent zynde, eerst een zoonken van dry en half, drie dochters d’eerste 9, de tweede 7 ende de derde 5 jaeren
met hunnen ouders wesende.
Noch Veurne stadt ‐ Laurens Bauden hebbende d’elde van 46 jaeren branders knecht zyne kynderen te weten elf
jaeren en Pieter seven en half jaeren al besteed door desen disch.
Oostduynkercke ‐ Jacobus Pieren impotenten schoelapper ter elde van 25 jaeren.
Stavel ‐ Marie Therese Vantichem in dienst oudt 16 jaeren den deele geassisteert.
Pervyse ‐ Pieter Lamote impotenten schoemaecker hebbende d’elde van 29 jaeren, dry kynderen by hem woonende
danof het jongste heeft vijf jaeren de naemen insgelicx onbekent.
Francisca Poorteman jonge dochter oudt 22 jaeren woonende op deselve prochie kleermaeckegge ten deele
gealimenteert.
Isabelle Poorteman kranckzinnig oudt 11 jaeren.
Thecla wesende besteed door den disch hebbende den ouderdom van 12 jaeren.
Eyndelinghe Caerel Duron oudt 4 jaeren, Joanne 11 jaeren ende Anne Therese 6 jaeren al besteedt door den disch.
Aldus dese lyste gemaeckt op het verklaers ende uyt crachte (…)van geeedt clercq van Bulscamp desen 30
novembre 1782.
(get. J. Verkynderen).

Eggewaartskapelle
Liste ende declaratie die Engelbertus Opsomer hooftman der prochie van Egghewaertscappelle overgeeft (….) van
het getal der persoonen die door den disch der prochie van Egghewaertscappelle gealimenteert worden met elcx
respectiven ouderdom ende wat landtwerck een ider comt te oeffenen mitsgaeders met wat getal van kynderen
ider famille belast is ende den onderscheydt van soonen en dochters met de respective elde van diere (….)
Alvooren Appolonius Verroesten ter elde van 75 jaeren die hem geneirt ten deele met slotemaecken, metsen ende
orlogemaecken nemaer ten opsichte van de gebreken aen zyn gesichte veroorsaeckt door den ouderdom
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onbequaem syne menage int geheele te ontdraegen belast met eene vrauwe ter elde van ontrent de 50 jaeren ende
twee dochters eene van 20 jaeren ende eene van 13 jaeren.
Jacobus Veslype daghwercker ter elde van ontrent 45 jaeren met syne vrauwe van gelycke elde ende drie kynderen
danof een soone van ses jaeren ende twee meyskens eene van 10 jaeren ende eene van 6 jaeren.
Philippus Meirseman oudt 42 jaeren dagwercker met vrauwe ter elde van 36 jaeren ende ses kynderen danof drie
soonen een van 11 jaeren, een van 10 jaeren ende een van 3 jaeren, ende drie dochters eene van 14 jaeren die blint
is, eene van 5 jaeren ende eene van een jaar.
Ludovicus Godderis oudt ontrent de 40 jaeren dachwercker met vrauwe oudt 38 jaeren belast met dry kynderen
danof twee soonen, eene ter elde van 12 jaeren, een van 3 jaeren ende een dochter van 9 jaeren.
Judocus Vandewalle geboortigh van immers buyten t’concordaet nemaer heeft recht van incolaet becommen op
dese prochie, dachwercker ter elde van 70 jaeren woont in een huys hem competeerende staende op vijf lynen
cheyns lant, met vrauwe ter elde van ontrent 48 jaeren, belast met vier kynderen, danof een zoone 5 jaeren en drie
dochters ter elde eene van 19 jaeren, eene van 15 jaeren en half ende eene van 14 jaeren.
Jacobus Cornelis jonghman ter elde van 63 jaeren, daghwercker gebannen buyten dese casselrie die seght groote
ongemacken behouden ’t hebben van den steen wanof hij nochtans voorgaendelick is gesneden.
D’huysvrauwe van Pieter Wyndels wiens man wever is nemaer is gestelt in ’t huys der crancksinnighe tot Ipre door
myne edele heeren van het magistraet soo men meent de selve vrauwe daghwerckster ter elde van 40 jaeren belast
met twee kynderen danof een soone van 12 jaeren ende een dochter van 8 jaeren.
De weduwe Domenicq Cornelis ter elde van 70 jaeren alleene omme haere caduciteyt van ’t wilde vier onbequaem
tot eenigh werck.
De weduwe Pieter Grimmelprez oudt 36 jaeren werckvrauwe belast met vier soonen dies een van 11 jaeren d’ander
van minder elde tot het jongste die vier jaeren is.
De weduwe Anthoine Dewachter ter elde van 68 jaeren, spinnette inclyn.
De weduwe Pieter Winne ter elde van 66 jaeren spinnette met eene dochter van 19 jaeren die spellewerckt.
De weduwe van Marcus Maes oudt 69 jaeren spinnette sonder last van kynderen.
De weduwe van Philippus Demeester ter elde van 46 jaeren geneirende haer ten deele met spinnen, wasschen en
stricken belast met twee kynderen danof een soone van 12 jaeren ende eene dochter van 10 jaeren.
De weduwe Pieter Allemeesch oudt 60 jaeren liggende gedeurigh te bedde.
De weduwe Fortry oudt 70 jaeren daghwerckster alleene.
Theresia Cappoen jonghe dochter ter elde van 36 jaeren geslegen in den geest.
De weduwe van Francois Maes oudt 32 jaeren belast met eene soone van ses jaeren; daghwerckster.
De weduwe Michiel Vansteene oudt 72 jaeren haer geneirende ten deele met spinnen alleene.
Weduwe Jan Baptiste Schallier daghwerckster ter elde van 34 jaeren ter prochie van Vlissegem belast met ses
kynderen dies ’t oudste van 15 jaeren actuelick is ten dienste soo men vermeent, de andere van mindere jaeren
wanof dire meyskens en twee soontiens soo men meent ’t gonne men omme de verre afgelegentheyt niet juste en
weet.
Marie Bruneel jonghe dochter ter elde van 50 jaeren, sieckentierigh haer geneirende ten deele met spinnen.
Therese Diericx ter elde van 26 jaeren ledent eenigen tydt geslegen in den geest wanof sy voor alsnoch niet ten
volle erstelt en is, dient de goede lieden.
Dochterken Joannes Kempe ten dienste van de goede lieden oudt 16 jaeren om haere kranckheydt onbequaem
haer selven te ontdraegen.
Joannes het onwettigh kyndt van wylent vidua Vanloo oudt thien jaeren gewonnen gedeurende haere vidueteyt.
Pieter het bastaerde kyndt van de dochter Florissoone oudt 7 jaeren.
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Jeronimus Toursan werckman ter elde van 42 jaeren heeft voortyden gealimenteert geweest ende en laet noch niet
naer van den disch te vraegen nemaer en wordt actuelick hem geene alimenatie gegeven om dat men meent dat hy
gene noot en heeft mits dat het huys alwaer hy woont met noch een ander part van een huys hem competeert,
nochtans wort alhier gestelt by provisie, belast met eene vrauwe oudt 36 jaeren en drie kynderen danof een
soontien oudt 8 jaeren ende twee dochterkens eene ter elde van 5 jaeren ende d’ander oudt een jaer.
Joanne het kynt van Philippus Lusschentier oudt 17 jaeren leert schoenmaecken.
Aldus dese liste gemaekt (….) desen 30 novembre 1782.
(get. H.F. Zwaenepoel).

Stuivekenskerke
Alle de dischgenoten ende kinderen der prochie van Stuyvekenskercke by missyve versocht (….)
Alvooren t’menage van Joannes Baptiste de Rieuw in den ouderdom van ontrent de 50 jaeren en syn vrouwe
ontrent de 40 jaeren den voornoemde Derieuw heeft seven kinderen en woonen met hem waer af het outste is
oudt 15 jaeren met naem Joanna, een soone met naem Philippus oudt 12 jaeren, noch een soone met naem
Henricus oudt 11 jaeren, een dochter met naeme Rosa oudt 9 jaeren, een dochter met naeme Anna oudt 7 jaeren,
een dochter met naeme Brisitha oudt 6 jaeren, een knecht met naem Pieter oudt 2 maenden; den voornoemden
Derieuw gaet uyt in dagheuren en alle werken waer toe hij versocht wort by den boere styl volgens dat hy heeft
gediclareert.
t’menage van Frans Goudtsmit inden ouderdom van 40 jaeren en syne vrouwe ontrent 35 of 36 jaeren, sy hebben
drie kinders den oudtsten met naeme Joannes oudt 40 jaeren, een soone met naeme Pieter in den ouderdom van
13 jaeren, een dochter met naeme Barbara oudt 8 jaeren; den voornoemden Goutsmit gaet alle dagen uyt in
dagheuren bij den boer
t’menage van Filiciaen Neve in den ouderdom van inde 40 jaeren en syne vrouwe in de 30 jaeren den voornoemdee
Neve heeft vier kinderen by hem t’outste inden ouderdom van ontrent de 14 jaeren met naeme Mary Joanna, noch
een dochter met naeme Thresia oudt 11 jaeren, een knecht met naeme Henrycus oudt 5 jaeren, een dochter met
naeme Fhicitas oudt 4 jaeren, de voornoemde Neve is een kuyper en doet de selve fontie.
t’menagie van vidua Carel Goutsmit de selve weduwe heeft twee kinders by haer het oudtste met naeme Philippus
oudt 13 jaeren; noch een soone met naem Henrycus oudt 11 jaeren.
t’sterfhuys van Joannes Vallays twee kinders t’outste is besteedt onder de lynde in den ouderdom van ontrent de
13 jaeren, het is een soone; een dochterken oock besteedt van ontrent de 7 jaeren.
twee kinders van t’sterfhuys Frans Caene twee kinders t’houste is gequeeckt van een party in heren (?) onvergelt
den disch oudt 7 jaeren het ander is besteedt onder de lynden is oudt 5 jaeren.
t’menagie van Frans Goderis inden ouderdom van 5 of 36 jaeren en synen vrouwe van ontrent de selve oude hij
heeft 5 kinders, t’outste een soone oudt 11 jaeren, noch een soone oudt 9 jaeren, noch een soone oudt 7 jaeren,
noch een soone oudt 5 jaeren, een dochter oudt twee maenden, den voornoemden Goderis is een boer werkman
en wint al wat hij kan.
t’menagie van Philippus de Ceuninck in den ouderdom van ontrent de 50 jaeren en syne vrouwe inde 30 jaeren, hij
heeft vier kinderen het oudtste is een dochter oudt 14 jaeren, een soone van ontrent de 8 jaren, een dochter van
ontrent 7 jaeren, een dochter van ontrent de 3 jaeren, den voornoemden Ceuninck is bier wercker in de stad
Veurne en beesten leveren voor de menschen in dagheuren ende tot ander wercken, waertoe hij versocht wort.
t’menagie van Pieter Lefevre in den houderdom van in de 50 jaeren en syne vrouwe, hij heeft drie kinderen, het
oudtste is oudt 11 jaeren, een dochter, een soone oudt ontrent 8 jaeren, een soone oudt 1 jaer, den voornoemden
Lefevre is een boere werckman en gaet uyt in dagheuren.
J. Vankemmelbeke, hooftman
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OUDE GRAFMONUMENTEN OP DE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS NIEUWPOORT (VERVOLG 3‐ SLOT)
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PEIRE François
VANMASSENHOVE Octavie
PEIRE Frans
LAMOTTE François
PEIRE Odile
LAGA Hector
MARECHAL Lucie
RUMFELS Elodie
RUMFELS Honorine
LEVECQUE Rachel
POLLET Marie
RUMFELS Edward
BEUN Cesar
PYLYSER Rosalie
BEUN Magdalena
BROUCKAERT Julie
JOOLE Oscar
FEYS Amelie
VANDEVELDE Charles
DE BRAUWERE ?? Aline
DE BRAUWERE Franciscus Ludovicus
MEYNNE Louis
MEYNNE Emile
DEJAEGHER François
VANDECASTEELE Louise
MEYNNE Ludovicus
DEJAEGHER Frans Lodewijk
MEYNNE Maria
DEJAEGHER Lodewijk‐Frans
MEYNNE Jules
BRAECKE Ludovica
VANDERBEKE Petrus
RYBENS Theresia
RYBENS Joannes
RYBENS Joannes
MEYNNE Theresia
BUSSCHAERT Augustin
STROOM Albert
LAVA Maria
STROOM Daniel
STROOM Marie‐Albertin
STRUYVE Leopold
DEKEYSER Elisa
STRUYVE Charles
STRUYVE Suzanne
COLE W.
SHARPLES E.A.
FOULKES F.
WESTGARTH J.G.
HANNAFORD A.W.
MORRIS J.
SHARPLES J.W.
BEWICK J.
MARRIOTT T.
Known unto God
GREGORY W.
DICKINSON G.
GILL H.
BRIGGS R.C.
SORTON G.
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27/09/1882
21/12/1890
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1968
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11/03/1941
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14/03/1733
08/01/1823
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1874
1853

10/03/1919
1924
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1889
17/10/1811
13/07/1883
30/09/1928
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1784
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18/12/1835
06/01/1873
15/07/1864
1818
1853
1907
1916
1989
1923
1920
1935
1947
1913
1934
15/07/1917
15/07/1917
15/07/1917
05/08/1917
04/08/1917
03/08/1917
18/07/1917
18/07/1917
17/07/1917
15/07/1917
12/07/1917
11/07/1917
11/07/1917
14/07/1917

blok 11
blok 11
blok 11
blok 11
blok 11

39
40
41
42
82

blok 12

1

blok 12

2

blok 12
blok 12

30
31

blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12
blok 12

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

DAY H.
BURGESS T.B..
PRICE P.F.
O'REILLY J.
TRATSAERT Karolus
DEWULF Regina
VANLANDSCHOOTE Desideer
WYCKAERT Charles
PRIEUS Cathérine
VANDEWAETER Pieter
DESECK Sofia
VANDEWAETER Louis
VANDEWAETER Henri
VANDEWAETER Elisa
DESECK Henri
MURRAY J.
PATEMAN H.
GILLINGHAM C.H.
RAE T.
CLARKSON C.E.
SAINES A.
GLANVILLE S.F.
TWIGG J.
LANE J.
MILNE A. MC. C.
GIBB D.
MOON G.
STRINGER J.W.
PEMBERTON T.W.
KAVANAGH D.
BRYAN A.
OATLEY A.T.
POWELL S.L.
BARLOW H.A.
onbekend (Known unto God)
WRIGHTHOUSE S.H.
OXLEY W.A.
JACKSON H.
TWINE S.
MCALEER P.
ARMSTRONG T.
TIMPERLEY T.
ROGERS F.
WATERWORTH J.H.
ABSON T.B.
TAYLOR N.V.
BUTLER W.
CROAD J.W.
GORTON
HOLT B.
HAMER I.
onbekend (Known unto God)
WATT J.H.
MONTFORD W.H.
WARD A.
CROMPTON P.
POLLARD R.
SMITH W.F.
RYAN B.E.
BLAND C.E.
JEFFERSON R.
CHILDS A.
BOWDEN R.

1898
09/05/1837
30/12/1853
07/08/1842
30/09/1855
27/03/1858
1828
1826
1865
1863
1862
1856

1888
1898

1888

1895
1897
1883
1888
1898
1898
1889
1892

1890
1885

1887
1896
1880
1897
1895
1883

1878
1888

12/07/1917
14/07/1917
12/07/1917
14/07/1917
04/06/1873
16/06/1889
14/05/1920
06/01/1889
10/09/1928
1900
1903
1889
1899
1925
1924
02/07/1917
03/07/1917
03/07/1917
02/07/1917
29/06/1917
27/06/1917
29/06/1917
27/06/1917
26/06/1917
23/06/1917
20/06/1917
20/06/1917
20/06/1917
19/06/1917
20/06/1917
20/06/1917
02/08/1917
12/07/1917
10/07/1917
10/07/1917
10/07/1917
10/07/1917
10/07/1917
13/07/1917
10/07/1917
14/07/1917
13/07/1917
12/07/1917
13/07/1917
14/07/1917
12/07/1917
12/07/1917
12/07/1917
11/07/1917
12/07/1917
10/07/1917
13/07/1917
12/07/1917
08/07/1917
08/07/1917
06/07/1917
06/07/1917
03/07/1917
04/07/1917
05/07/1917
10/07/1917
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blok 12
blok 12
blok 12
blok 12

78
79
80
81

blok 12

111

blok 12

128

blok 12

130

blok 12

137

blok 13

3

blok 13

19

blok 13
blok 13

57
86

blok 13

87

blok 13
blok 13

88
89

blok 14

21

blok 15

40

PATTERSON D.
HACKETT J.
BOYLE J.
CLOET Karel
LAPLASSE Elodie
MAHIEU Jules
LEGEIN Elisa
VANDAMME Nathalie
MAHIEU Henri
LOMBAERT Lievin
DEPUYDT Elodie
VANDUYNSLAEGHER Louise
VANHOUCKE Antoon
DEVRY Sylvia
MICHIELS Octavie
VANHOUCKE Leon
MARKEY Carolus
de GRAVE Romanie
MARKEY Bertha
MARKEY Gabrielle
VYAENE Ludovicus
DECROP Amelia
VYAENE Hendrik
VAN ELK Henri
LOPPENS Carolus
LOPPENS Carolus
GOMMERS Ludovica
VERMEERSCH Octavie
TOEBAT Leo
DESECK Clemence
TOEBAT René
LAMMERANT Maria
TOEBAT Julia
DESECK Petrus Henricus
DESECK Petrus Carolus
ZIELENS Coleta
kinderen van DESECK Pieter & DEMAN Maria
DESECK Petrus Jacobus
BOUCQUEY Hélène
RIECHERTS Jan
VANELVERDINGHE Leonie
RIECHERTS Elisabeth
STEVELINCK Hendrika
BLONDÉ René
DEMEYERE Josephine
BLONDÉ Simonne

1841
1846
1860
1891
1901
1895

03/07/1917
16/07/1917
16/07/1917
1931
1915
1938
1966
1906
1912
1937
1907
1940
1929
1893
1905
1922
1888
1889
1922
1937
1940
1940
1912
1940
05/02/1877
1893
1898
1914
1910
1926
1966
1994
1971

1827

1864

10/05/1854
10/09/1864
1873
1884
1905
1933
1884
1884
1910

19/10/1894
16/11/1918
1916
1965
1943
1942
1968
1964
1917

1862
1864
1867
1878
1833
1862
1867
1872
1885
1851
1859
1858
1887
1852
1850
1884
1871
1869
1869
1891
1936
30/12/1838
1875

_______________________________________________________________________________________

GOED OM WETEN


In 'Archiefbrief Provincie West‐Vlaanderen', jg. 14 (2013) nr. 3 werd gemeld dat de stad Brugge sinds
januari 2013 zo'n 200.000 akten van de burgerlijke stand online aanbiedt. Het ging om alle geboorte‐ en
huwelijksakten vanaf 1796 tot 1910. Sinds de zomer zijn daar de meer dan 150.000 akten van overlijden
(1796‐1910) aan toegevoegd. Zie www.archiefbankbrugge.be.



Het Rijksarchief wenst u prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig 2014.
Opgelet! De leeszalen van alle Rijksarchieven zijn gesloten van maandag 23 december 2013 tot en met
woensdag 1 januari 2014. De Rijksarchieven zijn terug open voor het publiek op donderdag 2 januari!



Wie digitale opzoekingen wil doen naar militairen kan daarvoor terecht in het Koninklijk Museum van het
Leger en de Krijgsgeschiedenis. Slechts een deel van de persoonlijke dossiers van militairen wordt in het
documentatiecentrum van het Koninklijk legermuseum bewaard.De link daarvoor is :
http://klm‐mraiwp.bh‐a.eu/fmi/iwp/cgi?‐db=DossiersOfficiers&‐loadframes

64 | jrg. 14 nr. 3



De digitalisering van het kerkhof van Beveren a/d IJzer is een feit. Dirk Cailliau en Dirk Claerhout, de
samenstellers van het project rond het kerkhof van Beveren‐IJzer, beide geïnteresseerd en geboeid door
lokale geschiedenis en heemkunde, dachten dat het een goed idee zou zijn om het lokale kerkhof te
digitaliseren. Met deze digitalisatie is het voor de bezoeker mogelijk om een alhier begraven persoon te
lokaliseren. Telkens wordt hierbij een foto getoond van het grafzerk, alsook het desbetreffend bidprentje
en/of rouwbrief (indien beschikbaar). Ook informatie over de overledene zelf (geboorteplaats en –datum,
overlijdensplaats en –datum en namen van zijn/haar ouders) is hier te vinden.Het kerkhofplan omvat twee
delen (sectie A en sectie B). In een eerste fase is enkel sectie A (naast de kerk) consulteerbaar. Geleidelijk
aan wordt dit verder uitgebreid. Een handleiding, handig bij het opzoeken, is eveneens voorzien.
Voor alle verdere info : webstek http://www.begraafplaatsbeverenijzer.be en e‐post:
info@begraafplaatsbeverenijzer.be

__________________________________________________________________________________________

FV‐WESTKUST OP DE GRENSFEESTEN HONDSCHOOTE
CHANTAL LOONES
Op zondag 12 oktober 2014 werd in Hondschoote ‘Made in Flandre – 300 jaar grens’ gevierd. Eerder werden we
door onze vrienden van de Centre de Recherche Généalogique Flandres Artois uitgenodigd om op dit evenement
aanwezig te zijn. Onze voorzitter, Joeri Stekelorum en web‐doe‐al Dirk Cailliau waren er ook aanwezig.
Het werd een grootse gebeurtenis die de Vlaamse identiteit van de grensstreek in de verf zette. Dat gebeurde met
een goedgevuld programma van concerten, tentoonstellingen, kinderanimatie, parades van reuzen, een markt met
streekproducten en een kinderdorp. Het werd een niet te missen feest voor ouders en kinderen waarbij gans
Hondschoote werd omgetoverd in een uniek decor, met de zalen van het stadhuis die veranderen in sfeervolle
estaminets, met vrachtwagens waarop historische scènes werden geëvoceerd, met tenten en sfeervol versierde
straten.
In het stadhuis las ik een affiche met de naam van een collega uit het Sociaal Huis, die er op dit eigenste moment
zijn muziale talenten aan het tonen was. Hier en daar ook streekgnoten uit Oostduinkerke en omgeving tegen het
lijf gelopen.
Tussen de drukke
menigte baanden we
ons een weg op zoek
naar onze vereniging
FV‐Westkust. Het was
wel eventjes zoeken.
Gelukkig zag ik in de
verte enkele personen
een grote groene
boom aan de straat
plaatsen. Dan wist ik
het zeker, dat is een
stamboom. Vlug het
gebouw ingewandeld
en helemaal op het
einde van de ruime
zaal zag ik een paar
bekende gezichten
zich druk verdiepend
in hun werk op de laptop. Al gauw hadden ze me in de gaten en de onderstaande foto was het resultaat. Rechts
staat Philippe van onze zustervereniging CRGFA en verder voorzitter Joeri Stekelorum en Dirk Cailliau. Achteraf kon
ik het toch niet laten enkele streekproducten aan te kopen en ze mee te nemen naar huis om ze samen met de rest
van mijn gezin lekker op te peuzelen. Een mooie afsluiter van een aangename namiddag.
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FV‐WESTKUST BEZOEKT ARCHIEF VAN ‘IN FLANDERS FIELDS’
CHANTAL LOONES & JOERI STEKELORUM
Op zaterdagmorgen 20 september 2014 bezochten een dertigtal
belangstellenden van Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust het
kenniscentrum van het ‘In Flanders Fields’ museum in Ieper. We kregen er
een deskundige uitleg van wetenschappelijk medewerkster Annick
Vandenbilcke. Ook over waar we wat konden vinden.
Wat een archief ! En zoveel giften van personen die hun
familiegeschiedenis voor de eeuwigheid wensen te bewaren.
Chronologisch werden al deze schenkingen genoteerd in een register met
de naam en adres van de schenker. Dit ging van foto’s over dagboeken,
naar brieven, medailles, voorwerpen, schilderijen, kaarten.
Annick Vandenbilcke, wetenschappelijk
medewerkster leerde ons zoeken

De afsluiter was een demo hoe een overleden burger of soldaat van
tijdens WOI terug te vinden in de databank. Al gauw konden we namen
doorgeven om informatie te voorschijn te zien komen op het pc‐scherm.

Wil je ook iemand opzoeken die
sneuvelde tijdens WOI ? Ga dan naar
de website
http://www.gonewest.be/nl/namenlijs
t en geef een naam, voornaam of
gemeentenaam in.
Onze afdeling kreeg ook nog de
jaarboeken 2013 en 2014 mee, evenals
een gids van het IFF‐museum. Te
consulteren in ons FV Centrum

OPROEP VOOR MEDEWERKING PROJECTEN DIGITALISERING
Onze afdeling zet sinds vele jaren in op de digitalisering van diverse bronnen en fondsen. Zo hebben we de 19de
eeuwse parochieregisters uit onze regio en de oude parochieregisters van de stad Veurne gedigitaliseerd en ter
beschikking gesteld op de computers in ons centrum.
In 2008 werd ook gestart met belangrijke collecties bidprentjes (fonds Lams uit het stadsarchief Veurne, fonds
Florizoone‐Scheirsen en vele andere): zo’n 600.000 stuks zijn ter beschikking van de genealogen.
Nu zijn we ook gestart met het inscannen van de ruim 100.000 rouwbrieven uit het fonds Lams.
Dit alles met vrijwilligers ! Dank voor jullie inspanningen.
Om die rouwbrieven te ontsluiten zoeken we nog vrijwilligers die willen helpen met het hernoemen van de
bestandjes. Dit kan thuis gebeuren, waar en wanneer je dat zelf wil.
Ook voor het opschonen van onze reeds gescande collectie bidprentjes zoeken we nog vrijwilligers.
Bereid om mee te werken ? Vele handen maken licht werk ! Contacteer dan de voorzitter Joeri Stekelorum op
stekelorum@telenet.be.
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GESCHIEDENIS VAN HET STADSARCHIEF VAN OOSTENDE
Het Oostendse stadsarchief kende, op zijn zachtst uitgedrukt, een woelig verleden dat parallel liep met de
geschiedenis van de stad. Oostende werd in de loop der eeuwen niet gespaard van branden, oorlogen,
plunderingen, overstromingen en de sporen daarvan zijn rechtstreeks terug te vinden in het stadsarchief. Het
bombardement op het stadhuis en de stadsbibliotheek in mei 1940, waarbij ook het stadsarchief volledig in de
vlammen opging, was daarvan een triest hoogtepunt.
De eerste sporen van het bestaan van Oostends
stadsarchief vinden we tijdens het Beleg van Oostende
(1601‐ 1604) dat aan de vernieling ontsnapte door de
tijdige overbrenging naar Vlissingen en Middelburg in
Zeeland.
Naderhand werd dit archief teruggebracht naar Oostende,
om tegen het einde van de 18de eeuw, als gevolg van de
Franse inval, voor een tweede keer te verhuizen naar
Zeeland. Wanneer het archief precies terugkwam is niet
geweten, maar er bestaat een inventaris die dateert van
24 augustus 1814 waardoor we weten dat het archief toen
al terug in Oostende was. De opeenvolgende verhuizingen
hadden blijkbaar toch ook hun sporen nagelaten want uit
die inventaris blijkt dat het overgrote deel van de
documenten dateert uit de 18de eeuw.
In 1844 werd de laatste hand gelegd aan een klassement van het stadsarchief en een analytische catalogus werd
opgesteld. Dit klassement strekte zich uit tot 1794 en kreeg een aanvulling tot 1815. Bovendien werden van het
geheel verscheidene inventarissen opgemaakt. Oostende ging evenwel niet in op de vraag van de minister van
Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen om hun inventarissen te publiceren. Oostende meende weliswaar
dat deze maatregel lovenswaardig was, maar vond dat “aucun intérêt assez puissant ne s’attache à ceux que nous
avons pour les livrer à la publicité”.
Enkele jaren later betreurde men de ongelukkige bewaarplaats van het archief op de zolder van het stadhuis: “il est
fâcheux que faute d’emplacement convenable, l’on ait été obligé de déposer des documents de cette importance,
dans les greniers de l’hôtel de ville”. In de jaren 1850 waren er wel plannen om de voormalige gevangenis te
restaureren en in te richten als archiefbewaarplaats maar omdat de stadsfinanciën dat niet toelieten werden die
plannen nooit uitgevoerd.
In 1900 verhuisde de stadsbibliotheek naar een apart
gebouw op het Wapenplein. Het oud archief van 1600 ‐
1815 verhuisde mee, terwijl het modern archief in het
stadhuis bleef.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914‐1918) werd het
modern archief van de zolder naar de kelders van het
stadhuis overgebracht, en overleefde de oorlog zonder
schade. In 1925 liet Carlo Loontiens, de bibliothecaris die
net tot archivaris was benoemd, de archieven van 1815 tot
1832 overbrengen naar de stadsbibliotheek. Het
stadsarchief van 1832 tot 1925 bleef op het stadhuis op
het Wapenplein. Twee oorkonden en driehonderd
Het stadhuis van Oostende op het Wapenplein
proclamaties uit de Spaanse, Oostenrijkse, Franse en
Hollandse periode werden naar het museum in het Fort Napoleon overgebracht.
Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak kwam er in Oostende stilaan een vluchtelingenstroom op gang. Op 17 mei
1940 besloot een groot aantal gemeenteraadsleden en leden van het College van Burgemeester en Schepenen
Oostende te verlaten: van de 25 gemeenteraadsleden verlieten er 18 Oostende, m.n. de burgemeester, 4
schepenen en 13 raadsleden. Als gevolg daarvan werd een voorlopig bestuur samengesteld dat op 26 mei 1940 voor
het eerst bijeenkwam. Ondertussen werd Oostende vanaf 19 mei 1940 zwaar onder vuur genomen.
Wellicht vormen deze gebeurtenissen de oorzaak waarom het stadsarchief in de eerste dagen van de oorlog niet
meer in veiligheid werd gebracht. Tijdens de nacht van 27 op 28 mei 1940 werden zowel het stadhuis als de
stadsbibliotheek volledig in de as gelegd.
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Na de brand van 1940 werd in de kelders van
het gerechtsgebouw plaats vrijgemaakt om de
nieuw te vormen archiefstukken in onder te
brengen. Nog tijdens de oorlog werden er
kopieën gemaakt van de registers van de
burgerlijke stand die op de rechtbank werden
bewaard. Naderhand kon men de reeksen
jaarverslagen
en
verslagen
van
de
grotendeels
opnieuw
gemeenteraad
samenstellen aan de hand van dubbelen die
elders waren bewaard. Maar de rest was
onherroepelijk verloren.
Na de oorlog kreeg de conservator van het
museum de opdracht om ook het “archief voor
1940” te beheren. Dat “archief voor 1940” was
Het stadhuis na het bombardement
eigenlijk onbestaande met uitzondering van
een reeks bouwdossiers uit de 18de eeuw die op het moment van de brand was uitgeleend en later teruggebracht.
De interesse van de conservator‐archivaris ging vooral uit naar iconografische documenten die hij actief verzamelde.
In 1950 bestond de collectie al uit 1.572 geklasseerde foto’s die onderverdeeld werden in 27 themamappen. In 1952
was de collectie al uitgegroeid tot 4.134 foto’s in 73 mappen. Naast foto’s werden stilaan ook prenten, kaarten,
plannen en ander iconografisch materiaal aangekocht of verworven door giften.
Het stadsarchief dat na 1940 werd opgebouwd door de stadsdiensten kreeg een vrij schimmig statuut en er werd
eigenlijk geen beleid gevoerd. Het archief dat zich in de loop der jaren in de diverse administratieve diensten vormde,
werd in het stadhuis bewaard, eerst in het gerechtsgebouw en na de verhuizing naar het nieuwe stadhuis, in de
kelder van het nieuwe gebouw. Ook elders hoopte het archief zich op: in de kelders van het Feest‐ en Kultuurpaleis,
in de Brandweerkazerne, in de havengebouwen, enz. Maar er was niemand die zich bekommerde om het
archiefbeheer of de inventarisatie van al die archiefstukken.
Met de fusies van Stene en Zandvoorde met Oostende in 1970 verwierf het stadsarchief een nieuw stuk archivalisch
patrimonium. De akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de bouwdossiers werden overgebracht
naar het stadhuis van Oostende. De rest van het gemeentearchief bleef bewaard in de voormalige gemeentehuizen.
Aan het gemeentearchief van Zandvoorde is een onwaarschijnlijk verhaal verbonden: lange tijd werd gedacht dat
het archief van Zandvoorde was overgebracht naar het stadhuis, maar er nooit was aangekomen. Men
veronderstelde dat het archief bij het transport verloren was gegaan. In 1995 bleek evenwel dat het archief nooit
het oude gemeentehuis van Zandvoorde had verlaten maar in een vergeten kelder was bewaard. Het archief werd
alsnog overgebracht naar Oostende.
Tot de jaren 1990 was de archiefruimte groot genoeg om er alle archief zonder enige vorm van schoning of selectie
in onder te brengen, maar omstreeks 1993 leek het verzadigingspunt bereikt. Bij een inspectiebezoek in 1992 had
het Oostendse stadsbestuur wel goede punten gekregen van het Algemeen Rijksarchief. In vergelijking met andere
gemeenten liet Oostende zijn archief inderdaad niet opeten door ratten en muizen, niet beschimmelen in vochtige
kelders of lekke zolders. Maar van een degelijk archiefbeheer was toen toch nog geen sprake. Bovendien begon men
stilaan toch nadelen te ondervinden van de krappe ruimte en het gebrek aan archiefbeheer. Was er tijdens de jaren
1950 tot halfweg de jaren 1980 nog enige discipline geweest, wellicht als gevolg van het feit dat er toch plaats
genoeg was en men bijgevolg niet in elkanders vaarwater zat, dan bleek dit vanaf de jaren 1980 en vooral vanaf de
opeenvolgende reorganisaties van de stedelijke diensten in de jaren 1990 steeds moeilijker: de reorganisaties en
interne verhuizingen dwongen de diensten om hun archief in de archiefkelder onder te brengen, maar die zat
propvol. Bovendien verplichtte de wet op de Openbaarheid van Bestuur elke overheid om de bestuurs‐ en
archiefdocumenten ter beschikking te stellen van geïnteresseerden maar zonder een degelijke klassement of beheer
werd dit bijzonder moeilijk. Er was dus nood aan een archiefbeheerder of archivaris die de dossiers van de diensten
niet alleen zou beheren, maar ook inventariseren en op een professionele manier ter beschikking stellen van
burgers.
Daarom keurde het College van Burgemeester en Schepenen in augustus 1996 een Archiefbeleidsplan goed waarin
de basisprincipes van een goed archiefbeleid werden goedgekeurd. Om dit Archiefbeleidsplan te kunnen uitvoeren
werd in september 1996 een nieuwe dienst opgericht: “Stadsarchief Oostende”, dat zich uitsluitend op alle facetten
van de archiefwerking moest toeleggen. In het personeelskader werd de functie van één archivaris voorzien en in
het voorjaar van 1997 werd een aanwervingsexamen voor archivaris op universitair niveau georganiseerd.
Ruim 50 jaar na de ramp van 1940 kon het archief van Oostende het oorlogspuin beginnen opruimen.
Tekst en foto’s overgenomen van de nieuwsbrief van het Oostendse stadsarchief en de beeldbank
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