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VlaamseVerenigingvoor Familiekunde
RegionaleWF - afdeling V!estkust
W.t niêt volstrektzekeris, krn lltijd oÍwàrr btijken (DESCARTES)

NIEUWSBRIEF
't
Verschijntwanneer past

Jr9.1 nr. 2, novêmber2001

Woordjevande vootzittel
in handen.Hetbestuurwilje immeÍsmeerbetrekkenbii de werking
Je hebtonzetweedenieuwsbrief
je
houdenvan nieuwigheden
en activiteiten.
afdeling
en
op
de
hoogte
vanonze
groeitondertussen
het
cc
Taf
Wallet
in
St.-Idesbald
in
ons
centrum
in
Hetdocumentdtiebestand
je
basisaan informatie
voor
datje
ook
in
eigen
streek
een
zorgter
stevigaan.Eenaantalvrijwilligers
je
verder
op
te
maken.
We
willendaarmee
om stamboomof familiegeschÍedenis
kanterugvinden
het
gevestigde
als
het
WF-centrum
in
Oostende
of
geenconcurrent
zijnvan
waarden
beperken
tot
áacrfe,
de
Kupe,
de slreek die ligt
in
Handzame.
We
willen
ons
documentatiecentrum
je
nummer.
de
laatste
màênden
vind
in
dit
De
van
tussenIjzer en Noordzee. aênwinsten
van het Nationaal
wordtsindsenigeUjdbeheerstdoorde voorbereidingen
Onzeafdelingswerking
We
timmeren,
samenmet
WF-congres
dat doorgaatop 27 en 28 april2002in het CCCasinoKoksijde
provinciaal
en
vootzitterJohanRoelstrêete
de
voorzitterEdgardSêynhaeve,
de nationaal
aan eenaantrekkelijk
en gevarieerd
afdelingen,
van de andereWest-Vlaamse
afgevaardigden
leest
er meerover
zijn nogsteedswelkom.Je
voor medewerking
congres.Vrijwilligers
tweedaags
verderin dit blad.
vooralwanneerjeeenechtefamili€eschjedeniswil schriven
Genealogie
is eentijdrovendebezigheid,
De laatstetijd is er nogalwatte doengeweestrondeen mailingdie massaalu/erd
en publiceren.
Vooreensomdíede 2.000fÉnk benadertzou
familienaam.
verstuurdnaaÍmensenmet een bepaalde
makênze
je eencompletestamboommet wapenschald
kunnenontvangen.
Vooranderefamilienamen
is en dat watje zult krijgen,wel
Mensenzoalsu en ik wetendat dit onmogelijk
een boekop aanvraag.
ookgebleken.
is dat inderdaad
Ombudsian
In hetTv1_prog'amma
eenszou kunnentegenvallen.
f4aarwie
heÍleidwordttot eenmassa-en consumptieproduct.
SpDtigdat op die maniergenealogie
weetdat dit allerminsthet gevalís. Wewillenje dan ook
reedsenigetijd bezigis met familiekunde,
vanjouw of van eenandere
van de geschiedenis
aanmoedigen
om doorte gaanmet het samenstellen
wordenwaarookanderenvan de
familie.De ultiemeopdrêchten uitdagingmoeteenpublicatie
vruchtenvanjê opzoekingen
kunnengenjeten.
Metgenegengroeten,en tot zrens,
loeri Stekelorum
VootzitterWF-afdelingWestkust.
- Voorzitter:Joeri Stekelorum,Houtsaegerláan
33 8670KOKSIJDE
- Secretrrirát:Stuiverwijk I5 8620NIEUWPOORT
- Brnkreláti€:979-265óó99-68
M. DerudderVeurne-Westkusr
- E-mail: vvfwestkustAadvalvas.be
- Inrernetàdres:http://hel.bÊlgische.neí-vvfwestkust/

VlaamseVereniging voor Familiekunde
ProvincialeaftlelingWest-Vlaanderen

29steWest-VlaamseOntmoetingsdag
Roeselare@umbeke) zondag 18 november 2001
Dejsarliiks€cdrnoáirgdag ild d6VladÍs€ Ve.caigingvocrFs8ililkotrd. - provincialeatl€li[g
wast Vlasn&€a - h€.ft dí jar plra op2(n&9 f t lovcmhÉÍ2001in dêftÉ*rel wn
't oUL sÍAIlEIJts, KeÍlelêirl 18,8800ftnbÊke. tê1.05120 02 56

10 uur : BOEKENBEURS
Er b €êírÍuime Lcuzêaatrde birift€ státrdd : gcn€alogisóc vÍfÍkeo, forbÈli€fln,
ga-logisc[e c@prÍcrsotwsre9 è4
kunea ev€neeíls
Teve$ is 6 geleg€ah€idtot cotachrEc md add€revms€Ís. Dc aaD\À€zigÊo
g€ewÍs uiirbscl.d.

1230 uur : MIDDAGMAAL
Dc Fijs vq hd nid,Cágnsal bedlgagi 600 t. VooÍ'afhs.hrijveí is gew€ost. Dit kan bij
de provinciale s€crcírrii (W. Devold€Ír, L€eu*ltictraat 5, 8800 Rocselale
Teufrx : 051 22 14 73 of via Èdail : ElEqLbpkb@j{ha!4rbe
)
M6r kàn de dag "tlfnog uiu@d€ÍliÈ inscbÍijvca td 10.30ur.
M€nu :
K.|}'!!a.bntd
lco&rttar
fict grcÍ.r.n
(twee gcí/6c &rl!.hi€s irbegrrpa)

1430 uur :
GEIíEALOGISCIIE ROIIIDE VAI\I WEST-VLAANDEREN
70 RIT : Opzoekiuen ip het rrroldilscoent yEUR.ltÍE
(mea
oaJ6nVaÍlAd(€ÍoYtrhctsads.Íóidran Vcurne)

l53l uur : PAIZE

1630 uur : EI|IDE

te Koksijde
37steVVF-congíes
27 & 28 aPtil 2OQ2
ur
conceptorganisatiestructu

ur
1. OÍganisatiestructu
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Info
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vaneenwervende'
voorhet opstellen
Er wordtaandachtgevraágd
ngen
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7. werkqroep
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wordenin de anderewerkgroepen
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-boekenbeurs:
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onthaal
enz')
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voor
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B. Vriiwillisers
ingvandewerkcornLtes,
tabelmetde samenstel
volgende
zouliii-k=ntl"renop de hieronder
vanhetcongres'
goed
vedoop
voor
een
nzetten
watledendiêzichwillên
ziiner al heeL
goedebanente
ln
het
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UIT\ODTGINC.
onzeafdelingeengelejdbezoekaanhet
Op marÍdrg 26 november2001te 19u30organiseert
door
Koksijde'mettoelichtingen rondleidingin hetarchiefdepot
archielvande gemeente
archivarisAndréDecierckvergaderlokaal'
wordenvriendelijkverzochtzich in te schrijvenin ons
Belangstelienden
te velgemaklel!ken'
dit om de organisatie

2 . B e s c h i k br eai n í r a s t Í u c t u u r
gesteldtegeneen
ter beschikking
Doorde gemeenteKokslde ls het volledigCCCasinoKoksltde
prijsvan 50.000ír. all in.
forfaltairê
Hiervoorbeschrkken
we over:
Beschikbare
ruimte
rnetcapacitert
430 personen
theaterzaal
podrurnen alletechnische
inírastructuur
(geluidsversterking,
enz.)
barco.prolectre,

Kandienenvoor
(za + zo)
zitting,reÍeraten
Acadenrische

leestzaal
Rurme
1.000pers.staánd
Cáoaciteit

(zo)
Boeken.
encornp!têrbeurs
BuÍÍetzondas

nhomha + vestiaire
toyermet bar

Ontvansst
en onthaal

enonthaal
Ontvangst
Ontmoêtingsru
mte
Receptre
enontspanningsruimte
0ntmoetings.
Receptie

net zitmogelljkheden
en bar
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200staande
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oersonen

(zo)
Boeken.en/otcomDuterbeurs

Polvvalente
zaalJOC

3. Werkcomités

t e r b e s c r i r knkg v á . a L e
Verslae,bneiw,sseing
8 L r i e .e f b i n n e nc a s L n o
V e r d e l r negn o p s t e ln g ;
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Í!,lappen
Gameníe iing

groottevan
BerÊkenen
Co.tacr met Íoer sme

JelCailla!

z è àv e r a n r , o o r d e l i i I e

meeíerzen'le
oanners

Aandachtspunten:
- kofÍiereenvastestand(gratis?)

espÍogramma
voorstelvan scnema
ZATERDAG
0nthaa
door nat en prov
toespraak
Opening:
Voorzitter
"zoekennaar
f referaatrnet bespreking
rn dp mtddeteeLrys!-lpglE!9_
vaotaudets
Receptie
en
Uitstaotussenlassen,bilv-opgravlngen
gids
gele
?
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Duinenabdii,
revalorlsatie
Congres banket
Íeí Duinen?
ln Hotelschool

1 3 u- 1 4 u 0 0
14u0014u20
I 4 u 2 aI 5 u 2 0
15u20.17u00
Vanaf16u30
19u - i.9u30

ZONDAG
Boeken.en computêroeurs
'zoekennaar vooroudersin de
VieÍeraai
laterepêrlode
middeleeuwen,
Pauze
'opzoe^,_gen
iÍ. de 2lsreeeuw
3. refetaat

vanàf9u
!olledreedae,doodoPend

1 0 u- 1 0 u 4 5
1 0 u 4 5- 1 1 u

1lu.12u

LUnCn

l2u-14u
14u.I4u2A

Paa"teesp'"^over voo'gaa"d \3 la pe'soren)

14u20.1511
l5u - 15u30.

en nleuwe
overgenealogle
Beschouwingen
nR
e-ne_-slid)
naan_qev
reperine
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Parze
- l6u
15u30
álgemeen
Ioesprakenvan buitenLanders,
.r ksarc'ri!árs
1 6 uI 6 u 3 0
GrlaiCi,,g'uan pei.onaliteiten:burgemeester,
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e'Stalen
enz F over_anorgen
en rI 6 u 4 5 .
1 6 u 3 0e i n d et e n l a a t s t o
voorzitler
Fisluitdoorde natronaaL

d t e k u n n e nm e l d e nd a t o n z ee e r s t ep u b l i c a t ivee r s c h e n er sn ' n l W i jz i j nv e r h e u g u
"De Statenvan Goedder KasselrijVeurne
te Bruggeen behelstongeveer30 000 stukken'
Dii fondsberustin het Riiksarchief
merendeelechterwezerijrekenlngen.
geanalyseerd
en dit eerstedeel
wèrdengenealogisch
Enke de boedelbeschriivingen
en
opgemaaktop naamvan de echtgenoot
bevater 1.000.Er werdeen inhoudstaÍel
eentweedeop naamvan de echtgenote.
gevondenhebbendoor
koperszijn verrastdat ze zoveelaanvullingen
Verscheidene
vondenbij anderevermeldefamilles
het boekvolledigte lezenen daarbijgegevens
20 EURkosten'
Het tweededeelis in druk en zal eveneens
"De Parochiereglsters
ván
Eenderdeuitgavevan onzeverenigingis ook in druk nl
StJacobscapelle".
Zoalsu zult bemerkenzittenwe niet stil om u allennog meer inÍormatiete verscháÍfen overde Westkusten de Kassetrij

lBezoekvan de HeerJeánII{LLAUX drn onslokstl Taflvsllet
jL
5 september
Dê Voorzittervaí NETRADYLÍIkw{m op bemekneeronz€kring d€wo€nsdag
Gilbert DUMON en ikzelfzoÍgden vooÍ het oíthaal en de Íondleiding Onzevoo.zitter
JOERI wasverontschuldigdwegensbero€psactiviteitenMet belangstÊllingweÍd de
documentatiedoorlopenen bijzonder wat wij bezittenaangaandeNoord Frankrijk. Na
gedaclÉenwisselingwas er eenuitgebreideuitleg oveÍ de activiteirenvan beidekingen en de
uitrusting in informatica
Hel bezoekwerd daamaafgesloten.
Voor wie informatie zoek oveÍ de stÍeekgaandeYande taalgens in het Leuvens€tot
documentatie
en Warre(Waver)kan daaÍterecht.De bestaande
Jodoigne(Geldenaken)
overschrijdtde taalgrens,nu grenstussenWaals-B.abanten Vlasms-B.abant,mel paÍochies
en nog andere.Er zijn ook taldke uitwisselingen
zoalsSint Jooris-Ween,BieÍbeek,Meldert
met de VvF kring Huldenberggevestigdio Sint Agatha-Rhode
Zooodigben ik bereidde link te makenmet JeanHallaux, daarikzelflid benvan
NETRADYLE,
AndÍé Baert

OÍze Bibliothe€L
De nieuwecatalogusis in opmaak.Voortaanzzl de documentatiein segmentelveÍdeeldijn.
Hetzij:-PaíochieÍegisteÍs
-Burgelijke StaÍd
-Stalenvan Goed en Wezerij
-Noord F.ankrijk
-Volkstellingen
-Bronnen
-Geschiederis
-Methodologie
De cátaloguszal teÍ beschikking liggen op detafels van de leeszaal,dit zal het zoekennaar
infonnatie vergemakkelijken.Wij houdenU op de hoogtevan de vordering'van de
werkzaamhedenDe aanwinstenzulletr aangekondigdwordenna de algemeneilventaris controle,eÍ veÍdeÍ
regelmatigad valvas
'Rouwbrieven" aante leggeí De ;nteresse
Wij doenberoepop onze ledenom eencollectie
gaatnaarde strÀek.De originelestukken kunnengekopieerdwordenzo bewaafi U het
origineel.Idemvoor bidprentjes...
'?oekers.
A.B
in naamvande collega's
Bedaolct

vewolg van de bibliotheekinvetuaÍls

Allerlei
Alveringem
Avekapelle
Beverena./dlJzer
Bourbourg
De Panne
Diksmuide
Dmnoutet
Duinkerke(Fr)
Geluwe
Gent
Hondschoote
Houtem
Íeper
Kassel
Loker
Mesen
Nieuwkerke
Oostende
Pitgarn
Poperinge
Rerdngelst
Ronse
Veume

VlameÍinge
Wormhoudt
Zuidschote
Zu',tcoote

OPROEP

1578
Penningkohier
1900- 1918
Verhalenbundel
1799
onderpastoor
Dagboekverbannen
PoonelsBourbourg
ArchiefonbezetBelgië191'1- 1918
1592- 1655
Weesboek
BuitenpooÍtersuit leper
Statenvangoed1730- 1754
1508- 1648
Tafelshuwelijkscontracten
uit leper
Buitenpooners
1542' l'796
uit Brussel- Mechelen
Pooneis
1474 1791
Weesboek
1630- 1791
Poortersboek
Statenvansoed1724- 1807
Registerak;en+ contactenKasselrijl'156 1760
Stadsgids(Nederlandstalig)
Statenvangoed1732- 1744
HetleenhofMesen1753
HeerliikheidWesthove1142- 1166
\eerbootr22-0q-l 800
Naaniijstdrenkelingen
1630- 1789
PooÍersboek
lnventarisoud archief
Statenvaí goed 1732- 1'144
OverzichtinventarisRijkarchief
InventarisoorkondenKasselrij
I914- 1918
oorlossdasboek
V e u m iq e J u r e nd eo o r l o gl q l 4 - l q l 8
1914- 1918
Oorlogsslachtoffers
1914- 1918
Oorlogsdagboek
HeerlijkheidBinkhouck1460
Buitenpoortersvan leper
Tafelsiuwelijkscontr acteí 1729- l'17|

oardebibiiotheekvandeVVI-afdelingwestkustiangzaam
te mogenvasetetten
Het ls verheugend
kunnenraaclplegen
elLemaandnleu*e documentatie
en d-arde bezoàkers
aangroeit
en giftenvande leden Het komter
evolutieis te dankenaandemedewerking
óË b"moedigena"
en daaíkanelkeentoe brjdragen
oo aandie eroàire bestendigen
door'.
gedaan
enu kunihelpen
fii"r"oodr-nub.ro"pop uw-mede*erking
\oor
degenealoog:
zUn
dienslig
dieu !an dehand\ailtdoenen
. boeken
le schenken
en betrekking
die u hebtbestudee'd
mettraoscriptie. alschriftenvan StaienvanGoed'eveniueel
uit destreek;
hebbenop Personen
oPzoekingen;
dienstigbij genealogische
. afschriftvandocumenten
.
zal de dubbels
op destreek;devereniging
h-ebben
oiJt"tJtting
"".
. il;;;;;j;;;;;;;i.'"n
naargroleverzlmelmgen'
overmaken
enz
nl tabelienvande B S ' bidpÍentjes
. ;;;;;l;k;i
*;g;t"ns inuoereno! decornputer

HieÍbijeenvoonmaakjevane€nhelereeksgrafschriften
uit h€tfonG Merghelynck
(op microfitmn het
stadsaÍchiefvaÍ
Í€per,ontcijferddooÍ LievenMoenaeri).H€rbetrefthierenk€l€lekst€ndieteruggevonden
(én kflIs€n)in de vloerenmuurvande k€rk,enop netkerkhofvanRamskapelle
werdenop grafplalen
aande
Yzer(opgetekend
vanafongeveeÍ1855). Sornmige
teksrenwerdenlichrjesaangeFst.In hetCongresnumer
vanVlaamseStam(2002)volgteenomvangijkvervolgoverander€vondsr€n,
ook uit andereDarocnes.

D.O.M.
Ter

Gy
allesterfling
wilt hierin wel

gedach

verganl€lykbeyd

Na eenelangdurige
enpFelyckezieke
benik eylaesin't bloeyenmlner dagen
rn 't grafgedaeld.
Bid voo. myneziele.
(= uit tekstop grafvanK. Vandewoude.
'Ramskapelle
1815ener + 18,12.
gehuwden 1 kind)

Pieter
Jacobus
David
fs Jacobus
ge!vonnen
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Regionale VVF - afdeling Westkust
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)

Westkust

NIEUWSBRIEF
Verschijnt wanneer ’t past

Jaargang 2, nr. 1, maart 2002
Van Veeveeëffer tot congressist…
Je hebt onze derde nieuwsbrief in handen en meteen voel je, als echte VVF’er, de stress die dit blad
uitstraalt. De stress van het nationaal congres van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde dat in Koksijde
plaatsvindt op 27-28 april. Uw bestuur is al maanden gebiologeerd door dit initiatief waarmee onze nog vrij
jonge vereniging een volwaardige telg van dit Vlaamse web van stamboomonderzoekers en familiegeschiedkundigen wil worden. Wil en zal, want zo’n nationaal congres is niet niets. Een nationaal VVFcongres wordt, met de hulp van VVF-nationaal, georganiseerd door een provinciale afdeling. En ditmaal was
het de beurt aan West-Vlaanderen. Het provinciaal bestuur vond het prachtig dat VVF-Westkust gastheer
wou zijn. Het nieuwe casino was een gedroomde plek. Het hek was van de dam…
Er is ondertussen al heel veel vergaderd en een draaiboek opgesteld dat ongeduldig wacht om uitgevoerd te
worden. In “Vlaamse Stam” van maart vind-vond je meer uitleg en het inschrijvingsformulier. Je komt toch
ook!
Het programma:

ZATERDAG 27 APRIL 2002
13-14 uur

Onthaal in Casino Koksijde

14-14.20 uur

Opening met toespraak door:
- Edgard Seynhaeve, nationaal voorzitter.
- Johan Roelstraete, provinciaal voorzitter.
Referaat door Jan D’Hondt, S.A. Brugge
“Bronbewerking en archiefbeheer in de 21ste eeuw.”
Receptie, aangeboden door het gemeentebestuur van Koksijde.
Mogelijkheid tot geleid bezoek aan de archeologische site en museum Abdij Ten
Duinen in Koksijde.
Congresbanket in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald-Koksijde.

14.20-15.20
15.20-17.00
Vanaf 16.30
19.30 uur
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ZONDAG 28 APRIL 2002
Vanaf 9 uur
doorlopend
10 – 10.45 uur

10.45-11 uur
11-12 uur

12-14 uur
14-15 uur

15-15.30 uur
15.30-16 uur
16-16.30 uur
16.30 tot 16.45 u.

Boeken- en computerbeurs in het Casino Koksijde.
Referaat door dr. Maurice Vandermaesen, R.A. Brugge
“Bronnen voor geschiedenis en genealogie in het kader van het middeleeuwse
graafschap Vlaanderen, bewaard op het rijksarchief: een lijdensweg of een
uitdaging.”
Koffiepauze
Referaat door prof. Dr. Marc Boone (RUG, vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis):
“Van poorters, boeren, edellieden. Het dagelijkse leven in Vlaanderen tijdens de late
middeleeuwen”.
Lunch in Casino Koksijde.
Referaat door prof. Dr. Jean-Jacques Cassiman, Center for Human Genetics, KU
Leuven
“Kan DNA-onderzoek ons helpen in het zoeken naar onze afstamming?”
Huldiging verdienstelijke VVF-leden.
Groeten van de buitenlandse zusterverenigingen.
Huldiging van personaliteiten: burgemeester, eerste schepen, enz. + overhandigen
kwartierstaten.
Afsluiting door de nationale voorzitter.

Activiteiten
Het bestuur van de afdeling Westkust van VVF zat ondertussen niet eenzijdig te turen naar dit nationaal
congres en het draaiboek. Buiten de regelmatige openingsdagen waren er ook activiteiten. De West-Vlaamse
ontmoetingsdag in Rumbeke en het bezoek aan het gemeentelijk archief van Koksijde - waarover verslagen
hierna volgen - waren er enkele van.
Gilbert Dumon gaf op 23 februari een voordracht over de Staten van Goed (SvG) in een niet verwarmd
lokaal want er waren herstellingswerken aan de centrale verwarming. SvG worden vrij actueel in onze
vereniging door de publicatie van reeds drie boeken met Staten van Goed uit de kasselrij Veurne. En er
volgen er nog meer want Jef Cailliau is blijkbaar niet meer te stoppen.
Laat ons toe hierbij nog een goede raad te geven: het is niet voldoende dat je alleen zoekt naar je eigen
familienaam en die van uw verwanten want zij kunnen ook in diverse andere SvG voorkomen en belangrijke
informatie bezorgen. Dus een index van Staten van Goed moet van voor tot achter nagetrokken worden
Dat Staten van Goed belangrijk zijn bewijst het uittreksel dat we ter illustratie hierbij geven en dat een
voorbeeld is hoe meerdere personen en diverse gemeenten in zo’n publicatie aan bod kunnen komen.
5830 Veurne
VAN VLAEMERTINGHE Joannes August X VERMEERSCH Joanne Therese
Billander, geboren in Loo
4. VAN VLAEMERTYNGHE Louis
5. BYLOO Pieternelle Perpetua
6. VERMEESCH Joannes
7. LE CONTE Anne Therese
8. VAN VLAEMERTYNGHE Samson, fls. Samson
8. SCHIPMAN Marie
Kinderen:
Anthonius Carolus Joannes, geboren in Pollinkhove, jongman te Nieuwpoort; Joanne Francisca, geboren in
Bulskamp, jonge vrouw te Pollinchove; Anne Catherine, geboren in Duinkercke X CARDES Petrus, geboren in
Denemarken, visser in Nieuwpoort; Joannes Josephus, geboren in St.-Winnoksbergen 13/10/1765; Pieter
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Joannes, geboren in Duinkerke 16/03/1767; Jacobus Athanasius, geboren in Handzame 11/02/1772; Anne
Therese, geboren in Loo 07/10/1770.

Mijn West-Vlaamse Ontmoetingsdag
Dit zou de titel van een opstel uit de lagere school kunnen zijn maar er schiet mij momenteel niets origineler
te binnen. Ik ben blijkbaar nog een beetje van de kook na het telefoontje dat ik maandagmiddag 19
november – dus daags na de 29ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag in Rumbeke – kreeg van Gilbert Dumon,
hulpsecretaris van onze vereniging. Hij vroeg mij een verslag te maken van die dag in feestzaal ’t Oud
Stadhuis in Rumbeke, bestemd voor de eerstvolgende nieuwsbrief van VVF-Westkust. In dezelfde adem
vroeg hij ook om de coördinatie van de nieuwsbrief op mij te nemen want, zo zei hij, u bent, als journalist,
toch iemand van de stiel. En daar gaat mijn rustig bestaan twee jaar na mijn pensionering…
Omdat ik niet voorbereid was om een verslag te maken en dus weinig notities maakte, benader ik deze
provinciale ontmoetingsdag vanuit mijn enge persoonlijke belangstelling. Vooraf excuus hiervoor.
Wel die zondagochtend reed ik naar Rumbeke en toen ik met enkele zoekenden ’t Oud Stadhuis vond was
het amper twee minuten na tien en toch was de zaal al vol mensen. Laat dit een voldoende bewijs zijn voor
het feit dat er behoeften aan contact en informatie zijn bij de West-Vlaamse genealogen. De voormiddag
was gevuld met een boekenbeurs, dit dan in de breedste betekenis van het woord: boeken allerhande,
genealogische werken en software.
Ook onze afdeling deed dapper mee, ondermeer met een nieuwe publiekstrekker: het tweede deel van de
Staten van Goed der Kasselrij Veurne, opgesteld door Jef Cailliau. Daarnaast een reeks klappers die ook in
de bibliotheek te raadplegen zijn. Naar het schijnt is de kassa opnieuw bestand tegen een stoot. Die stoot
werd al gegeven want, naar verluidt, werden ter plekke enkele genealogische werken aangekocht voor de
bibliotheek.
Ik deed twee rondgangen, bekeek alles twee keer en liet mij verleiden tot de aankoop van de “uitgebreide
Latijnse woordenlijst voor de genealoog” (uitgave Poperinge), de volledige jaargang van het tijdschrift voor
geschiedenis en familiekunde “Westhoek” (uitgave Ieper), de alfabetische index op de parochieregisters van
Oostvleteren (uitgave VVF-Brugge). Daarmee was mijn tas vol en mijn beurs leeg.
Na het middagmaal was er de voorzetting van de “genealogische ronde van West-Vlaanderen”. Blijkbaar is
men bijna de provincie rond want nu was het arrondissement Veurne aan de beurt en dan blijft alleen de
regio Oostende nog te doen. Dat is dan voor volgend jaar op 17 november 2002. Dat wordt de 30ste WestVlaamse ontmoetingsdag.
Er waren twee sprekers: onze voorzitter Joeri Stekelorum en Jan Van Acker, diensthoofd stedelijk archief
Veurne. Zij maakten een vijftigtal achterblijvers wegwijs in de archieven van Veurne-Ambacht en van de stad
Veurne.
Diep in mijn geheugen vond ik maandag nog enkele interessante overblijfselen van deze toespraken. Zo
leerde Joeri Stekelorum dat men voor de gegevens van de registers burgerlijke stand terecht kan in de VVFbibliotheek (Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen en Sint-Jacobskapelle volledig, rest alleen klappers), bij de
respectievelijke bevolkingsdienst en bij het Rijksarchief Brugge. Gedeelten van Gijverinkhove, Izenberge,
Steenkerke, Sint-Rijkers en Vinkem zijn alleen beschikbaar in het Rijksarchief in Brugge. Idem voor de
parochieregisters waarvan alleen de tafels beschikbaar zijn in de VVF-bib. Enkele parochiale registers zijn
definitief zoek. Zo zijn er alleen tafels van Oeren, Ramskapelle en Sint-Joris.
Interessant vond ik de raad die Joeri Stekelorum gaf om secundaire bronnen te raadplegen waardoor een
stamboom veeleer een brok familiale geschiedenis wordt. De suggestie om daarbij het archief van de
hypotheekkantoren van het ministerie van Financiën te raadplegen waar alle notarisakten worden bewaard,
zal ik zeker opvolgen. Het geeft de mogelijkheid om het vermogen van de familie te ramen, de locatie van
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de woningen van de familie te vinden via het kadaster, informatie op te doen over emigratie van
familieleden, enz.
Misschien doet de voorzitter zijn uiteenzetting nog eens over in deze nieuwsbrief. Nu heb ik genoteerd dat er
tafels van het Repertorium der Hypotheekformaliteiten bestaan (nr. 76) waarin iedereen die onroerend goed
koopt opgenomen is met naam, beroep en woonplaats. Daarnaast een verwijzing naar het feitelijke
Repertorium der Hypotheekformaliteiten (nr. 75) dat in 1799 start en naar het Register van Overschrijvingen
waarin alle notariële akten kunnen gelezen worden. Dat hypotheekkantoor is gevestigd in het
Financiegebouw te Veurne, Peter Benoitlaan 4, tel. 058-31.16.27 en 31.26.82. Vooraf telefoneren en vragen
om de 19-eeuwse overschrijvingen van de reeksen 75 en 76 te consulteren.
Na een koffie met Lieven Moenaert kwam Jan Van Acker aan het woord en hij boomde nog wat verder op
het thema om via een stamboom de familiale geschiedenis aan te pakken. Daarvoor bood hij een volledig
overzicht aan van het archief van de stad Veurne. Om de aandacht gaande te houden doorspekte deze
eerbiedwaardige archivaris zijn causerie met genietbare anekdoten.
Jan Van Acker leidde ons door het “oud” (tot 1800) en het nieuwe archief (1794-1914) en gaf ons allerhande
werkbesparende tips. Zo ondermeer dat in de 11de eeuw de kasselrij van Veurne bestond uit VeurneAmbacht en de acht parochies rond Poperinge maar dat Lo, Nieuwpoort en Veurne-stad geen verband
hadden met de kasselrij. Ook dat in 1586 er een fusie was tussen stad Veurne en kasselrij. Die acht
parochies rond Poperinge hadden slechts een los contact met de kasselrij en vormden in 1759 een
zelfstandige generaliteit los van de kasselrij. En dat in 1795 de kasselrij door de Franse revolutie werd
afgeschaft. Goed om weten voor vorsers die in de oude archieven naar hun voorouders zoeken.
We gingen met Jan Van Acker ook op weg door de geschiedenis van het nieuw Veurnse archief (1794-1914)
dat vanaf 1848 vorm kreeg, samen met de stadsbibliotheek. De eerste wereldoorlog zorgde, met de vlucht
naar Frankrijk, opnieuw voor wanorde in vooral oud maar ook in het nieuw archief. In 1936 gebeurde er een
herinventarisatie van het oud archief door Jules Mees die alles meenam naar Jette. De afwerking gebeurde
door Alfons Bousse van het Rijksarchief Gent. Ook het nieuw archief werd in 1961-’69 geordend door Alfons
Wijfels van het stadsarchief van Gent. Pas was dat voor mekaar of de fusies van gemeenten (1971 en 1976)
traden aan met de erfenis van pakken archief van die dorpen. Toch duurde het nog tot 1990 alvorens
Veurne een eigen archiefdienst installeerde die weldra ook een eigen en volledige behuizing krijgt.
Jan Van Acker verwees de genealogen ook naar andere belangrijke bronnen van informatie zoals de
Statenlening (1576-77), de lijsten van militie en weerbare mannen, de gerechtelijke archieven, de dekenale
archieven, de Noordwateringen, de Zuidwateringen, het OCMW-archief, dat van de gasthuizen en
godshuizen, het Fonds Merghelynck (over Ancien Régime), over het Nieuw Gedelf (kanaal Brugge-BeurneDuinkerke). Kortom, het stadsarchief van Veurne is een onuitputtelijke bron van informatie. Wie hiervan een
ruime en vooral tijdbesparende inventaris wenst kan hiervoor terecht bij de archiefdienst (oud en nieuw
archief samen 250 fr.).
(Willy MOONS)

Het gemeentelijk archief van Koksijde
Op maandag 26 november blies VVF Westkust verzamelen voor een bezoek aan het gemeentelijk archief van
Koksijde. De meeste deelnemers kenden reeds archivaris André Declerck en de leeszaal waar de registers
van de burgerlijke stand van Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen worden bewaard. Maar het archief van
Koksijde is een huis met vele kamers en daar viel wel wat te ontdekken.
De archiefdienst en zijn archivaris zijn een tweetal jaren actief. Voordien moest de opzoekingen gebeuren
tussen de plooien van de gemeentelijke administratie. Maar toen het appartement van de conciërge in het
gemeentehuis vrij kwam werd daar de archiefdienst in ondergebracht. De leeszaal is dan ook de woonkamer
van de vroegere huisbewaarder en dat merk je ook. Zo is het knus ingericht met zelfs een bar… Die staat
wel droog!
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Sinds de fusies zijn de archieven van Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen daar samengebracht. In de kelders
van de nieuwbouw achter het gemeentehuis – waar vroeger de gemeentelijke feestzaal stond – is een
volwaardige archiefruimte ingericht. Een 20-tal rolrekken bevatten alles over het reilen en zeilen van de
gemeentelijke administratie, van bouwaanvragen tot belastingen, oude atlassen van Koksijde, Oostduinkerke
en Wulpen, verkiezingen, kortom alles wat zo’n administratie bezighoudt.
Dan is er nog de zolder van het gemeentehuis waar de bevolkingsregisters worden bewaard. En tenslotte
nog de kelder van het gemeentehuis, nog eens gevuld met rekken, waar ondermeer het toeristisch archief
bewaard wordt en allerlei wetenswaardigheden. Daar bevindt zich ook het archief dat ik – na meer dan 30
jaar journalistiek werk in de regio Oostende-Westkust-Westhoek - overdroeg aan de gemeente. Hierbij ook
(bijna) alles over de zaak Irma Laplasse. (wm)

Gelukkig Nieuwjaar
De nieuwjaarsreceptie van VVF-Westkust was ditmaal maar een magere bedoening omdat de uitnodiging,
die in Vlaamse Stam verscheen, te laat kwam. Met zo’n vijftien personen luisterden we naar de toespraak
van voorzitter Joeri Stekelorum die we voor de afwezigen hier integraal weergeven.
Beste VVF-vrienden,
Bij het begin van een nieuw jaar is het mij altijd een groot genoegen u allemaal te mogen begroeten
en u te bedanken voor uw aanwezigheid. Hoewel we reeds in de tweede week zijn, wens ik u allen
toch nog een zeer gelukkig, succesvol en vooral een gezond en verdraagzaam 2002 toe.
Achteruit kijken is ook altijd eens nuttig, willen we conclusies trekken uit wat we goed of slechts
gedaan hebben. Voornemens horen daar ook bij, hoewel dit een meer delicate opdracht wordt.
Als we terugblikken op het vorige jaar, dan is dat met gevoelens van vreugde, maar ook met
gevoelens van verdriet. We verloren onze dynamische voorzitter, en eigenlijke stichter van onze
afdeling, onze beste vriend Georges. Na een korte, maar fatale ziekte, moesten we definitief afscheid
van hem nemen. Als herinnering hebben we deze zaal naar hem genoemd, zodat zijn naam steeds
verbonden zal blijven met onze afdeling en met ons documentatiecentrum.
Vorig jaar bloeide onze vereniging ook verder open: de uitbouw van onze documentatie, het stijgende
aantal medewerkers en het aantal bezoekers. We slaagden er in om een zekere bekendheid in de
gemeenten van ons werkingsgebied te verwerven, wat resulteerde in een samenwerking met andere
partners, o.a. de archiefdienst van Koksijde waar we hebben meegewerkt aan het eerste
erfgoedweekeinde.
In 2001 zijn we begonnen met de uitgave van onze eerste publicaties. Niet alleen met de bedoeling
om wat centjes in het toch nog krappe laatje te brengen, maar ook om de geïnteresseerde
familiekundigen een ontsluiting van de bronnen uit onze streek te bieden. Zo startte onze bezige bij
Jef Cailliau met de uitgave van de staten van goed van de kasselrij Veurne. Twee delen verschenen,
een derde is in druk. Verder ontsloten we de parochieregisters van Adinkerke, Wulpen, Koksijde en
Oostduinkerke.
In 2001 zijn we opnieuw begonnen met de uitgave van een nieuwsbrief met de duidelijke titel
‘Verschijnt als ’t past”. Hiermee willen we de band tussen de werking van onze afdeling en onze leden
versterken. Binnen het bestuur hebben we reeds afgesproken om op meer geregelde tijdstippen de
Nieuwsbrief uit te geven.
Nieuw sinds vorig jaar is ook de meer actieve inzet voor de uitbreiding van onze collectie: o.a. de
rouwbrieven en bidprentjes.

Als we naar de nabije toekomst kijken, zal de werking van onze afdeling zeker de
eerste jaarhelft geconcentreerd worden op de organisatie van het nationale VVFcongres in Koksijde op 27 en 28 april 2002.
Ik zou willen besluiten, beste vrienden, met iedereen van het bestuur en de andere
vrijwillige medewerkers van harte te danken voor de uitstekende medewerking en
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samenwerking. Ik zou zeggen: laat ons een toost uitbrengen op het nieuwe jaar en
op de verdere groei en bloei van onze afdeling.

Uit het archief
De regelmatige bezoekers weten het al, maar voor de anderen is het nieuws: naast onze bibliotheek hebben
we ook een archief. Daarin verzamelen we ondermeer rouwbrieven, bidprentjes en andere aankondigingen.
Verantwoordelijk is Johny Vanheste. Allen die willen bijdragen om dit archief te stofferen kunnen bij Johnny
terecht.

Familiealbum Vanheste
Diezelfde Johny Vanheste heeft, naar aanleiding van een familiefeest, een familieboek gepubliceerd over de
afstammelingen van Michaël Van Este die op 26 mei 1695 in Woumen huwde met Veronica Spinnewijn.
Naast de genealogische gegevens zijn er zeer veel documenten en foto’s en wordt de leefomgeving in de
gemeenten Woumen, Pervijze en Lampernisse beschreven. Alles samen 433 bladzijden. Kostprijs 42 €.
Navragen bij Johny Vanheste, Wandelhofstraat 26 in 8670-Koksijde, tel. 058-52.15.12, e-mail
johnyv@wanadoo.be

Aanwinsten bibliotheek
Aanwinsten november 2001 – februari 2002.
-

-

Ghyvelde: Geboorten 1737-1800 per alfabet.
Poortersboek van Poperinge 1568-1796 door Ph. Van Hille.
Magistraat van Poperinge 1568-1793.
Volkstellingen van 1815 in Oostvleteren en Westvleteren.
Volkstelling van 1814:
 Deel 15: Lo, Reninge en Noordschote.
 Deel 25: Pollinkhove.
 Deel 26: Nieuwpoort, Sint-Joris, Ramskapelle, Wulpen, Avekapelle, Booitshoeke,
Pervijze, Keiem, Lampernisse, Stuivekenskerke.
 Deel 28: Alveringem, Beveren-IJzer, Gyverinkhove, Hoogstade, Izenberge, Leisele,
Oeren, Sint-Rijkers, Stavele.
 Deel 14: Diksmuide, Zarren, Adinkerke, Koksijde, Oostduinkerke, Klerken.
 Deel 27: Veurne, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Zoutenaaie, Houtem, ’s
Heerwillemskapelle, Steenkerke, Vinkem, Wulveringem.
 Deel 12: Merkem, Middelkerke, Esen, Woumen, Kaaskerke, Sint-Jacobskapelle,
Nieuwkapelle, Oudekapelle.
Boedelbeschrijvingen Nieuwpoort deel 1 tot 5.
Weerbare mannen in de kasselrij Ieper in 1638.
Boek: “De vroegste geschiedenis van Nieuwpoort” door R. Degrijze.
Boek: “Nieuwpoort” door VVV-Nieuwpoort 1988.
Boek: “In de modderbrij van de IJzervallei 14-18” door Raoul Snoeck.
(A. Baert).

Limburg
Als er leden zijn met Limburgse voorouders, meer bepaald Oostham, Kwaadmechelen en Beverlo, dan
kunnen ze na afspraak de indexen (geboorten, huwelijken en overlijdens) over deze gemeenten raadplegen.
Afspreken Willy Moons, tel. 058-31.21.67. Raadplegen kan gebeuren tijdens de openingsbeurten van het
VVF-centrum in Koksijde.
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Oproep
Hierbij doen we een warme oproep opdat alle leden en sympathisanten van
VVF-Westkust aanwezig zouden zijn op het nationaal VVF-congres dat door de
eigen vereniging wordt georganiseerd. Breng gerust uw partner mee want ook
hij/zij kan genieten van een eigen programma naast het congres. Bovendien zijn
de referaten dit jaar zeer interessant (zie programma). Vooraf inschrijven
vergemakkelijkt het werk van de organisatoren en is voor hen een morele steun.
Wie een taak wil vervullen kan nog contact opnemen met de bestuursleden.
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
v

Regionale VVF - afdeling Westkust
Westkust

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

Juni 2002.

Hét congres
’t Is weer voorbij die mooie… Neen, niet die mooie zomer, want die moet gelukkig nog komen.
Wel het 37ste Nationaal Congres van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Ons congres! Het
congres dat door onze afdeling werd georganiseerd. Door de afdeling Westkust van het VVF.
Mogen we ook eens chauvinist zijn ?
Zo’n dozijn leden, onder leiding van voorzitter-congrescoördinator Joeri Stekelorum, heeft zich
ingezet voor een rimpelloos verloop. Naar hen gaat de dank van de VVF. “Zij deden dit
voortreffelijk”, schreef algemeen VVF-voorzitter Edgard Seynaeve in “Vlaamse Stam” van juni. De
dank van het VVF-bestuur gaat ook naar de leden die kwamen luisteren naar de referaten en/of een
bezoek brachten aan de boekenbeurs en/of op de recepties kwamen proeven. En dan waren er nog
zo’n 200 vreemde bezoekers. We mogen stellen dat die VVF’ers met grote ogen keken naar de
prachtige locatie voor hun congres: het Cultureel Centrum Casino van Koksijde. “Het casino werd
voor dergelijke activiteiten ontworpen en gebouwd” zei burgemeester Marc Vanden Bussche enkele
maanden later.We kunnen bevestigen dat het een geslaagd project voor congressen is. Het
gemeentebestuur en heel Koksijde mag er fier over zijn.
De lokale noot tijdens het congres was de speciale hulde die Jef Cailliau te beurt viel. Hij werd om
zijn jarenlange inzet voor de VVF in ’t algemeen en de VVF-Westkust in het bijzonder, bedacht
met een geschenk. Ook zijn echtgenote deelde mee in de hulde. Jef Cailliau is voor een VVF’er
geen onbekende. Denk maar aan het reuzenwerk voor de samenstelling van de boeken met de Staten
van Goed van de Kasselrij Veurne waarmee Jef recent bezig is. Maar er is nog veel meer. In een
van de volgende nieuwsbrieven gaat we daar dieper op in.
Niet alleen Jef Cailliau werd bedankt. Ook het gemeentebestuur van Koksijde verleende dermate
veel hulp bij de organisatie van het congres dat VVF-Westkust een tegenprestatie billijk achtte. Met
de hulp en kennis van Jef Cailliau en enkele bestuursleden werden de kwartierstaten van
burgemeester Marc Vanden Bussche en eerste schepen Jan Loones opgezocht, kaligrafisch
opgesteld en ingekaderd. Zes generaties volledig met geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens.
In totaal 126 voorouders van beide politici, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Misschien
brengen we die gegevens nog eens in een volgende nieuwsbrief.
Jan Loones ontving zijn kwartierstaat reeds op het einde van het congres waarvan hij het
slotreferaat van prof. dr. Cassiman en de afsluiting nog bijwoonde. In zijn dankwoord onderstreepte
hij het belang van VVF en haar bijdrage voor de geschiedkundige en culturele verheffing van de
mens.
Burgemeester Marc Vanden Bussche was belet voor het congres en ontving zijn kwartierstaat op
woensdag 5 juni in het lokaal van VVF-Westkust. Hij werd er verwelkomd en bedankt door
voorzitter Joeri Stekelorum die van de gelegenheid gebruikmaakte om VVF-Westkust voor te
stellen. Burgemeester Vanden Bussche was totaal verrast toen hem zijn kwartierstaat werd
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overhandigd. Hij toonde veel belangstelling voor het werk van VVF en dook met Joeri Stekelorum
in het uitgebreide archief op zoek naar voorouders.
Willy MOONS

Links: Burgemeester Vanden Bussche bestudeert met voorzitter Joeri Stekelorum en met de over de schouder
toekijkenden Jef Cailliau en Gilbert Dumon zijn kwartierstaat. Rechts: Enkele ogenblikken later werden al de
parochieregisters van Schore bovengehaald om een van de voorouders van de burgemeester op te sporen, dit met de
hulp van voorzitter Joeri Stekelorum en de toekijkenden Johny Vanheste en penningmeester Marc Derudder. Onder:
Een ietwat duistere foto van de leden van VVF-Westkust rond burgemeester Vanden Bussche en zijn kwartierstaat.
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Een gezinstelling van Koksijde uit 1688
Tussen de parochieregisters van Koksijde (uitgegeven door onze VVF-afdeling) vonden we een telling van
alle personen uit de parochie van Koksijde en de parochie St.-Walburga extra muros.
Deze telling vormt een nuttige aanvulling van de gegevens die we uit de parochieregisters kunnen halen,
omdat ze ons bijv. kunnen leren welke kinderen in dat jaar nog in leven waren. Er werd immers niet steeds
systematisch nota genomen van de kinderen die jong stierven.
De lijst vermeld de gezinshoofden, de echtgenote (uxor), de kinderen (filius = zoon ; filia = dochter) en de
knechten (famulus) en meiden (ancilla of famula) in het gezin en bijna steeds de leeftijd.

Notitia familiarum anni 1688 cum appendentia et etate Coxyde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Theodorus Vetsken
Maria, uxor
Cornelia, filia
Anna Maria, filia
Jacobus, filius
Agnes, filia
Apollonis Goosen, famulus
Paulus N., famulus
Franciscus, famulus
Gaspar Willekens, famulus
Francisca Peene, ancilla
Joanna Fevers
Petrus Dobbelaer
Judoca Loonens, uxor
Petrus Dobbelaer, filius
Judocus, filius
Franciscus filius
Guilielmus, filius
Jacobus, filius
Petronilla Pardoen, ancilla
Stephanus Verplancke
Joanna, uxor
Joannes, filius
Stephanus, filius
Petrus, filius
Francisca, filia
Marcus Weynaere
Jacoba Aernouts
Jacoba, filia
Arnoldus Hulstaert
Maria Haeverbeke, uxor
Joannes Verpoort, nepos
Justus Pycke
Jaecques Pycke
Janneken, ancilla
Carrolus Boogaert
Cornelia uxor
Franciscus, filius
Maria, filia
Cornelius, filius
Carrolus, filius
Thomas, filius
Joanna, filia
Agnes, filia

8 annorum
5 annorum
4 annorum
2 annorum
20 annorum
21 annorum
21 annorum
18 annorum
20 annorum
16 annorum

20 annorum
7 annorum
5 annorum
12 annorum
2 annorum
20 annorum

17 annorum
15 annorum
12 annorum
24 annorum

2 annorum

17 annorum
15 annorum
9 annorum
17 annorum
obijt 1689
22 annorum
19 annorum
16 annorum
14 annorum
10 annorum
12 annorum
6 annorum
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Gillis Cnuudt
Maria, uxor
Carel, filius
Jan, filius
Marye Cathelyne Cnuudt
Dorothea Cnuudt
Janneken vidua Weynaere
Jan Hughevelde, famulus
Barbel Maertens, ancilla
Malliaert de Guuser
Jaecquemynken, uxor
Marye Ramauts, ancilla
Lievin van Outryve
Anna, uxor
Jaecques, filius
Anna, filia

3 annorum
1 annus
17 annorum
15 annorum
24 annorum
24 annorum

13 annorum

3 annorum
1 annus

Notitia familiarum anni 1688 parochia Ste. Walburgis extra civitatem cum appendentia et etate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tousainct Lapiere
Elisabeth uxor
Cornelis Clayman, filius
Jan Frans Clayman, filius
Pieter Clayman, filius
Anna Clayman, filia
Pieter Beest
Monica Lapiere, filia
Simoen Pylo, famulus
Marye Lichtervelde
vidua Jooris Peene
Marcus, filius
Monica, filia
Jooris Messiaen
Marye, uxor
Pieter, filius
Alexander d’Haene, famulus
Pieternelle Thibauts
vidua Louys Spot
Godelieve ....
Passchier Spirinck
Jaecqueminken, uxor
Joanne, filia
Anne Marye, filia
Passchinken, filia
Petronelle, filia
Anne Therese, filia
Jan Franchoys, filius
Therese, filia
Barbel Dorothea
Lucas Labaere, famulus
Denys Goderes, famulus
Ferdinandus Roels, famulus
Philippe Baelde
Marye, uxor
Franchois, filius
Cathelyne Becu, famula
Jan Bossaert, famulus

25 annorum
19 annorum, obijt 1688
16 annorum
22 annorum
13 annorum
11 annorum
40 annorum
17 annorum
9 annorum
12 annorum

4 annorum
22 annorum
10 annorum

19 annorum
17an
14 annorum
13 annorum
8 annorum
6 annorum
4 annorum
2 mensis
22 annorum
20 annorum
18 annorum

2 annorum
20 annorum
27 annorum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorzitter: 058/41.40.44
- Secretariaat: Stuiverwijk 15 8620 NIEUWPOORT
- Bankrelatie: 979-2656699-68 M. Derudder Veurne-Westkust.
- Email: vvfwestkust@advalvas.be

39.
40.
41.
42.
43.
44.
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.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Jan Willinck, famulus
Jan Colenbeun
Pieternelle, uxor
Jan, filius
Elisabeth, filia
Marye, filia
Dorothea, filia
Pieter Jan, filius
Pieter Landoy, famulus
Janneken, famula
Pieter Killebay
Laurence, uxor
Pieter Aernout, famulus
Jan Deroo, famulus
Joseph Vanlantschoot, famulus
Cornelie Maertens, famula
Jaecques Benau
Petronelle, uxor
Pieter Jacobus, filius
Frans Benau, frater
Barbel Vankerckhoove, ancilla
Gillis Sey
Cathelyne, uxor
Gillis, filius
..., filia
..., famula
Jan de Mey
Jaeckemynken, uxor
Marcus, filius
Pieternelle, filia
Marye Franchoise, filia
Gilis Derutter
Jacobus, filius
Petronilla, filia
Joannes, filius
Pieter, filius
Pieter Bonifaes
Adriaeneken, uxor
Jacop, filius
Jan, famulus
Jan Deroo
Mary, uxor
Jan Willepit
Janneken, uxor
Pieter, filius
Adriaen Willick
Pieternelle, uxor
Jan Debrol
...., uxor
Pieter Debrol, filius
Jacop, filius
Anna, filia
Joanna Liebaert, ancilla
Niclais Morel, famulus
Frans Deswarte, famulus
Philippus Demolder
..... uxor
Philippus, filius

10 annorum

15 annorum
12 annorum
10 annorum
8 annorum
2 mensis
20 annorum
20 annorum

21 annorum
12 annorum
23 annorum
24 annorum

6 mensis
14 annorum
8 annorum

2 annorum
2 mensis
13 annorum

11 annorum
12 annorum
1 annus
15 annorum
12 annorum
8 annorum
5 annorum

10 annorum
18 annorum

1 annus

16 annorum
14 annorum
4 annorum
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97. Pieter, filius
... annorum
98. Jaecques, filius
2 annorum
99. Peternelle, filia
2 mensis
100.Jan Baptiste Schoemar, famulus
101.Janneken Vergueerne, ancilla
102.Jaecques Fieren
103..... uxor
104.Isabella, filia
2 annorum
105.Emerence, filia
6 mensis
106.Laurens Dewitte, famulus
107.Joanna Brol, ancilla
108.Pauwels Weins, famulus
19 annorum
109.Matthys Deplat
110.Pieter Lapaene
111...... uxor
112.Pieternelle, filia
9 annorum
113.Lucie, filia
7 annorum
114.Pieter, filius
3 annorum
115.Jacobus, filius
3 mensis
116.Norbert Decuuper
117..... uxor
118.infans
1 annus
119.ancilla
14 annorum

Joeri STEKELORUM

De klerken van de vierschaar
===============================
Als men ver in de geschiedenis teruggaat, stelt men vast dat van oudsher alle gezag en macht in
handen lag van één enkel persoon en dat er geen spraak was van scheiding van machten zoals we
die heden ten dage kennen. Die ene persoon, gewoonlijk “vorst of koning” genoemd, regeerde over
de andere leden van de groep en bepaalde eigenmachtig wat zijn onderdanen moesten doen en hoe
ze het moesten doen. Hij had de bevoegdheid om wat ze deden te beoordelen. Hij was wetgever,
regeerder en rechter.
Dit verschijnsel is blijkbaar van alle tijden, is zo bij alle volken en naties en dit is vandaag nog zo.
In de jaren 50 had ik de gelegenheid in donker Afrika bij de Bakuba’s - een zeer gesloten volksstam
van om en bij de 100.000 mensen, geregeerd door de Nyimi; het is deze koning die de inlandse
bevolking van Belgisch Congo vertegenwoordigde op de wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel
- nader kennis te maken met hun rechtssysteem en een zitting van hun belangrijkste gerechtshof bij
te wonen. Zij kennen administratieve-, strafrechtelijke- en burgerlijke rechtbanken.
Ter verduidelijking, de rechtbank “Ishamala” voorgezeten door de Nyimi zelf, vertoont de
kenmerken van de hoogste gerechtsinstantie en kan mutatis mutandis worden vergeleken met ons
Hof van Cassatie. Het is inderdaad de rechtbank die waakt op het gewoonterecht en de ontwikkeling
er van.
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Aan de hand van wat een tolk mededeelde – de gebruikte taal was natuurlijk hun eigen inlandse taal
en niet een meer bekende handelstaal - bleken zij rechts- en procedureregels te volgen die
verrassend veel gelijkenis vertoonden met wat we in ons hedendaags rechtsstelsel kennen.
Dienaangaande stelt men vast dat hetzelfde fenomeen zich eveneens voordoet wat betreft het
Middelnederlands recht. Ook daar herkent men talrijke zaken die we vandaag in ons eigen recht
terugvinden. Voorbeelden daarvan zijn :
 de notarissen met een statuut dat niet veel is veranderd en die akten verlijden volgens
een procedure en met een terminologie die vandaag nog duidelijk herkenbaar zijn.
 de rechtspleging voor de rechtbanken.
 de arbitrage, .....
De verklaring hiervoor is niet zover te zoeken. Buiten de laatste jaren misschien, kwam het formeel
recht geleidelijk aan tot stand. In de gemeenschap veralgemeenden zich gebruiken – juist volgens
de zedelijke orde - die zich geleidelijk aan tot rechtsregels ontwikkelden, dewelke na een zekere tijd
door de overheid als algemeen geldend en voor elkeen verplichtend werden beschouwd. Dit werd
het gewoonterecht dat aan de basis ligt van het moderne recht en er nog niet zolang geleden een
belangrijk element van was.
Naarmate een rijk werd onderverdeeld in kleinere gebieden, delegeerde het staatshoofd zijn
bevoegdheden, waaronder zijn rechtsmacht. Die bevoegdheden werden dan waargenomen door het
gebiedshoofd zelf, of door een aangestelde, of door een instantie die bepaalde rechten had
verworven.
In de middeleeuwen waren de kleinste gebieden de heerlijkheden, waarvan sommige uitgroeiden tot
steden.
Zo komen we voor het onderwerp dat ons aanbelangt tot meerdere soorten rechtbanken of
vierscharen, vooreerst deze van de vorst, verder deze van de landsheerlijkheden en deze van de
steden.

DE VIERSCHAAR
Het woord vierschaar zou komen van vier scarnen = vier banken. In de oudste teksten vindt men
soms 4 scarne, - in het latijn viscarna en in het Frans viscarne. In latere teksten wordt gesproken
van Vierschaere.
De banken waren door een touw omgeven en voor recht gaan spreken werd de uitdrukking « de
vierschaar spannen over iemand» gebruikt.
Het woord vierschaar heeft twee betekenissen:
1. De vierschaar is de plaats waar recht wordt gesproken, in open lucht en aan een kruispunt
van wegen. Daar waar er een schepenhuis bestond, op het plein er voor, soms onder een
afdak. Dit is het geval geweest vóór het hertogelijk paleis te Brussel naast de ingang, binnen
in de balie, zoals te zien op oude illustraties (in het Prentenkabinet van de Koninklijke
Bibliotheek).
Op het einde van de XVIde eeuw zetelde de Brusselse vierschaar nog in open lucht.
De enige nog bestaande werd in het eerste kwart van de XVIIIde eeuw gebouwd door de
heren van Volkaersbeke op hun heerlijkheid in de parochie van Bevere. Een kopij er van
vindt men in het openlucht museum van Bokrijk.
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Pieter Bruegel de Oude tekende een allegorie op de rechtspraak. In de rechter benedenhoek
is de zitting van een vierschaar, waar een griffier in een register inschrijft, wijl een proefstuk
voor hem op tafel ligt.
In de steden «spannen» de schepenen hun vierschaar in één der stadhuiszalen.
Te Brugge zetelde de vierschaar in 1281 nog op de markt; in 1304 kwam die bijeen «int
ghiselhuis».
2. Het woord vierschaar betekent ook een rechtsgebied.
In de literatuur komt dit herhaaldelijk voor, vb. «Oordeghem, Smettelede es eene vierscare»
wordt vermeld door T.Limburg-Stirum.
Volgens Van Caneghem heeft elke vierschaar een beperkt gebied, zelfs de vorstelijke
hebben een lokale of territoriale jurisdictie.
In verband met de territoriale jurisdictie van het Brugse Vrije valt een bijzonderheid op te merken.
Niet alleen stonden de administratieve gebouwen van het Vrije binnen het stedelijk gebied van
Brugge, op de Burg, maar ook de vierschaar zetelde in die gebouwen, dus in een ander
rechtsgebied. Daarenboven heeft het bestuur van het Vrije in het begin van de 16e eeuw de
territoriale bevoegdheid van haar rechtbank in zekere mate bij decreet uitgebreid : «Voorts was
gesloten dat van nu voortaan twee schepenen met eenen gezworen clerck van de vierschaer zullen
mogen alsowel binnen als buiten den lande vande Vrijen als daer buiten in andere plaetsen ghiften
passeren vande erfve in ‘t Vrije ghelegen ende ook bezettinghen van losrenten zonder ‘t consent
vande college ofte ooc vande burgemeester. Actum 31 meye 1529».

De landelijke vierschaar
Men spreekt over smalle wetten waar het betreft het college van schepenen van de landelijke
heerlijkheden.
De vierschaar zetelde op een centraal punt van het rechtsgebied. De rechters waren die schepenen
die het recht weten en het vonnis uitspreken. Zij zetelden onder het voorzitterschap van een
vertegenwoordiger van de heer, de baljuw of een meier, die de vierschaar maant of samenroept en
na het geding of genachte het vonnis doet uitvoeren.
Het rechtsgebeuren was zeer formalistisch aan de hand van geijkte formules. In sommige streken
heette de baljuw of meier crichouder. Vóór het openen van de zitting moest hij zijn staf of crick ter
hand nemen : « Ende die baljuw nam die crike in zijne hand » en aan de schepenen vragen of de
zitting mocht worden geopend of geband.
De vierschaar behandelde zowel strafzaken, dit is «justicie administreren », als burgerlijke of
«partijen berechten». Tegen het vonnis was er praktisch geen beroep in strafzaken, terwijl er een
vaag beroep bestond in burgerlijke zaken.
De schepenen werden niet verkozen door de bevolking, maar werden door de heer benoemd, die
rekening moest houden met verschillende voorwaarden zoals leeftijd. Bepaalde categorieën waren
uitgesloten. Dit was het geval voor degenen die in dienst stonden van de vorst, van een heer, van
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een gemeentelijke administratie of voor een gerechtsdienaar. In de verschillende vorstendommen
was de toestand vrij gelijklopend.
De vraag stelt zich ook hoe dikwijls er moest worden gezeteld of hoe dikwijls werd de vierschaar
gebannen? Er bestond geen vaste algemeen geldende regel. De gewone zittingsdag was de dinsdag
na de oproeping ‘s zondags aan de kerk.

De stedelijke vierschaar
Over de vierschaar te Brugge weten we zeer veel dank zij de diepgaande studie en opzoekingen van
stadsarchivaris Schouteet.
Wat geldt voor de landelijke vierscharen is uiteraard eveneens geldig voor de stedelijke,.
Tot de stadsbeheerders van Brugge behoorden twaalf schepenen die in de vierschaar zetelden.Voor
deze taak werden ze bijgestaan door ambtenaren, « Klerken van de Vierschaar » genoemd.

DE KLERKEN VAN DE VIERSCHAAR.
I. Algemeenheden
De klerken van de vierschaar werden door het stadsbestuur aangesteld en waren aan het rechtstreeks
gezag van de stadsregering onderworpen, maar ze genoten geen bezoldiging of vergoeding van
stadswege.
Het officie van klerk van de vierschaar te Brugge had ongeveer hetzelfde karakter als het ambt van
notaris in onze hedendaagse maatschappij. Ook de notarissen worden door de openbare overheid
aangesteld, zij hebben de exclusieve bevoegdheid om bepaalde handelingen te verrichten en zij
genieten de inkomsten van die handelingen, betaald door de personen die hun ambt inroepen. Het
zijn echter de schepenen die akten authenticeren en niet de klerken. Er zijn ook geen getuigen zoals
bij de notarissen.
II. Ambt
Zij zijn bevoegd om authentieke akten van burgerlijke aard en belang op te maken en ten overstaan
van de wet te doen bekrachtigen of te laten passeren. Daarom gemeenlijk “wettelijke passeringen”
genoemd. Omdat ze voor de schepenen worden verleden, noemt men die akten ook schepenakten of
schepenbrieven.
De inhoud van deze akten behelst hoofdzakelijk:
• overdrachten van onroerende goederen.
• vestigen en overdracht van renten op onroerende eigendommen.
• vestigen en afschaffen van erfdienstbaarheden.
• burgerlijke overeenkomsten zoals :
 Huwelijkse voorwaarden.
 Testamenten.
 Boedelscheidingen.
 Mondigverklaringen.
 Borgtochten.
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 Lijf1renten.
 Pachtbrieven.
 Overdrachten van officieën.
 Verbintenissen en procuraties.

Van deze akten werden de minuten bewaard en in speciale registers - protocollen genaamd geregistreerd.
De praktijk van de klerken van de vierschaar beperkte zich tot handelingen betreffende de Brugse
poorters en hun te Brugge gelegen eigendommen. Hun standplaats kon nergens anders zijn dan te
Brugge.
De klerken van de vierschaar waren tevens procureurs. In deze hoedanigheid vertegenwoordigden
zij in rechte, inzonderheid in burgerlijke zaken, de gedingvoerende partijen, zonder als raadsman
voor partijen op te treden. De raadslieden waren de taallieden of advocaten. Zij moesten hun ambt
zelf uitoefenen en konden zich niet laten vervangen. Het ambt was echter niet exclusief, ze konden
tegelijkertijd andere persoonlijke functies uitoefenen. Aldus zien we klerken van de vierschaar ook
optreden als ontvangers van kerkfabrieken en van andere instellingen, als klerk van de deelmannen,
als klerk van de griffier-crimineel, als klerk van de tafel, als klerk van de «becommerde» of met
schulden bezwaard overleden personen, als taalman extra-ordinair en als taalman supernumeraire,
als aangestelde tot het bijhouden van het register van de arresten en transporten, als stokhouder en
als notaris.
Er waren ook onverenigbaarheden met het ambt van klerk van de vierschaar; ze konden geen deel
uitmaken van het eigenlijke stadsbestuur of klerk zijn van de vierschaar van een ander
rechtscollege.
III. Benoeming
De eerste gekende klerk zou kunnen vermeld zijn in de stadsrekening van 1312, maar dat is niet
zeker, het zou gewoon een beambte kunnen geweest zijn. Een eeuw later was daar meer
duidelijkheid over.
De belangrijkste benoemingsvoorwaarden te Brugge waren:
 in de eerste plaats poorter van Brugge zijn.
 er wonen.
 in Vlaanderen geboren zijn.
 meerderjarig zijn.
 vanaf 1627 een bekwaamheidsproef.
 dikwijls werd een proeftijd voorgeschreven.
 de eed afleggen “in volle college van schepenen”.
Het toezicht op de uitoefening van het ambt behoorde aan de stadsregering. De overtredingen
werden bestraft met geldboeten, schorsing of ontslag.
IV. Aantal
Het is niet bekend of in Brugge het aantal vóór 1575 was gereglementeerd. Wellicht wel aangezien
nieuwe benoemingen gebeurden in vervanging van een vorige klerk. In 1575 was het aantal beperkt
tot 20.
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Het steeds groeiend aanzien van de notarissen ten nadele van de klerken van de vierschaar bracht
mee dat de voorkeur van de bevolking meer en meer naar de notarissen ging, bij wie er ook een
grotere geheimhouding bestond. Dit was vooral het geval voor akten betreffende meer intieme
aangelegenheden, zoals huwelijkse voorwaarden, testamenten en gewone contracten.
De klerken van de vierschaar bleven echter de voorkeur genieten voor akten die met de weeskamer
in verband stonden of in de kadastrale leggers moesten worden genoteerd. De overweging dat latere
betwistingen voor dezelfde schepenbank moesten komen speelde hier wellicht een rol.
Het ambt van klerk van de vierschaar werd van langsom minder aantrekkelijk. Bovendien kwamen
er in de loop van de 18e eeuw meer ambten in handen van notarissen. Het Oostenrijks bewind was
het ambt al niet erg genegen en het verdween helemaal op het einde van het Ancien Regime. Te
Brugge dateert de laatste akte van 13 januari 1795.
V. De protocollen van de klerken van de vierschaar.
Bij het opmaken van de akten van de vierschaar volgden de klerken de volgende procedure:







de akten werden door de klerken geminuteerd en
ingeschreven in speciale registers.
de klerk ging samen met de partijen naar de schepenzaal in het stadhuis, waar de
minuut werd gelezen en door de vierschaar bekrachtigd, rekening houdend met
eventuele opmerkingen en verbeteringen. In de regel traden daarbij twee schepenen
op. Voor zaken betreffende minderjarigen moest het voltallig schepencollege zetelen;
in de praktijk beperkte zich dit tot zes of acht, die het gehele college
vertegenwoordigden.
de betrokken klerk noteerde de namen van de schepenen en de datum van het
verlijden van de akte in de marge van de minuut.
hij noteerde eveneens het aantal af te leveren grossen, door het woord «factum» of de
letter «f» zoveel maal te herhalen als het aantal van de af te leveren grossen.

De heer Schouteet meent dat het beter is te spreken van «protocollen» dan van «registers», omdat
registers bestemd zijn om afschriften van akten te bevatten in tegenstelling tot protocollen, waarin
geen afschriften maar rechtsgeldige minuten van akten worden geregistreerd. Aangezien de akten in
de protocollen werden geminuteerd in volgorde dat ze werden opgesteld en er een zekere tijd
verliep tot aan het verlijden door de vierschaar, is de volgorde van de in de marge ingeschreven data
niet altijd strikt chronologisch. Soms maakten de klerken dienaangaande een aantekening.
Een in de protocollen ingeschreven akte die niet werd verleden door de vierschaar, was dus geen
authentieke akte en dus waardeloos.
VI. Bewaring
De klerken van de vierschaar waren verplicht hun registers regelmatig bij te houden en ze te
bewaren. Bij het beëindigen van hun ambt moesten ze die inleveren bij het stadsbestuur, dat ze
verder bewaarde.
Nu berusten ze in het stadsarchief van Brugge. Hun aantal bedraagt 1122.
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Om een akte te zoeken en op te vragen moet men het werk van A.Schouteet raadplegen. Het staat in
de leeszaal van het stadsarchief nr. Lx en bevat:
1. Een lijst van de klerken van de vierschaar. Deze lijst is alfabetisch opgemaakt en geeft:
 naam en voornaam.
 datum van benoeming, beëdiging en beëindiging.
 naam van voorganger en opvolger.
 begin- en eindjaar van de nagelaten protocollen.
2. Inventaris van de protocollen van de klerken van de vierschaar.
De protocollen zijn genummerd van 1 tot 1129 (dus meer dan er in het stadsarchief berusten) en
geklasseerd per klerk, in alfabetische volgorde. Nummer 1 is van klerk Hendrik ABEY en het
laatste nummer 1129 van notaris Jan DE WREE.
Per klerk wordt het volgende vermeld:
 het eerste en het laatste nummer van zijn protocollen, gevolgd door zijn
voornaam en naam.
 begin- en einddatum.
 aantal delen.
 per deel : het volgnummer, de data van de eerste en de laatste ingeschreven akte.
 soms nog wat uitleg vb. dat er een inhoudstafel is.
Niet alle akten berusten echter in het stadsarchief. Sommige protocollen, komende van notarissen
werden overgemaakt aan het rijksarchief te Brugge. Het betreft een vijftal klerken, nl. Boudewijn
Boone, Karel Coopman, Jan Cortals, Albert de Gheldere en Frans van de Steene. Deze protocollen
zijn ook vermeld in de inventaris van Schouteet.
Er zijn ook nog notarissen die protocollen van de vroegere klerken van de Brugse vierschaar, die
hen werden overgemaakt door hun voorgangers, in eigen beheer bewaren. Er bestaan lijsten van. De
praktijk leert dat het soms moeilijk is om die akten te vinden en er af schrift van te bekomen, zonder
het betalen van een ereloon dat vrij hoog kan liggen.
In Veurne Ambacht waren er drie Vierscharen. Men had:
1. De Vierschaere van de stad
2. In de kasselrij :
- de Noordt - Vierschaere
- de Zuydt – Vierschaere.
Aanvankelijk werden alle registers en protocollen in het stadsarchief van Veurne bewaard.
In 1870 werd beslist alles wat de kasselrij betrof naar Brugge over te brengen.
Voor opzoekingen dienaangaande in het Rijksarchief te Brugge kan men raadplegen: de “Inventaris
van de registers van stad en kasselrij Veurne en generaliteit van de acht-parochies” (nl. Elverdinge,
Loker, Noordschote, Reningelst, Vlamertinge, Watou, Woesten en Zuidschote). n° 129.
Men vindt er :
- Ceurghedinghen nummers 996 tot 1006, van 1524 tot 1654
- Camerboucken :
a/ Vierschaere van de stad nr. 107 tot 1010, van 1733 tot 1796
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b/ Noordt-Vierschaere nr 1011 tot 1016, van 1723 tot 1796
c/ Zuydt-Vierschaere nr 1017 tot 1023, van 1734 tot 1796
- Justitiekamers
- Vonnissen geveld door de Vierschaere, zonder onderscheid/ Civiele recht
- Vroedommen nr. 1024 tot 1026, van 1713 tot 1796
- Cleenbrecht (verzoeningen) nr. 1027-1028, van 1743 tot 1796
- Registers met de aanvaarding van griffiers enz. nr 1029-1034, van 1702 tot 1793
- Varia nr. 1035 tot 1027, van1723 tot 1795.
Voor opzoekingen in het stadsarchief Veurne kan de inventaris ter plaatse worden geraadpleegd.
VII. Voorstelling van een akte
In de protocollen volgen de akten elkaar op en een nieuwe akte begint onmiddellijk onder de
handtekeningen van de vorige akte. De akten hebben geen hoofding. Links wordt een marge van
een vijftal centimeter vrijgehouden voor het aanbrengen van annotaties.
1. In de marge wordt vermeld:





ter hoogte van het begin van de akte wordt meestal de datum als volgt ingeschreven
«Actum den thiensten meye 1673» ; soms wordt de dag in cijfers geschreven. Als
de datum onderaan de akte wordt ingeschreven, wordt hij gewoonlijk niet meer in de
marge herhaald.
onder de datum worden de namen van de schepenen vermeld : pnt (present)
schepenen gevolgd door de namen.
op het einde van de akte wordt genoteerd:
- ons pnt (present).
- als schepenen.
- de handtekening van de schepenen.

Aangezien de klerken de akten onder elkaar schreven zonder een nieuwe bladzijde te beginnen kan
men aannemen dat zij de datum en de namen van de schepenen onderaan de akte schreven, indien
deze werd geregistreerd vooraleer een nieuwe akte werd verleden en er dus nog plaats was.
2. De eigenlijke akte wordt doorlopend geschreven zonder enige insprong of blanco. Alle
geraadpleegde beginnen met “compareert” of “compareren” en daarna:







de identiteit van de partijen met meestal de afstamming, de naam van de ouders en in
sommige perioden.
ook de grootouders. De naam van alle personen die op een of ander manier bij de
zaak betrokken zijn wordt vermeld.
de aard van de transactie en het voorwerp ervan. Bij de verkoop van een huis wordt
de naam medegedeeld en de ligging gedetailleerd omschreven, met naam van de
aanpalende woningen en van hun eigenaars. Ook de bewoners van het huis worden
vermeld.
de voorwaarden en de lasten.
eventueel opeenvolgende overdrachten met vermelding van de betrokken personen,
datum, degene die de akte hebben verleden en de registratie.


In sommige gevallen vindt men gegevens betreffende vier generaties.
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Hoewel het nog onmogelijk is opzoekingen te doen in de protocollen zelf omdat het weinig zin
heeft alle akten te lezen zonder dat men enig idee heeft van wat erin te vinden is, blijkt het echter
vrij gemakkelijk om de akten waarvan men de referentie (datum) kent, te vinden. Daarom is het
aangewezen bij het noteren van een datum, deze van de registratie te nemen en niet deze van het
opstellen of het verlijden van de akte.
Bij opzoekingen kan het nuttig zijn de voorgaande en de volgende akten even te overlopen, het
gebeurt inderdaad regelmatig dat deze akten hetzelfde thema behandelen en voor de vorser
belangrijke gegevens bevatten. In dezelfde optiek kan men ook aan de hand van de handtekening,
de voorgaande en de volgende akten overlopen.
Het is duidelijk dat deze bron zeer belangrijk is voor elke soort van opzoekingen : genealogie,
huizengeschiedenis en andere.
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Oproep
Om vlug en goedkoop deze nieuwsbrief te versturen vraagt het bestuur dat iedereen die e-mail (dat
is de elektronische brievenbus van Internet) heeft zijn adres op het net zou meedelen aan het e-mail
adres vvfwestkust@advalvas.be. Dan ontvangt hij in de toekomst deze nieuwsbrief in zijn
elektronische brievenbus.

Bibliotheek aanwinsten
- Klapper op de “jarchemijnen indes” van de Kortrijkse weeskamer, deel II Kasselrij Kortrijk.
- Graf- en gedenkschriften Sint-Michielskerk te Brugge Sint-Michiels.
- De volkstelling te Kortemark in het jaar 1748.
- Tienjaarlijkse tabellen van geboorten, huwelijken en overlijdens in Stuivekenskerke.
- Liste alphabétique des mariages, commune de Killem, années 1735 à 1789.
- Huwelijkscontracten Burburg 1689-1762.
André BAERT
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Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)

NIEUWSBRIEF

- Winter Jaargang 2, Nr. 3, december 2002

Boodschap van de voorzitter
Het jaar 2002 loopt stilaan naar haar einde toe.
Met onze afdeling Westkust van de VVF kunnen
we terugblikken op een succesvol jaar, waarin de
vele inspanningen van onze bestuursleden en
sympathisanten hun steentje hebben bijgedragen
tot vruchtbare resultaten.

We mochten ons eveneens verheugen in een
aantal milde schenkingen van boeken,
tijdschriften, bidprentjes, rouwbrieven,
documentatie en archivalia van sympathisanten
van onze afdeling. Hiervoor een hartelijke dank
namens alle leden.

De eerste jaarhelft werd in beslag genomen door
de organisatie van het nationaal VVF-congres in
het Cultureel Centrum Casino Koksijde. Toen we
in 2001 de toezegging kregen van het nationaal
bestuur dat het congres in Koksijde mocht
doorgaan, konden we niet vermoeden welke
impact dit op onze afdelingswerking zou hebben.
Vele vergaderingen en praktische afspraken
maakten dat we met weinig andere dingen
konden bezig zijn. Een grote tevredenheid van
omzeggens alle deelnemers, was voor ons echter
de grootste voldoening. De keuze van de sprekers
was blijkbaar ook onze nationale TV –omroep
VRT -Canvas niet ontgaan. Het referaat van prof.
dr. Cassiman was de aanleiding voor het maken
van een reportage, die werd uitgezonden op
zondag 3 november jl. op Canvas. Deze
uitzending begon met onze uitnodiging aan prof.
Cassiman om te komen spreken op het congres
en een aantal beelden van zijn referaat. De
filmmakers volgden Cassiman in zijn zoektocht
naar zijn voorouders en familieleden (met beelden
van het VVF -centrum in Merksem) en gaven aan
wat DNA-onderzoek kan bieden. Voor zij die de
reportage niet hebben gezien, voorzien we een
voorstelling in ons lokaal op 27 januari.

In de toekomst willen we nog meer de klemtoon
leggen op vormende activiteiten. Het ligt in de
bedoeling op regelmatige tijdstippen bevoegde en
competente sprekers uit te nodigen, zodat we
onze scoop kunnen uitbreiden. Deze
spreekbeurten kunnen een aanzet zijn om wat
dieper te gaan graven in onze
familiegeschiedenis. De aanzet werd einde
oktober gegeven met het referaat van Michel
Vermote, departementshoofd aan het AMSAB
(Archief en Museum van de Socialistische
Arbeidersbeweging) die het had over zijn Centrum
en over de gerestitueerde Belgische Archieven uit
Rusland. Wie voorouders heeft in Gent, kan er zijn
gading vinden met o.a. een collectie
werkmansboekjes, ledenlijsten van coöperaties
enz.

Na een verdiende rustpauze startten we onze
werking terug op in september. Volle aandacht
ging en gaat hierbij naar de uitbouw van onze
dienstverlening in ons
documentatiecentrum. Een belangrijke
aanwinst in boeken konden we recent realiseren
met de aankoop van de volledige reeks van de
volkstelling 1815 en 1748, die bijna de hele
provincie omvat. Beginnende zoekers kunnen zich
aldus bij ons oriënteren en nagaan wat de
verspreiding van de familienaam was in het begin
van de 19de eeuw.

Joeri Stekelorum,
Afdelingsvoorzitter

Ten slotte wil ik iedereen uitnodigen om verder
opbouwend mee te werken aan de verdere
ontplooiing van ons documentatiecentrum en u
allen en zij die u dierbaar zijn een goed eindejaar
toewensen.
We zien elkaar ongetwijfeld op de
traditionele nieuwjaarsreceptie op 13
januari.

MAANDAG 13 JANUARI 2003 19u30

NIEUWJAARSDRINK
in ons lokaal
met specialiteiten Bachten de Kupe

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
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Een belangrijke schenking aan ons documentatiecentrum
Pierre Vermeire, tot voor kort woonachtig in
Koksijde, maar recent teruggekeerd naar zijn
geboortestad Gent, publiceerde in 1993 het
belangwekkende boek:
“Stam bom en van de verw ante W estvlaam se

fam ilies Van Hee, Faure (Didelle), Verlende,
De Cae, Fraeys (de Veubeke), Cornelis en
M ulle (de Terschueren) ”.

Het werk van ruim 700 bladzijden, boordevol
genealogische informatie en documentatie over
deze en vele andere belangrijke Westhoek –
familie’s, is voortaan in onze bibliotheek
raadpleegbaar. Tevens werd door Pierre Vermeire
zijn ruime documentatie, verzameld in vier
classeur‘s, die hij gebruikte voor voormeld werk,
aan ons documentatiecentrum toevertrouwd en
door onze bibliothecaris ondergebracht in het
Fonds Verm eire-Tom bal (2002) .

Deze documentatie is op aanvraag raadpleegbaar.
Ze omvat aldus documentatie over de families
Van Hee, Verlende, Butaye, Faure, De Cae,
Fraeys, Cornelis, Pil, Paris, Tack, De Brouckère,
Lauwers, Desmadryl, Bieswal, Wilmaers, Serruys,
de Villegas, Mulle, Sappelier, De Man, Criem, Peel,
enz. Een volledige map betreft volledige
afschriften van staten van goed van deze families.
Een vierde map betreft documentatie over diverse
verwante onderwerpen zoals: geschiedenis van
Stavele, van Geluwe, burgemeesters van Veurne,
Torhout, afschrift uit dagboek van E.P. Petrus
Mallebranck van de abdij van Lo (1756-1830),
geschiedenis van Zoutenaaie, enz.
We danken de heer Vermeire voor deze toch
wel belangrijke schenking aan ons centrum.

Stand archief
Vanaf dit jaar verzamelt onze afdeling in het
archief allerlei documenten die ook in een
computerbestand worden gebundeld en
raadpleegbaar worden. De stand van zaken is
thans als volgt:
Steekkaarten met foto geboorten: 402
Steekkaarten met foto huwelijken: 132
Steekkaarten met foto overlijdens: 200
Geklasseerde rouwbrieven: 1792
Geklasseerde bidprentjes: 1596

Oproep:
Voor het opmaken van de stamboom over
de Withouck of Wijthouck is alle informatie
van harte welkom bij Johny Vanheste,
Wandelhofstraat 26 , 8670 Koksijde of via
e-mail johnyv@wanadoo.be

Agenda 2003
Noteer alvast in uw nieuwe agenda voor 2003:
Raadpleeg onze internetsite voor juiste openingen. http://members.lycos.nl/vvfwestkust
Ma. 13 jan. 19.30 u.: Nieuwjaarsdrink.
27 jan.: TV -reportage van prof. Cassiman over DNA-onderzoek “Het Y van Columbus”.
24 feb.: Lezing door Jan Van Acker over feodaliteit of de familie van Stavele. JS neemt contact.
12 mei: Lezing door Christof Papin.
22 sept.: Lezing.
15 okt.: Lezing over familiekunde door ??
24 nov.: Lezing.
Alle lezingen zouden plaatsvinden in de bibliotheek. JS neemt hiervoor contact.
Geleide bezoeken:
14 april: Vlaams Centrum voor genealogie en heraldiek in Handzame.
?: Kasteel van Loppem + BBQ.
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Peeters sterker dan Janssens
(Uit “De Standaard” van 9 oktober 2002)
Op 1 januari 2002 waren we met 10.309.735 Belgen. Bijna één op de honderd gaat door het leven als
Peeters, Janssens of Maes. Dat blijkt uit de gegevens die het Nationaal Instituut voort Statistiek verzamelde
bij de jongste bevolkingsenquête.
De clans Peeters en Janssens zijn in Vlaanderen veruit het grootste in aantal koppen, op respectabele
afstand gevolgd door de familienaam Maes. Hoewel de Peetersen in Brussel iets minder talrijk zijn dan de
Janssens, voeren ze de totaalrangschikking voor heel België aan.
In Wallonië ziet het plaatje er uiteraard anders uit met de Franstalige familienamen aan de kop. Peeters en
Janssens kan je vrij vertalen naar Dubois en Lambert.
Brussel als multiculturele hoofdstad spreekt een aardig mondje Spaans. Dat valt af te leiden uit de hoge
noteringen van de namen Garcia, Fernandez en Gonzalez.
Vlaanderen

Wallonië

1. Peeters
29.385
2. Janssens 26.997
3. Maes
22.150
4. Jacobs
17.135
5. Willems 15.387
6. Mertens 15.313
7. Claes
14.393
8. Wouters 14.133
9. Goossens 13.730
10. De Smet 12.910

1. Dubois
2. Lambert
3. Martin
4. Dupont
5. Dumont
6. Leclercq
7. Simon
8. Laurent
9. Lejeune
10. Renard

9.804
9.099
7.266
6.688
6.614
6.431
6.285
5.965
5.595
5.581

Brussel

België

1. Janssens 1.685
2. Peeters
1.349
3. Garcia
1.319
4. Fernandez 1.277
5. Dubois
1.253
6. Jacobs
1.235
7. Mertens
1.207
8. Martin
1.131
9. Michiels 1.056
10. Gonzalez 992

1. Peeters
33.273
2. Janssens 31.529
3. Maes
25.654
4. Jacobs
20.229
5. Mertens 18.927
6. Willems 18.604
7. Claes
16.202
8. Goossens 16.202
9. Wouters 15.950
10. De Smet 14.491

Onze publicaties

_______________________________________________________________
Staten van goed Kasselrij Veurne, deel 1 tot 6:
Parochieregisters Sint-Jacobskapelle:
Parochieregisters Adinkerke (dopen):
Parochieregisters Adinkerke (huwelijken + overlijdens):
Parochieregisters Koksijde:
Parochieregisters Oostduinkerke:
Parochieregisters Wulpen:

20 € per deel.
14 €.
17.50 €.
15 €.
12 €.
22.50 €.
22.50 €

Jaartelling volgens Dionysius
De christelijke jaartelling is bedacht door de monnik Dionysius Exiguus (overleden vóór 556). Hij plaatste
Christus’ geboorte ten onrechte op 25 december van het jaar 753 na de stichting van Rome. Dat Christus
wellicht 5 of 6 jaar eerder geboren is doet hier niets ter zake. Wel van belang voor onze discussie is dat
Dionysius geen jaar nul heeft ingelast.
Daaruit volgt dat in onze jaartelling één jaar ver is na 31 december van het jaar 1. Het eerste decennium
eindigt dus ook pas met de laatste dat van het jaar 10 en de eerste eeuw met de laatste dag van het jaar
100, dus als er 100 jaren voorbij zijn. Daarom begint elk decennium pas op 1 januari van het jaartal met een
1 achteraan. Bijvoorbeeld 1991 of 2001.
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Boedelbeschrijvingen en –rekeningen (Staten van goederen)
Documenten in verband met de wezerij
Reeds zeer vroeg (1100) was de overheid (grafelijke, stedelijke…) begaan met het lot van de wezen en werd
de wezenzorg georganiseerd.
Tijdens het Ancien Régime werden bij het overlijden van één van de ouders de minderjarige kinderen
(ongehuwden tot 25 jaar) onder voogdij gesteld. Er werden twee voogden aangesteld, meestal naaste
verwanten, die erover moesten waken dat de bezittingen waarop die kinderen aanspraak konden maken
werden vastgelegd en gedurende hun minderjarigheid goed werden beheerd.
Voor elke persoon die bij zijn overlijden minderjarige kinderen naliet en goederen bezat (hoe weinig ook),
moest een inventaris van zijn bezit worden opgemaakt. Dwz een staat van goederen of een
boedelbeschrijving waarin alle roerende en onroerende goederen (meuble en immeuble goederen), schulden
en baten waren opgenomen.
Bij het overlijden van één of beide ouders, was het de overlevende ouder of een verwant die voor de
minderjarige kinderen tot aan hun meerderjarigheid (25 jaar) of huwelijk, twee voogden, één langs moeders
en één langs vaders kant, aanwees. Indien één ouder sterft is het aandeel van de kinderen normaal de helft,
de andere helft is voor de overlevende ouder, die ook nog het vruchtgebruik heeft. Alles werd vastgelegd in
de wezenboeken.
De voogden waren verantwoordelijk voor het beheer van de geërfde goederen. Zij stonden onder toezicht
van de weeskamer, voorgezeten door de schepen van wezen, meestal oversiender genoemd. De staten van
goederen en de wezerijrekeningen en –boeken werden neergelegd in de weeskamer. Deze stedelijke
instelling hield toezicht op de correcte toepassing van de stedelijke reglementeringen terzake.
Verliep er veel tijd tussen het opmaken van de staat van goederen en de verdeling van het bezit dan
moesten er tussentijdse rekeningen worden opgemaakt.
De bescherming van de minderjarigen was dus de bestaansreden van de weeskamer. In Brugge werden
minderjarigen die zwakzinnig waren, zich slecht gedroegen, spilziek waren, door het schepencollege onder
curatele (voogdij) gesteld. Het beheer van hun goederen werd toevertrouwd aan twee curatoren. Als nietontvoogden waren de gecurateerden gelijkgesteld met minderjarigen en stonden onder toezicht van de
weeskamer.
Ook de bezittingen van personen die zeven jaar in het buitenland verbleven, zonder enig teken van leven te
geven, werden aan curatoren toevertrouwd. Aldus stonden deze uytlandighen eveneens onder toezicht van
de weeskamer. Dit gold ook bij de burgerlijke dood (civilen sterfhuyse) van iemand die tot een geestelijke
orde toetrad. Er bestaan ook staten van goederen in gevallen waar de wezen reeds meerderjarig waren of
waar er geen rechtstreekse afstammelingen waren.
Wat is nu het nut van staten van goederen bij opzoekingen voor familiekunde?
Het is nuttig die staten na te pluizen zowel voor de eigenaars als voor de bewoners van een huis.
- Het huis (staat van goederen van de eigenaar): Bij de baten staat het huis vermeld, veelal met de
naam en de ligging. Meestal is er een korte beschrijving, gegevens over de eigenaar en de
bewoners, de prijs, de huurprijs, op welke manier het huis in bezit is gekomen, de lasten, enz.
- Genealogische gegevens: Er wordt een uitvoerige beschrijving van de familiebanden gegeven zoals
de naam van de overlevende echtgeno(o)t(e), de ouders en soms zelfs de grootouders, de kinderen
van het echtpaar, de verwantschap met de voogden.
- Gegevens over de economische en de culturele leefwereld: de baten geven het onroerend bezet
aan: huizen, gronden, renten. Soms krijgt men een gedetailleerd inzicht in de inboedel van het huis:
meubels, schilderijen, juwelen, boeken. De schulden en tegoeden geven een inzicht in de
professionele bedrijvigheid van de personen in kwestie.
Gilbert Dumon
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Kwartierstaat van Marcus-Jules VANDEN BUSSCHE,
burgemeester, provincieraadslid en notaris in Koksijde
16 Carolus VANDEN BUSSCHE
° Oostkamp, 05 okt 1820
+ Sint-Michiels, 28 mei 1881
x Sijsele, 12 jul 1843
8 Carolus VANDEN BUSSCHE
° Sint-Michiels, 18 apr 1859
+ Brugge, 11 feb 1916
x Sint-Michiels, 15 apr 1884
17 Jeanne POLLET
° Sijsele, 09 apr 1818
+ Oostkamp, 17 jan 1905
4 Pieter-Carolus VANDEN
BUSSCHE
° Sint-Michiels, 02 feb 1891
+ Brugge, 04 okt 1967
x Blankenberge, 27 okt 1915
18 Josephus LYBAERT
° Sint-Michiels, 15 apr 1831
+ Aartrijke, 13 okt 1911
x Sint-Michiels, 18 aug 1859
9 Idonia-Maria LIEBAERT
° Sint-Andries, 10 okt 1859
+ Sint-Michiels, 02 maa 1945
19 Rosalia ANTHIERENS
° Sint-Michiels, 02 jan 1833
+ Sint-Michiels, 24 maa 1912
2 Karel-Pieter VANDEN BUSSCHE
Ere-notaris
° Blankenberge,18 mei 1915
x Sint-Kruis,08 aug 1945
20 Karel-Lodedwyck D'HEER
° Zele, 08 jul 1818
+ Zele, 10 aug 1908
x Zele, 07 apr 1851
10 Bernardus-Germanus D'HEER
° Zele, 11 jul 1858
+ Zele, 07 dec 1927
x Zele, 06 mei 1893
21 Maria-Ludovica NOENS
° Zele, 03 okt 1828
+ Elsene, 22 okt 1918
5 Rachel-Rosalia D'HEER
° Zele, 29 jun 1892
+ Brugge, 27 mei 1961

22 Petrus-Joannes MELIS
° Zele, 22 dec 1807
+ Zele, 18 apr 1880
x Zele, 20 mei 1846
11 Maria-Celina-Charlotte MELIS
° Zele, 09 sep 1870
+ Hoboken, ca 1930

23 Francisca DE BRAUWER
° Zele, 06 maa 1826
+ Zele, 17 feb 1909

32 Pieter VANDEN BUSSCHE
° Oostkamp, 1792
+ Oostkamp, 1858
x Sint-Michiels, 1815
33 Isabelle VAN DAELE
° Oostkamp, 1786
+ Oostkamp, 1856
34 Martin POLLET
° Sijsele, 1784
+ Sijsele, 1854
x Sint-Kruis, 1893
35 Regina TAMPSIN
° Sint-Kruis, 1789
+ Sijsele, 1868
36 Franciscus LYBAERT
° Ruddervoorde, 1763
+ Sint-Michiels, 1833
x Sint-Michiels, 1816
37 Anna D'HOOGHE
° Oostkamp, 1792
+ Sint-Michiels, 1858
38 Dominicus ANTHIERENS
° Sint-Michiels, 1801
+ Sint-Michiels, 1877
x Sint-Michiels, 1829
39 Sophia SCHOOTE
° Sint-Michiels, 1805
+ Sint-Michiels, 1876
40 Petrus-Ludgerus D'HEER
° Zele, 1774
+ Lokeren, 1853
x Lokeren, 1815
41 Laurentia-Francisca
STAESSENS
° Lokeren, 1779
+ Zele, 1849
42 Carolus NOENS
° Zele, 1803
+ Zele, 1895
x Zele, 1828
43 Pelagie VEHENT
° Zele, 1803
+ Zele, 1846
44 Josephus MELIS
° Zele, 1762
+ Zele, 1846
x Zele, 1794
45 Jeanne-Maria D'HOOGHE
° Zele, 1771
+ Zele, 1846
46 Jacobus-Franciscus DE
BRAUWER
° Hamme, 1782
+ Zele, 1855
x Zele, 1808
47 Maria-Jacoba VAN HOORICK
° Zele, 1783
5
+ Zele, 1857

1 Marcus-Jules VANDEN
BUSSCHE
Burgemeester en notaris
°Diksmuide, 16 apr 1950

24 Carolus-Josephus HOUDMONT
° Brugge, 06 aug 1808
+ Brugge, 04 jan 1865
x Brugge, 17 okt 1832
12 Karel-François HOUDMONT
° Brugge, 17 dec 1844
+ Brugge, 28 nov 1919
x Brugge, 22 jun 1870
25 Caroline PLADYS
° Brugge, 10 jul 1811
+ Brugge, 30 maa 1859

6 Joseph HOUDMONT
° Brugge, 05 feb 1875
+ Brussel, ca 1960
x Eernegem, 24 sep 1901
26 Leonardus-Josephus VERSUYT
° Diksmuide, 24 mei 1825
+ Brugge, 11 nov 1862
x Brugge, 24 maa 1848
13 Lydia-Sylvie VERSUYT
° Brugge, 20 dec 1848
+ Brugge, 09 sep 1932
27 Catherina-Philippina VAN
HOUTTE
° Brugge, 17 feb 1811
+ Brugge, 03 apr 1878
3 Cecilia-Maria-Godelieve-C
HOUDMONT
° Brugge,31 mei 1919
+ Veurne,07 sep 1985
28 Joannes-Baptiste CARBONEZ
° Eernegem, 01 sep 1812
+ Eernegem, 03 mei 1859
x Leke, 05 aug 1844
14 August CARBONEZ
° Eernegem, 24 jan 1851
+ Eernegem, 16 jun 1899
x Esen, 26 aug 1875
29 Anna-Therese ROOSE
° Leke, 21 apr 1812
+ Koekelare, 24 feb 1892
7 Irma CARBONEZ
° Eernegem, 06 maa 1878
+ Roeselare, 19 okt 1971
30 Jacobus VAN MIDDELEM
° Handzame, 06 sep 1798
+ Esen, 07 dec 1871
x Bovekerke, 21 aug 1844
Juliana VAN MIDDELEM
° Esen, 01 jan 1849
+ Ingelmunster, 14 apr 1921
15

31 Catheryna-Francisca VAN
ACKER
° Bovekerke, 09 apr 1815
+ Merkem, 1900

48 Carolus HOUDMONT
° Brugge, 1783
+ Brugge, 1846
x Brugge, 1807
49 Manie HAUTEKIET
° Brugge, 1779
+ Brugge, 1843
50 Pieter PLADYS
° Brugge, 1772
+ Brugge, 1854
x Brugge, 1795
51 ¤ 73 Marie-Catherine
RENODEYN
° Brugge, 1772
+ Brugge, 1855
52 Adrianus-Philippus VERSUYT
° Veurne, 1787
+ Diksmuide, 1864
x Diksmuide, 1821
53 Angela DULSTER
° Vladslo, 1785
+ Diksmuide, 1864
54 Pieter VAN HOUTTE
° Brugge, 1782
+ Brugge, 1829
x Brugge, 1803
55 Marie MALFEYT
° Brugge, 1779
+ Brugge, 1831
56 Albertus CARBONEZ
° Eernegem, 1781
+ Eernegem, 1842
x Torhout, 1811
57 Theresia BRUYNOOGHE
° Torhout, 1781
+ Gistel, 1852
58 Petrus-Jacobus ROOSE
° Boezinge, 1773
+ Leke, 1847
x Koekelare, 1802
59 Maria-Theresia STRUBBE
° Koekelare, 1774
+ Leke, 1858
60 Jacobus-Ambrosius VAN
MIDDELEM
° Handzame, 1765
+ Handzame, 1807
x Vladslo, 1792
61 Barbara-Genoveva VERYSER
° Werken, 1774
+ Handzame, 1843
62 Petrus-Josephus VAN ACKER
° Ruddervoorde, 1760
+ Bovekerke, 1850
x Ruddervoorde, 1808
63 Françoise DE MULDER
° Ruddervoorde, 1778
+ Bovekerke, 1825
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Over ceunen, ceuns ende conynen
Tegenwoordig wordt zeer veel gepubliceerd over de abdij Ten Duinen en de opgravingen
aldaar, maar minder bekend zijn de relaties met haar pachters. Daarover vindt men soms
interessante zaken in de staten van goed, zoals dit hiernavolgend uittreksel uit nr. 10592 van
de kasselrij Veurne betreffende het sterfhuis van Pieter van Leke te Koksijde in het jaar 1721.
Den sterfhuyse heeft in pachte ende in gebruyck
de duynen van coxyde competerende aen de
abdie vande duynen ofte clooster ten bomgaerde
ten dien eynde moet alhier voor baete commen
de estimatie van drie duyst vijftigh coppels
ceunen die frans de schoolmeester en jacques
allaert gordenniers vande duynen van
oostdunckercke hebben gejugiert tot sulcken
nombre te wesen inde duynen byden sterfhuyse
gebruyckt boven 450 coppels ceuns welcke inde
duynen moet blijven voor puppelatie besproken
by pachtbrief ingevolghe hemlieden certificatie
dannof verleent op het versouck vande voorseide
weduwe van daten den 27e 8bre 1721 by hun
respectivelick onderteeckent welcke voorseide
nombre van conynen byden vooght inde
blyfneghe syn geestimeert tot 8 stuyvers de
coppel becommen de somme alhier wtgetrocken:
iim iiijc xlsh
In welcke voorschreven pacht is een partie elst
die de voorseiden blyfneghe heeft doen extimeren
door frans vroeman ende joos robert beede
fagoote maeckers de welcke tselve weirdigh
bevonden hebben in gevolghe hemlieden acte
dannof verleent van daeten den 27e 8bre 1721 de
somme van sesendertigh pond derthien
schellynghen vier groote vlams becommend zes
ponden pars de somme alhier ter baete gebrocht:
iiiic xltt pars
Wort van gelycen voor baete gebrocht de weirde
van alle de forretten met de stande mitgaders de
nette ende ander instrumenten dienende tot de
jacht van de voorschreven duynen al twelcke van
gelycken geestimeert is door den voorseide
vooght ende Blyfneghe ter somme van: ic iiiixx
xiiitt pars
De weduwe van frans de soutter is schuldigh over
de leveringhe van 359 coppels ceunen tot ii
stuyvers den coppel comt ter somme van 394tt
18s pars tot den 23e 8bre 1721 daer op betaelt is
160tt pars resteert noch dat noch schuldigh is ter
somme van: iic xxxiiitt xviiis
Joannes crussier is van gelycken debit de
leverynghe van hondert sesthien coppels ceunen
tot den dagh vande …… gedaen vande duynen
ende ten pryse als vooren compt boven 84tt pars
daarop daer op betaelde: xliiitt xiis

Cornelis dubois woonende tot Ypre is debet ter
cause alsvooren tot den 28e 8bre 1721 voorseit
boven 177tt pars daer op betaelt noch ter somme
van: xlvtt iiis
Frans schoonaert tot veurne debet de leverynghe
van 228 coppel ceunen ten advenante alsvooren
daer op hij over betaelt heeft de somme van
xxxitt iiiis pars hetwelcke hier naer in wtschult sal
gebrocht worden en hier voor memorie
Maerte 1721 by rekenynghe vanden 26e 8bre
1721 de somme van een hondert drie en dertigh
ponden twee schellyngen ene negen grooten
vlams tot dies is noch schuldigh tjaer pacht vande
voorseyde duynen staende t verschynen maerte
1722 de somme van hondert ponden grooten
vlams alhier int geheele voor schult gebrocht mits
de baeten vande voorschreven duynen hier
vooren ten vollen syn goet gedaen van welcke
voorseyde jaer is noch schuldigh een hondert
coppel ceuns daer over alhier genomen wort 80tt
ende alsoo tsaemen dat desen sterfhuyse aende
voorseyde abdie schuldigh is ter somme van: iim
viiic lxxviitt xiiis
Den voorseyden sterfhuyse noch schuldigh aen de
selve abdie over de pryse vanden elsten aende
selve abdie competeerde gelegen inde
voornoemde duynen volgens den prysbougt (?)
van daten den tweeden april 1701 ondt françois
mattebrancke bedraagt vyfentachentigh ponden
grooten vlams daer van moet gedesatiqueert
worden de somme van thien ponden en thien
schellyngen grooten vlams over moderatie verleet
by de voorseyden abdie ter cause vande
merckelicke schaede gecommen inde voorseyde
elsten door het sandt gevlogen vanden hoogen
blecker ende ter dier oorsaecke hebben laeten
staen groqen een partie elst inde prochie
voorschreven pryse gecomprehendeert in
proffytte vande selve abdie genaemt het catte elst
ende voorder volgens dacte estimaetie dannof
gedaen van daten den 7e meye 1718 door
françois vroeman en joost robert, ende dus
volgens soude desen sterfhuyse noch schuldigh
blyven over de voorseyde staende pryse vande
selve elsten de somme alhier wtgetrocken mits de
jegenwoordighe weirde hier vooren in baeten is
goet gedaen: viiic iiiixx xiiiitt
(Akte gevonden door Jef Cailliau)
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Aanwinsten documentatie
Vlaamse Stam 2001
Gestella nr. 3
Tijdingen juli-augustus 2002-12-02
Schrapnel tijdschrift jaargang 2001
Oostrozebeke – Dopen – huwelijken 1797-1802
Schrapnel 4de kwartaal 1999
Marcel Cloet zijn voorouders (J. Stekelorum)
Gestella 1988
Nakomelingen Pieter Maes (familieboek)
Nakomelingen Franciscus Lannoye(familieboek)
Genealogie familie Vandenberghe Brugge
Koksijdse veldwachters 1799-1974
Rond de Beverinck
Huwelijken stad Lo 1797-1899
Dranouter-telling 1795 (jaar IV)
Dranouter klappers D-H-O 1694-1695
Buitenpoorters van Ieper te Dranouter
Buitenpoorters van Ieper te Zuidschote
Ancestors of Ignace Debruyne (° Veurne)
Index doopregisters Diksmuide , 1650 - 1664
Kiezerslijst Nieuwpoort 2000
Kwartierstaat Bart Derudder ( zoon bestuurslid)
Index PR Schore deel 1 en 2
Poorterijen nationaliteit door W. Van Hille
Huwelijken 22/09/1798 – 22/09/1800 Nieuwpoort Mannekensvere-Middelkerke-Oostduinkerke-SchoreSt. JorisWestende.
Vlaamse soldaten brieven Napoliontische tijd
Parcohieregisters Zedelgem X-O 1792 tot 1795
Rouwbrieven 465 bidprentjes 368
Huwelijken Oostduinkerke BS 1796-1900
Buitenpoorters Ieper te Zonnebeke
Toekenning wapenschilden VHR
Tijdingen september 2002
Hagepoorters van Ieper te Geluwe
Regesten Heerlijkheid Westhove te Nieuwkerke
Kwartierstaat Kamiel Donck
Jan Vanhouwe comd. Brigade 28/10/1798 te Zarren
P. Vandamme 1941 kand. Burgemeester te Brugge
Genealogie Martinus Van den Neste
Genealogie N. van den Neste
Genealogie Ludovicus Van de Neste
Genealogie Pieter Jacobus Vandamme
Genealogie afstammelinge Micael Van Este
Rouwbrieven 35 stuks
Bidprentjes 368 stuks
Genealogie fam. (De) Burgrave
Fam. Beyen in de Westhoek
Stamboek A. Catrysse 1838-1920
Historische gegevens Koksijde
Koksijde-Oostduinkerke-Kust-Strand en Paardevisserij
Volkstelling deel 1 tot 30
Stambomen van verwante Westvlaamse families
PR Zedelgem X+ 1792 tot 19797
Tijdschrift Gestella nr. 4
Rond de Beverinck nr. 3-4 2002
Tijdingen 6/2002
Kwartierstaat Opstaele Albertus Henricus Julius
Kwartierstaat Sallens Maurice Eduard
Kwartierstaat Vermeylen Augustus
Kwartierstaat Van Langendonck Prosper Antonius Jozef

Arthur Merghelynck
Onze voorzitter kocht voor de bibliotheek een reprint van het Vademecum Merghelynck aan voor de prijs van
55 euro (+ 22%) = 67,1 euro. Misschien lijkt dit veel, maar het is wel een basisinstrument voor de
genealoog in de Westhoek.
Wie was Arthur Merthelynck?
Afkomstig uit Ieper kocht de toen 22-jarige Merghelynck in 1875 het kasteel Beauvoorde in Wulveringem,
restaureerde en bemeubelde het. In 1885 werd deze edelman burgemeester van Wulveringem tot hij in
1904 afstand deed van die functie na een nog steeds raadselachtige onenigheid binnen de gemeenteraad.
Hij huwde in 1895 met Julienne Filyps. Deze gebeurtenis deed een kroniekschrijver van die tijd opmerken
“Wulveringhem is verblijd met hetgeen Ieper benijdt?”. Zijn echtgenote was echter niet van “adelijken
bloede”. Daarom liet Merghelynck bij vonnis haar naam wijzigen. Het werd douairière J. Flyps. Het gezin A.
Merghelynck-Flyps had geen kinderen. Wellicht hierdoor was de edelman bezeten met de idee ook na zijn
dood te blijven voortleven. Zo geschiedde het ook: Merghelynck is nog steeds bekend door de twee
testamentaire schenkingen die hij deed, het kasteel Beauvoorde in Wulveringem en het Ieperse 17de eeuwse
hotel, nu Merghelynck museum genoemd. Deze monumenten legateerde hij aan de Belgische staat die
echter het Beauvoorde kasteel voor altijd ter beschikking moest stellen aan de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal en Letterkunde. Het Ieperse Merghelynckmuseum staat open voor de Franstalige
Academie. Zo is de Belgische Staat de naakte eigenaar en zijn de beide academies de bezitter van de twee
Merghelynck gebouwen.
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Activiteitenkalender VVF Westkust

zaterdag 1 maart 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke André Baert
maandag 10 maart 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Johny Vanheste
zaterdag 15 maart 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Hilon Vanleenhove
maandag 24 maart 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Johny Vanheste
zaterdag 5 april 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke André Baert
maandag 14 april 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Jef Cailliau

maandag 14 april 2003 om 19u30 (ter plaatse)
geleid bezoek aan het Vlaams Centrum voor Genealogie & Heraldiek in Handzame
rondleiding en mogelijkheid tot opzoekingen (tot 21u30)

wie wil samenrijden: afspraak om 19u aan CC Taf Wallet, Veurnelaan 109, Koksijde
zaterdag 19 april 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke André Baert
maandag 28 april 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Johny Vanheste
zaterdag 3 mei 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum

maandag 12 mei 2003 om 19u30
voordracht door hist. Ludo Vandamme (Stadsarchief Brugge) over emigratie uit de Westhoek tijdens de
Godsdiensttroebelen
van de 16de en de 17de eeuw.
zaterdag 17 mei 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum
maandag 26 mei 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum

Initiatiecursus genealogie

VVF-Westkust organiseert vijf woensdagavonden voor geïnteresseerden die hun eerste stappen willen zetten in de
familiekunde en een stamboom willen opstellen. Zij gaan door op 14, 21, 28 mei en 4 en 11 juni om 19.30 uur in het
VVF-lokaal op de tweede verdieping van het Cultureel Centrum Taf Wallet, Veurnelaan 109 in Koksijde.
Elke cursusdag heeft zijn thema: 1. Hoe begin ik er aan? 2. Burgerlijke stand registers, 3. Parochieregisters. 4. Andere
bronnen. 5. Geleid bezoek aan een documentatiecentrum.
Deelname in de kosten: 24 € (syllabus inbegrepen) te storten op rekening 979-2656699-68 van VVF-Westkust in
Koksijde, met vermelding “initiatiecursus” en de naam van de cursist.Inlichtingen: Marc Derudder 058 31 16 57 of
marc.derudder@digilife.be
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Een vissersmenagie in Oostduinkerke anno 1792
Op vrijdag 29 juni 1792 sterft te Oostduinkerke in zijn vissershuisje, temidden van de duinen, Pieter Albertus Legein, amper 41 jaar
oud. Hij wordt enkele dagen later in de kerk van Oostduinkerke begraven door pastoor Siardus Messen (1) met een zgn. middelbaeren
uytvaert, nadat de eyndeklokken werden geluid door koster Henricus Deschoolmeester. Geheel onbemiddeld was Pieter Legein dus
wel niet. De uitvaart wordt trouwens afgerond met een lijkmaaltijd die zijn weduwe organiseert.
Pieter Legein werd geboren in Oostduinkerke op zaterdag 9 januari 1751 als achtste kind van Thomas Corneel Legein (2) (Oostduinkerke, 17101789) en zijn echtgenote Theresia Cornelia Vannieuwkercke (Oostduinkerke, 1720-1794). Na hem kwamen nog 7 kinderen het gezin
vervoegen. Tien van de vijftien kinderen overleefden de kindertijd, wat in die tijd reeds een zeldzaamheid was.
In oktober 1775 trouwt hij in Steenkerke met de in Bulskamp geboren 20-jarige Jacqueline Idou, dochter van Jan-Frans en Petronilla Crepin.
Het bleef in de familie, want in 1768 was de nicht van Pieter, nl. Theresia Legein (Oostduinkerke, 1740-1808) reeds gehuwd met Jacobus Idou
(Vinkem, 1737 - Oostduinkerke, 1813), de broer van Jacqueline. Het gezin Idou-Legein woonde eveneens in Oostduinkerke.
De kinderen in het jonge vissersmenagie van Pieter Legein en Jacqueline Idou, volgden elkaar in snel tempo op. In een tijdsspanne van 16 jaar
worden 14 kinderen geboren, waarvan er evenwel vijf doodgeboren ter wereld kwamen. Drie andere kinderen haalden het eerste levensjaar
evenwel niet, waaronder Isabelle, die geboren werd drie weken voor haar vader stierf. Bij het overlijden van Pieter in 1792 bleef zijn weduwe
dus achter met 7 minderjarige kinderen: Pieter-Jan (13 jaar), Philippe-Jacob (12 jaar), Jan-Baptiste (8 jaar), Marie-Jacoba (6 jaar), JeanneThérese (4 jaar), Rochus-Reginaldus (1 jaar) en Isabelle (3 weken). Deze laatste stierf evenwel einde juli van datzelfde jaar.
Volgens de geplogendheden in de toenmalige kasselrij Veurne, werd bij het overlijden van één van de ouders en wanneer er minderjarige
kinderen waren, een zgn. staat van goederen opgemaakt. Dit was een inventaris van alle bezittingen, alle schulden en baten van het gezin.
Meteen werd ook de erfenis verdeeld onder de weduwe of de weduwnaar en de kinderen. Er werd ook een voogd aangesteld die moest toezien
op het beheer van de goederen van de minderjarige kinderen.
In het Rijksarchief te Brugge worden er tienduizenden van dergelijke staten van goederen bewaard. Ze vormen een rijke bron voor het opmaken
van een familiegeschiedenis, maar kunnen ons ook iets leren over de geschiedenis van onze streek en van onze gemeente.
Op 27 september 1792 wordt door de zgn. deelsman en pryser Looten, aangesteld door het bestuur van de kasselrij Veurne, de inventaris
opgemaakt van het huishouden Legein-Idou. Het geeft ons een beeld van de leefwijze van een vissersgezin uit Oostduinkerke op het einde van
de 18de eeuw (3)
Uit de beschrijving blijkt dat het gezin een vissershuisje betrok, gelegen in de duinen, iets ten westen van de kerk van Oostduinkerke. Het erf
was ongeveer drie gemeten groot (1 gemet was 46 are 77,72 centiare) of ongeveer 1,4 hectare en de grond behoorde tot het domein van ‘s
Conings Duynen. Het vissershuisje stond dus op cijnsgrond, waarvoor aan de ontvanger van de Domeinen een jaarlijkse bedraag diende
betaald te worden.
Op 21-jarige leeftijd reeds (hij was in de toenmalige tijd nog niet eens meerderjarig), nl. op 19 december 1772, had Pieter Legein het
vissershuisje gekocht aan Jan-Balthazar Hillebrant.
Het bestond uit een bakstenen woonhuis, een keuken, stallingen en andere kleine gebouwtjes die als volgt worden beschreven:
“Binnen de selve prochie een weinig west van de kerke in de duynen van ‘t selve Oostduynkerke, eerst een woonhuys
gepaveert (4) met bryken op hun platte, slaepcoutse in den noord oosthouke, steenen eyndegevel met vierstede van oosten,
steenen gevel van westen, van suyden ende noorden tot ‘t vierkante in steen
ende oversoldert mitsgaders onderlat (5) van noorden gepaveert als vooren ende tegaeder onder stroyen daeken.
Item west aen den woonhuyse den keuken ook gepaveert met bryken op hun platte slapcoutse, in den noordwesthouke steenen
eyndgevel met vierstede van westen van suyden ende noorden tot ‘t vierkante in steen, noch niet oversoldert maer alreede
daermede balckxkens geleyt ende onder stroyen daeke.
West daer aen den oven met swynstal rond tot ‘t vierkante in steen ende onder stroyen daeke.
Voorts van oosten aen den eyndgevel van ‘t woonhuys het peerd ende coeistal, ten deele van noorden in steen, ten deele van
suyden beslegen met bard (6) ende ten voorderen tusschen posten verbonden in stroy ende onder stroyen daeke.
Een weinig noord vandaer een scheurken met twee scheurwynkels (7) wanof ‘t oosterste is dienende voor jaerlingstal (8) , te gaeder
tusschen posten verbonden in stroy ende onder stroyen daeke.
Eyndelinge west daer aen een daering (9) stal rond verbonden ende onder stroyen daeke alsvooren.”
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Siardus Messen, kanunnik van de Sint-Niklaasabdij van Veurne, werd geboren in Nieuwpoort en stierf te Oostduinkerke op 30 augustus 1794
Thomas Cornelius Lagain (zo staat de familienaam geschreven in zijn geboorteakte) was de zoon van Petrus Legein, gedoopt in Izenberge op 23 september 1673 als zoon
van Simoen Legein en Maria Demeyer, en overleden in Oostduinkerke op 30 januari 1740. Hij was in 1701 knecht op een hofstede in Oostduinkerke en bleef er na zijn huwelijk
in 1706 met Isabella Cornelia Depotter (1688-1773) wonen; hij is de stamvader van alle Legeins in onze streek.
de staat van goed wordt bewaard op het Rijksarchief Brugge, fonds staten van goed Kasselrij Veurne onder het nr. 38.774. Door de afdeling Westkust van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde (VVF) worden dezen staten van goed momenteel gepubliceerd. Er zijn reeds 7 delen verschenen, die samen ongeveer 7.000 analyses bevatten
van dergelijke staten van goed.
paveren = metsen
onderlat = een afdak aan het huis aangebouwd, waar men allerlei materialen kon stapelen
bard = houten planken
scheurwinkel = een schuur is gewoonlijk verdeeld in 3 delen, waarvan het middendeel gewoonlijk gebruikt wordt als dorsvloer en de andere twee delen zijn (ruime) plaatsen
waarin de graanschoven bewaard worden en deze heten “winkels”
een jaerling = dier van 1 jaar, maar nog geen twee jaar
daering = turf
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We nemen samen een kijkje binnen. In het woonhuis staat er niet veel meubilair, enkel het hoogstnoodzakelijke. We treffen er uiteraard de
slaapstede (coutse) van vader en moeder aan, opgemaakt met de gebruikelijke kussens en lakens. Deze ging als het ware mee met het huis.
De kleren van de overledene waren slechts de volgende: “Eene casaeke , met casaek rock, blauwe capoote (10), stoffien veste en broek, geblomt
callemander ende twee andere baeykens, een hoed ende een paer schoen, ses hemden”. Zilveren schoenbeukels waren eigenlijk het enige
van waarde. De tweede oudste zoon, Philippus kreeg die als erfstuk.
In de kleerkast van moeder Jacqueline kunnen we helaas niet meekijken. Deze staan niet beschreven in de inventaris.
Volgend meubilair treffen we verder aan in de woonkamer:
“Een slechten rebbank (11) , eene horloge met casse, een coffer slotvast, een schraegen tafel, vier mattestoelen, dry kynderstoelen, zyden
zeefde, spiegelken, een deel houtten lepels.
Eene wiege met slaepinge van een kynd.
Een kooperen lampe, een dito blecken, een kooperen thémoor, een iseren pot, hangel, hang iser, een lanterne, brander, een hamer.
ses galleysche (12) platteelen, ses dito tailliooren en twee boter taillioorkens, een bierglas, galleysche en steenen kanne, thé allaem met wat
aerdewerk.
Vijf tinnen lepels, elf forchetten en een mesch.
Over de weerde van 5 ½ ongesponnen kemp (13)
dry slaeplaekens boven de gonnen in de bedden, een tafelkleed, vier slichte graensakken.”
Merk op dat er geen sprake is van messen bij het bestek, men at dus enkel met lepel en vork, zoals toen gebruikelijk was. Van glazen om uit te
drinken is zelfs helemaal geen sprake.
In een klein keldertje staat “Een carteel (14) , kleen roomstandeken met wat room, 16 melkteelen (15) waervan vier met melk, grooten ende
kleenen idel boterpot, twee spinnewiels, een fruytpanne” en wat kleinere zaken zonder veel waarde.
In de keuken treffen we volgende zaken aan: “Een keirne (16) , een wyndmeulen (17) , een carteel, een tonne dien(end)e voor vleeschstande (18) ,
kleen carteel, een trog, een vork, een bank, dry slichte stoelen, slicht cofferken, twee standekens, twee marckt ende eene andere mande, een
tafel.
Een grooten iseren pot, een spae, een hangel, een greepe, een heyvorke,
een caffen (19) bedde met hoofdeynde, een laeken, een slichte sargie met gordintje voor de coutse, gaende met den huyse”.
Op de zolder boven het woonhuis: “Dry slichte graenseefkens, een weege met staen, wentelhaspe, een boor, betel, capmes. Een
cassenbedde met hoofteynde, een laeken en stoppen sarge, nog een minder cassenbedde met hooft(eynd)e, laeken, stoppen sarge.”
Op de kleine vissershoeve waren volgende dieren aanwezig: een merrie van 14 jaar, één van 6 jaar, een zwarte cachtel (20) , twee grijze
melkkoeien, een zwarte bekaelfde schotveerse (21) , twee jaerling veirsen, een veirse calf, twee ezels met een ezeljong, twee jonge varkentjes,
een haan, acht koppels hennen en vier kippen.
Om het land te bewerken was er een wagen met vier beslegen wielen een slecht stoofploegsken en een eg.
In een afzonderlijke stalletje, het zgn. daeringstal lag de brandstof opgeslagen, nl. de daering ofte turf.
Het gezin bewerkte ook nog een lapje grond behorende bij de hofstede Ammanswalle en het hooi werd in Bulskamp bijeengeharkt op een
stukje maaigras, dat werd gepacht.
Op het achterhof lag, samen met wat klein materiaal (zoals twee wateremmers, een standeken, een pypegalle (kruiwagen), fagooten, wat
planken en hout) en ten slotte het bescheiden vissersmateriaal, nl. alle de netten tot de visscherie in see, met de corven ende een vyfde part in
een oude afgeleyde schuytte. Wellicht betrof dit laatste een schuitje die hij samen met zijn vier andere broers in eigendom had maar eigenlijk
niet meer bruikbaar was.
Naast visser was Pieter ook nog keuterboertje: hij kweekte wat groenten in het hovenierhof, winter- en zomeraardappelen en hutteboonen (22) .

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

casaeke = een grote jas, evenals een capoote = soort overjas
een rebbank = een soort keukentafel, lang en smal, van onderen met kastjes voorzien, waarop eten wordt klaargemaakt, later geëvolueerd tot een soort commode of
buffetkast
galleysch = een soort vaatwerk van fijne witte aarde verglaasd met tin-as (geen porselein!)
kemp = lijnzaad
carteel = een grote bak voor levensmiddelen, meestal graan
een teel = kom
keerne = een ton om van melk boter te maken
een wyndmeulen = een grote kist of koffer waar het onzuiver graan langs boven wordt ingedaan, gezuiverd wordt en d.m.v. een as het kaf doet verstuiven
vleeschstande = een groot pekelvat waarin varkensvlees wordt bewaard
een caffen bedde = bed van het kaf van graan; het kaf deed men in zakken waarop men sliep; dit kaf werd ieder jaar vervangen.
een cachtel = een jong veulen
een veirse = een koe van het vrouwelijk geslacht; een veirse calf is dus een kalf van het vrouwelijk geslacht
hutteboonen = struikbonen
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Door de deelsman Looten wordt dezelfde 27ste september de inventaris afgesloten en wordt de verdeling gemaakt tussen de weduwe en de
zes wezen. Na het afhouden van schulden blijft er nog zo’n 1865 ponden parisis over, wat een niet onaanzienlijk bedrag was in die tijd. Een
vierde daarvan was aanwezig in huis. De weduwe krijgt de helft, de zes wezen elk een zesde bij hun meerderjarigheid, nl. wanneer ze 25 jaar
oud worden. Tot zolang is het de oudste broer van Pieter Legein, nl. Gilbertus Legein die als voogd is aangesteld. Lang zal hij echter zijn taak
niet kunnen waarnemen, gezien hij amper een goed jaar nadien, op 25 oktober 1793 in de duinen van Koksijde neergeschoten wordt door een
soldaat van de binnenvallende Franse legers.
Nog geen twee jaar later, op 29 april 1794, hertrouwt de weduwe Jacqueline Idou in Oostduinkerke met de in 1750 in Oostduinkerke geboren
visser Pieter Jacob Verplancke. In 1798, Jacqueline is dan 45 jaar oud, wordt nog een zoontje geboren, dat echter sterft op driejarige leeftijd.
Jacqueline Idou sterft in Oostduinkerke op 19 januari 1817. Pieter Verplancke overlijdt op 18 april 1830, het jaar van Belgiës onafhankelijkheid.
Zoon Philippe Legein trouwt in 1806 met Brigitta Willaert en gaat in Koksijde wonen, waar ze samen twaalf kinderen op de wereld zetten. Zoon
Jan-Baptist trouwt in 1813 met Jeanne Sophie Vermoote en vestigt zich eveneens als visser in Koksijde.
Dochter Marie-Jacqueline trouwt met Pieter Daems en blijft in Oostduinkerke wonen, evenals haar zuster Jeanne-Therese, gehuwd met
Engelbertus Torreele.
De jongste zoon tenslotte, Rochus, huwt met Jeanne Clara Calcoen en vestigt zich eveneens in Koksijde, waar hij als laatste overlevende van
dit gezin sterft op 2 maart 1871.
Van de oudste zoon Pieter-Jan vonden we tot nu toe geen spoor terug.
Alle genoemde Legeins zijn de voorouders van een talrijk nageslacht, dat tot op vandaag nog heel wat nakomelingen telt in Koksijde en
Oostduinkerke. Onder hen telgen uit de families: Vermoote, Verhaeghe, Vanneuville, Vanbillemont, Soen, Rubben, Pieters, Desaever, Calcoen,
Torreele, Thybaut, Puystiens, Plaetevoet, Maes, Louwye en uiteraard Legein.

Joeri Stekelorum
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Maten en gewichten uit 1567
Een gemet = 0,4544298 ha. of 300 roeden en 100 roeden is een linie. In het Frans: gemet = arpent, linie = ligne, roede = verge.
Een elle is 2 ½ voet en 2/3 duim. Een voet is 0,278 m. en een voet is 10 duimen, dus 0,0278 m. Een palm is 3 duimen en 3 palmen is een
voet.
Een fagoote is 4 ½ voet lang en weegt ongeveer 75 pond (fagoote is een houtbondel uit het bosch van elsen of hazelnoot) (houtbussel is
snoeihout van hagen en kleine takkelingen samengebonden).
Faseel is gespleten hout van de kroonbranken van de bomen of de stam van 1 of 2 voet lengte (faseel geeft geen gensters zoals het gezaagd
hout ).
Een spynt = 17 stoop wynmate en een wynmate effen is minder dan de keyte ofte dobbelbiermate, het zestienste of het achtste van de cleene
biermate.
Een tonne is 48 stoop. Een muid = 268 l. (bellemate).
Een pond conform de Brugsche ghewichte weegt 14 oncen en 2 ynghelschen Troisch ghewichte. Later in 1558 is het bevonden 14 oncen 5
ynghelschen troisch gewichte.
Een raziere is 264 pond of 146,8 liter (kgr.) of 4 spint of 8 achtendeel ook provendier genaamd.
Een waege = 150 pond.
Een pyse boter = 16 ¾ ponden (Hondschoote F.F. 44/30/89).
Een scheepslast = 2000 kgr.
Een last graan = 21 razieren (Bergen mate) of 18 razieren (Duinkerkmate).
Een schippond = 300 pond gewichte en kaas, hennep, staal en koper worden per schippond verkocht.
Een boote stro of hooi = 6 pond.
(Uittreksel St.-Winnoksbergen F.F. 976 flo. 171)
Gemeen pondt daermede men vercoopt leverdt ende ontfanckt allerande coopmanscepe dienen by de ponde ofte honderd vercoopt zoo wel
boter ende caes als ander hoedanigheden als die syn ofte wezen mogen.
Wagenghewichte in St.-Janshuus 12 ponden.
Een ander ghewichte voor boter en caes by boter by ghetuge 45 pond elc caes by de waeghe in de groote zuivelmarkt.
Groote ponden is anderhalf pond. Wage caes 30 steen en elcke steen 6 gemeene pond. Een emsele boter = 72 ponden. Een ghetuge boter in
de groote schaele is 72 gemeene ponden.
(10/08/1567)

Jef Cailliau

Aanwinsten in ons documentatiecentrum
Vanaf 1 december 2002 deed de bibliotheek volgende aanwinsten:
-

Parenteel Noël (Natalis) LE FEVRE – Theodore LEFEBVRE – Joanne SOETE.
Les maisons mortuaires de Bergues (N.-Fr.), deel 1, 2, 3 en 4.
Klapper op de “Parchemijnen Index” van de Kortrijkse Weeskamer. Inleiding en deel 1: stad Kortrijk, 1973 VVF Oostende. Deel 2:
kasselrij Kortrijk 1976 Oostende VVF, 473 blz.
De doopakten van 1760 tot 1793 uit de PR van Oostnieuwkerke met alfabetische indexen op familie- en plaatsnamen door Julien
Watteuw, 1991 Roeselare VVF, 291 blz.
Gegevens omtrenty de ouidste twee PR van Oostnieuwkerke inzake geboorten (1729-1759), overlijdens (1752-1759) en huwelijken
(1752-1759) door Albert Denturck.
De Staten van Goed van Langemark door Roman L. Dewulf-Heus, 1976, VVF-Ieper-Poperinge, 127 blz.
Stad Turnhout: inventaris van het oud archief, juli 1960, 52 blz. Inventaris van het modern archief door R. Halewijn, 24 blz.
Stad Wervik: inventaris van het oud archief door dr. Hist. E. Warlop, 1968, 39 blz.
Stad Veurne: inventaris van het oud archief der kasselrij van Veurne, 53 blz.
De Wezenrij registers van de kasselrij Veurne door lic. P. Vandewalle, 1972, VVF Oostende, 32+17 blz.
Genealogisch vademecum Rumbeke voor 1650, deel 1, 2de bewerkte druk 1991.
Oostende en randparochies, deel 1: de wezerij 1538-1795 door Julien Verhaeghe, VVF-Oostende, 96 blz.; deel 2: de wettelijke
passeringen 1547-1796, idem.
Klapper op de burgerlijke stand in Aartrijke 1796-1830 door Jozef Depuydt, 1987, heemkundige kring “David Jonckheere” Aartrijke.
Reningelst 1648-1656 “Toorconden” door H. Vandenberghe, 1986, Carzeele Journaal Poperinge, 51 blz/³ 1656-1665 idem, 73 blz.
Indices op het parochieregister Beerst, 1623-1742, doopsels, huwelijken en overlijdens, door G. Callens, C. Deburghra ve enjh J.
Verhaeghe, 1987, VVF-Oostende, 233 blz.
Collectie rouwsbrieven: +449 stuks.
“Vlaamse Stam”, jaargang 2001, nrs. 3 tot 8, jaargang 2002, nrs. 4 tot 12.
“Genealogie en Computer”, jaargang 19, nrs. 2 tot 6.

André Baert

bibliothecaris
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Kwartierstaat van Jan-Florent LOONES, volksvertegenwoordiger en schepen van Koksijde.
8 Carolus LOONES, werkman
° Esen, 07 okt 1850
+ Esen, 31 jan 1885
x Esen, 29 sep 1879
4 Florent LOONES, hotelier
° Esen, 02 nov 1880
+ Oostduinkerke, 21 mei 1961
x Oostduinkerke, 20 apr 1909
9 Romania PLANCKEEL
° Nieuwkapelle, 26 sep 1857
+ Esen, 29 okt 1885
2 Honoré LOONES
° Oostduinkerke, 22 apr 1910
+ Brugge, 07 feb 1981
x De Panne, 24 apr 1942
gewezen burgemeester van Oostduinkerke

10 Honoré-Carolus GAUQUIÉ,

16

17 Anna-Theresia LOONES
° Esen, 09 okt 1825
+ Esen, 24 sep 1893
18 Carolus PLANCKEEL
° Reninge, 18 jun 1798
+ Nieuwkapelle, 26 jan 1863
x Nieuwkapelle, 13 aug 1856
19 Rosalia-Coleta MORLION
° Alveringem, 23 dec 1822
+ Nieuwkapelle, 25 feb 1865
20 Desiderius GAUQUIÉ
° Boezinge, 07 apr 1820
+ Esen, 21 okt 1878
x Nieuwkapelle, 22 apr 1845

bakker

° Esen, 11 aug 1856
+ Oostduinkerke, 05 mei 1939
x Izegem, 25 okt 1876
5 Maria-Gabriella GAUQUIÉ
° Kortrijk, 22 jun 1881
+ Oostduinkerke, 30 maa 1978

1 Jan-Florent LOONES

11 Léonie VAN TYGHEM
° Kortrijk, 24 okt 1849
+ Oostduinkerke, 27 aug 1927

ste

Advocaat, 1 schepen van de gemeente
Koksijde en Vlaams volksvertegenwoordiger

21 Catharina KESTEMAN
° Nieuwkapelle, 07 maa 1816
+ Esen, 10 jan 1894
22 Polydoor VAN TYGEM
° Kortrijk, 02 aug 1828
+ Kortrijk, 23 maa 1865
x Kortrijk, 25 jul 1849
23 Julia-Stephanie VERHEUST
° Kortrijk, 29 maa 1825
+ Kortrijk, 17 nov 1865

°Diksmuide, 02 jun 1950

12 Louis-Jacobus DE WITTE
° Gijverinkhove, 06 apr 1841
+ Hoogstade, 23 jul 1921
x Leisele, 27 dec 1877
6 Achiel-Kamiel DE WITTE
° Gijverinkhove, 30 aug 1886
+ De Panne, 11 nov 1956
x De Panne, 04 dec 1919
13 Marie-Ludovica
VANDENPLASSCHE
° Leisele, 27 apr 1851
+ Hoogstade, 28 mei 1927
3 Rosalia-Louisa DE WITTE
° De Panne, 16 sep 1921

24 Franciscus DE WITTE
° Gijverinkhove, 22 okt 1803
+ Gijverinkhove, 14 jun 1881
x Gijverinkhove, 27 jun 1840
25 Marie-Josepha DUJARDIN
° Gijverinkhove, 19 feb 1812
+ Gijverinkhove, 16 okt 1858

26 Jan Bapt. VANDERPLASSCHE
° Beveren, 31 jan 1817
+ Westouter, 7 okt 1886
x Leisele, 28 mei 1840
27 Amelia Sophia Eulalie BRUNET
° Leisele, 23 maa 1807
+ Gijverinkhove, 18 aug 1892

gewezen burgemeester van Oostduinkerke

14 Seraphinus BERQUIN
° Gijverinkhove, 15 jan 1853
+ De Panne, 31 jul 1927
x Beveren, 16 okt 1878
7 Emma-Maria BERQUIN
° Gijverinkhove, 29 aug 1885
+ Veurne, 19 apr 1970
15 Amelia-Rosalia LIPS
° Beveren, 12 feb 1857
+ De Panne, 23 aug 1932

jrg 3 nr. 1

28 Joannes-Baptist BERQUIN
° Wulveringem, 19 feb 1802
+ Gijverinkhove, 23 maa 1891
x Vinkem, 18 sep 1841
29 Carolina-Joanna DE ROO
° Vinkem, 18 maa 1814
+ Gijverinkhove, 09 sep 1879

30 Petrus LIPS
° Beveren, 05 okt 1822
+ Beveren, 24 jul 1916
x Beveren, 27 aug 1851
31 Sophia-Theresia VAN ACKER
° Boezinge, 19 feb 1826
+ Beveren, 07 maa 1891
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Uit het notitieboekje van Louis VANDERSTRAETE
pastoor in Booitshoeke en Wulpen
Pastoor Louis Vanderstraete hield er tijdens de oorlogsjaren 1914-18 een klein notaboekje bij waarin hij handgeschreven notities bewaarde over
wat zich in de dorpen Booitshoeke – waar hij pastoor was tijdens WO1 – en in de buurdorpen Wulpen - waar hij op 4 maart 1934 pastoor werd
– en in ’s Heerwillemskapelle gebeurde. Zo hield hij hierin de dopen, huwelijken en begrafenissen bij – volgens de geplogendheden in het latijn om ze later over te schrijven in de officiële kerkregisters. Hij bleef pastoor in Wulpen tot 1946 waarna hij zijn intrek nam bij de zusters in de
Coggelaan 23 in Veurne. Daar overleed hij op 17 oktober 1960. We nemen in opeenvolgende bijdragen in deze nieuwsbrief die gegevens over
zodat die moeilijke genealogische periode nauwkeurig kan worden bijgehouden.

Willy Moons

Geboorten en dopen in Booitshoeke in 1916
1) Vermeld in doopregister.
2) MARRANNES Maurits Jozef
Geboorte: 26 februari 1916 om 22 uur. Doopsel : 29 februari 1916. Zv. Ludovicus (26 jr.) en Augusta Degraeuwe (26 jr.), gehuwd en wonend in
Booitshoeke. Peter: Isidorus Degraeuwe, meter: Louisa Florizoone.
3) DEWITTE Odilus Camillus
Geboorte: 18 maart 1916 om 5 uur. Doopsel : 18 maart 1916. Il. zv. Elodia Dewitte (20 jr.), dv. Henricus en Elisa Ryckebusch. Vader onbekend.
Peter: Josephus Scherpereel, meter: Mathilde Wullaert.
4) DEWITTE Marcellus Cyrillus
Geboorte: 31 maart 1916. Doopsel : 1 april 1916. Zv. Camillus (29 jr.) en Sophia Allaeys (25 jr.), wonende in Veurne.
Peter: Achileus Dewitte, meter: Maria Allaeys.
5) VANDERBEKEN Gabriella Maria Josepha
Doopsel : 15 apr 1916. Dv. Omer Joannes-Baptiste (°27 dec 1881) en Margaretha Laleman (°4 jan 1888). Peter: Charles Laleman, meter:
Pharaildis Laleman.
6) HOLLEVOET Omerus Valerius
Geboorte : 21 mei 1916 om 9 uur. Doopsel : 21 mei 1916. Il. zv. Maria Hollevoet (21 jr.), dv. Romanus en Lucia Mahieu. Vader onbekend. Peter:
Joseph Scherpereel, meter: Mathilde Wullaert.
7) Margaretha CEMPINCK
Geboorte: 25 jun 1916. Doopsel : 26 jun 1916. Dv. Carolus (47 jr. wo. Schore) en Prudentia Dewulf (35 jr. ° Schore).
Meter: Mathilde Wullaert. Bij de geboorte was Prudentia Dewulf meer dan 9 maanden gescheiden van haar man.
8) DEVACHT Henricus Arthur
Geboorte : 7 aug 1916. Doopsel : 9 aug 1916. Zv. Juvenalis (31 jr.) en Augusta Coopman (34 jr.) gehuwd en wonend in Booitshoeke. Peter:
Arthur Devacht, meter: Luciae Coopman.
9) DESCHOOLMEESTER Zoe Cornelia
Geboorte : 9 september 1916. Doopsel : 11 sep 1916. Dv. Henricus (39 jr.) en Maria Cornelis (° Maveau 1884).
Peter: Firmin Cornelis, meter: Zoë Deschoolmeester.
10) BEUCKELAERE Anna Maria
Geboorte : 2 nov 1916. Doopsel : 3 nov 1916. Dv. Augustus, ex Vladslo °1869 en Alida Detavenier, ex-Vladslo ° 1876.
Peter: Juvenal Devacht, meter: Maria Hollevoet (minu?? Scherpereel).
11) DEVEER Paulus
Geboorte : Mons op 4 juli 1892. Doopsel : Booitshoeke 10 dec 1916. Zv. Edmondus (geboren in Soignies, overleden in Mons in 1902) en Betsa
Stielen (geboren in Luik, wonende in Brussel. Peter: pastoor L. Vanderstraete. Doopheer H. Maltrant(?).

jrg 3 nr. 1
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Geboorten en dopen in Booitshoeke in 1917
1) GOENS Renatus Henricus
Geboorte : 31 jan 1917. Doopsel : 1 feb 1917. Zv. Cyrillus (°15 jun 1885 in Wulpen) en Sidonia Scherpereel (°29 juli 1893 in Booitshoeke).
Peter: Josephus Scherpereel, meter: Eugenia Samyn.
2) BEUZELINC Rachel Maria Elisabeth
Geboorte : 28 februari 1917. Doopsel : 4 maart 1917. Dv. Henricus(°Eernegem 44 jr.) en Leonia Sanders (°Eernegem, 30 jr.) beiden wonend in
Booitshoeke. Peter: Carolus Mus, meter: Elisa Pollentier.
3) DEVACHT Maria Gabriel
Geboorte: 7 april 1917. Doopsel : 9 april 1917. Dv. Arthur Alfonsus (°24 april 1882 in Keiem) en Maria Malania Deblieck (ex Avekapelle 22 april
1884), wonende in Booitshoeke. Peter: Juvenal Devacht, meter: Rozalia Uytenhove.
4) BUYLAERT Helena Angela
Geboorte: 18 april 1917. Doopsel : 21 april 1917. Dv. Carolus Augusti (°4 maart 1885 in Booitshoeke) en Elisa Meesseman (°25 sept 1887 in
Wulpen), wonende in Booitshoeke. Peter: Julianus Meessemen, meter: Irma Buylaert.
5) JONCHEERE Andreas Arthur Johannes Carolus
Doopsel : 5 mei 1917. Zv. Odilon (°17 maart 1885 in ‘s Heerwillems Veurne) en Albina Maria Louisa Clotildis De Kempe ex-Pervijze 12 feb
1890, geboren in ’s Heerwillems Veurne. Peter: Arthur Joncheere, meter: Louisa Broucke.
6) HAUSPIE Elvire Cyrilla
Geboorte : 5 oktober 1917. Doopsel : 7 okt 1917. Dv. Cyrillus (°Woesten) en Romania Platevoet (°Proven).
Peter: Remi Chaerle, meter: Maria Lamerant.
7) DESCHOOLMEESTER Alice Elisa
Geboorte: 16 okt 1917. Doopsel : 18 okt 1917. Dv. Henricus (°1 okt 1877 in Booitshoeke) en Maria Cornelis (ex-Mouvaux, °15 dec 1885). Peter:
Camille Vlamynck, meter: Sidonie Scherpereel.
(Wordt vervolgd)

UITGAVEN VVF WESTKUST
Staten van goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau
• reeds zeven delen zijn verschenen van deze uitzonderlijke uitgave, in elk deel worden een 1000-tal staten
van goed op hun genealogische inhoud geanalyseerd
• deel 8 is ondertussen in voorbereiding en verschijnt begin april 2003
• kostprijs per deel: € 20 (+ evt. € 3,70 verzendingskosten)
Parochieregisters van Adinkerke (twee delen), Oostduinkerke, Koksijde, Wulpen, Adinkerke en SintJacobskapelle, door Joeri Stekelorum
• Alle akten van dopen, huwelijken en overlijdens zijn in deze delen opgenomen
• Info in ons documentatiecentrum
Driemaandelijkse nieuwsbrief:
• gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en via email
• € 4 voor postabonnementen (overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust)

Hoe word ik lid van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, € 62,50 minimum als beschermend lid) op rekening
414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere
tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.:
Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, minimum € 62,50 als beschermend lid) op
rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap,
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF,
Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

!!! wijziging openingsuren van ons centrum in juli en augustus !!!
elke zaterdagnamiddag open (14u – 16u) en niet op maandag
Uitgaven VVF-Westkust

Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau:
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn opnieuw twee delen verschenen van dit uitzonderlijke werk. Deel 8 is al verkrijgbaar,
deel 9 (nrs. 15871 t.e.m 17491) vanaf 1 juli. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 verzendingskosten). Overschrijven op nr.
979-2656699-68 van VVF-Westkust.
!!! NIEUW !!! de uitgave wordt gepland van de 19de eeuwse burgerlijke stand van Adinkerke (geboorten,
huwelijken en overlijdens), een boek van meer dan 500 blz. Enkel na voorintekening bij Marc Derudder te
bekomen (marc.derudder@vtiveurne.be, tel. 058 31 16 57). Kostprijs: 32 euro (+ € 3,70 verzendingskosten).
Driemaandelijkse nieuwsbrief:Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en per e-mail.
€ 4 voor andere postabonnementen. Overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust.
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Uit het notitieboekje van Louis VANDERSTRAETE
pastoor in Booitshoeke en Wulpen (deel 2)
Pastoor Louis Vanderstraete hield tijdens de oorlogsjaren 1914-18 een klein notaboekje bij waarin hij handgeschreven notities
bewaarde over wat in de dorpen Booitshoeke – waar hij pastoor was tijdens WO1 – en in de buurdorpen Wulpen - waar hij op 4 maart
1934 pastoor werd – en in ’s Heerwillemskapelle gebeurde. Zo hield hij hierin de dopen, huwelijken en begrafenissen bij. In
opeenvolgende afleveringen worden ze in deze nieuwsbrief gepubliceerd. Dit is deel 2.
Geboorten en dopen in Booitshoeke (Vervolg)
1918
1) BRIL Mauritius Henricus Cornelius
Geboorte: 2 jan 1918 om 12 uur. Doopsel: 3 jan 1918. Zv. Ludovicus Bernardus Bril (°5 feb 1877 in Wulpen) en Valeria Lucia Peene,
ex-Merkem °23 jan 1885. Peter Cyrillus Catrysse, meter Irma Feryn.
1919
1) BEUCKELAERE Herman Omerus
Geboorte: 4 feb 1919. Doopsel: 6 feb 1919. Zv. Augustus, ex-Vladslo °19 jan 1869, en Alida Detavenier, ex-Cadeur? °7 feb 1876. Peter
Pastoor L. Vanderstraete, meter Elisa Pollentier.
2) HAUSPIE Gabriel Louis Gerard Cornelius
Geboorte: 14 februari 1919. Doopsel: 17 februari 1919. Zv. Cyrillus (°17 feb 1874 in Woesten) en Romanie Platevoet ex-Proven ° 4
januari 1877. Peter Pastoor L. Vanderstraete, meter Alice Hauspie.
3) SINNESAEL Godelieve Maria Cornelia
Geboorte: 10 april 1919. Doopsel: 11 april 1919. Zv. Camillius (°Koekelare) en Louise Hollevoet (°Booitshoeke). Peter Romanus
Hollevoet, meter Leonie Delanoye.
4) GOVAERT Marcel Camiel
Geboorte: 8 mei 1919. Doopsel: 18 mei 1919. Zv. Petrus en Zenobie Vanlerberghe.
Peter Henricus Vanlerberghe, meter Celesta(?) Kerschieter.
5) BOEVE Raphael Cornelius
Geboorte: 22 juli 1919. Doopsel: 23 juli 1919. Zv. Cornelius en Lucia Coopman wonend in ’s Heerwillemskapelle. Peter: Joannes
Coopman, meter Zulma Boeve.
6) VAN DEN BUSSCHE Maria Suzanna Sophia Amelia Cornelia
Geboorte: 1 augustus 1919. Doopsel: 3 augustus 1919. Dv. Honoratius (°Veurne) en Helena Huyghe (°Kaaskerke). Peter Julius Van
den Bussche, meter Suzanna Van Overschelde.
7) BEUZELINC Ester Emma Irma
Geboorte: 19 augustus 1919. Doopsel: 24 augustus 1919. Dv. Henricus en Leionie Sanders ex-Eernegem en wonend in Booitshoeke.
Peter Eduard Sanders, meter Emma Beuzelinc.
8) BUYLAERT Godeliva Angela Cornelia
Doopsel: 21 september 1919. Dv. Carolus Augustus, ex-Booitshoeke °4 maart 1885, en Elisa Maria Meesseman, ex-Wulpen °25 sept
1887. Peter Theophiel Buylaert, meter Angela Meesseman.
1920
1) JONCHEERE Estella Maria Sophia Ludovica
Geboorte: 29 december 1919. Doopsel: 2 januari 1920. Dv. Odilonis Arthur Joseph, ex-‘s Heerwillemskapelle-Veurne °17 maart 1885
(zv. Johannes Franciscus en Sophia Vanhuysse, ex-Veurne) en Albina Martia Louisa Clotilde De Kimpe, °Pervijze 12 febr. 1890 (dv.
Camiel en Louisa Broucke). Peter Jerome Joncheere, meter Marie De Kimpe.
2) DEWEIRDT Camilius Cyrillius
Geboorte: 25 april 1920. Doopsel: 2 mei 1920. Zv. Seraphin (°17 nov 1889 in Lochristi) en Lazaria Glorie (°17 april 1890 in Woumen),
wonende in Booitshoeke. Peter David Glorie, meter Mathilde pro Emilia Verniers.
(Wordt vervolgd)
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Uit onze bibliotheek: de volkstelling van 1815
door A. BAERT en J. STEKELORUM

Onze bibliotheek telt heel wat volumes van de uitgave “Volkstelling 1815” van de VVF-Brugge . Het is een werk dat door
genealogen heel wat gebruikt wordt, omdat het een goed beeld geeft van de spreiding van de families in het begin van de 19de
eeuw. Het biedt meestal ook de mogelijkheid om de sprong te maken van de periode van de burgerlijke stand naar de periode
van de parochieregisters.
Graag geven wij je in dit artikel wat achtergrondinformatie over deze belangrijke bron voor familiekunde. Velen onder ons
gebruiken de telling, maar kennen het hoe en waarom wellicht niet.
[uit: Gyssels, Claire & Van der Straeten, Lieve, Bevolking, arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen (1796-1815)¸Gent, Belgisch
Centrum voor Landelijke Geschiedenis, nr. 89, 1986]

De telling van 1815 ontstond, evenals deze van het jaar IV, in een vrij woelige periode. De Fransen moesten nl. het onderspit delven
tegen de geallieerde legers en begonnen in februari 1814 terug te trekken uit onze gewesten. De geallieerde overwinnaars besloten
reeds op 21 juni 1814 tot de samensmelting van Noord en Zuid, o.l.v. koning Willem I, die toen reeds Soevereine Vorst van de
Verenigde (Noordelijke) Nederlanden was. In november 1814 werd bevolen een Algemene Volkstelling te houden in de Zuidelijke
Nederlanden. Het initiatief ging uit van de “regering”, met name van de commissaris-generaal van justitie, graaf C.I.P. de Thiennes de
Lombize, één van de vier commissarissen-generaal die door Willem I belast waren met het voorlopige bestuur van de Zuidelijke
Nederlanden. Zijn bedoeling was zeker niet louter van demografische aard, zoals blijkt uit een studie van G. Gadeyne [De volkstelling
van 1814 in West- en Oost-Vlaanderen. In: Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1981, p. 62] over deze telling: “Zo blijkt dat
vooreerst een gemeentelijke nominatieve telling gevraagd van de feitelijke bevolking die over onverdachte bestaansmiddelen beschikte;
ook voor inwonend huispersoneel en vreemdelingen (feitelijke bewoners die hun wettig domicilie buiten de gemeente hadden) waren
rubrieken voorzien. Blijkbaar voor administratief en politioneel gebruik werden ook inlichtingen gevraagd over de woning (eigendom of
huurwoning), eventueel het patent, het werkboekje en – voor de vreemdelingen – over hun “papieren”. Van die bewoners waarvan de
levenswijze of de bestaansmiddelen aanleiding gaven tot verdenking met betrekking tot hun (politiek?; crimineel?) gedrag en moraliteit,
diende een aparte lijst opgemaakt, met opmerkingen van de “maire” daarover en over de reden van hun verblijf in het land”.
Het ging er voornamelijk om de laatste categorie van de bevolking te kennen (vagebonden, onbetrouwbare individuen, prostituees,
mensen met een crimineel verleden e.d.) om waar nodig maatregelen te treffen.
De uitvoering van de telling gebeurde door het gemeentepersoneel – meestal de politie – en de uniformiteit van de informatie werd
verzekerd door het verplicht gebruik van de gedrukte tellingbladen. De telling bevat, behalve demografische, ook enorm rijke sociale en
economische indicaties.
Volgende informatie werd immers opgenomen bij de telling:
1. volgnummer
2. naam van de straat of sectie
3. volgnummer van het huis
4. naam, voornaam en leeftijd van de inwonenden
5. burgerlijke staat
6. eigenaar, huurder of onder-huurder
7. beroep
8. patentbelasting
9. geboorteplaats
10. identificatiepapieren (enkel voor vreemdelingen)
11. aantal kinderen jonger dan 12 jaar in het huishouden
12. andere opmerkingen
Het dient opgemerkt dat – in tegenstelling tot de telling van het jaar IV – de leeftijd en het geslacht van de kinderen jonger dan 12 jaar
wél opgegeven werd, zodat we een exactere leeftijdsstructuur kennen.
De kwaliteit van de verwezenlijking van de telling van 1815 verschilt van gemeente tot gemeente, maar voor West-Vlaanderen werden
alle gemeenten – met uitzondering van Nieuwmunster, Wenduine en St.-Katharinakapelle – volledig en goed bewaard, wat op zichzelf
reeds een garantie is voor de zorg en de nauwkeurigheid die de departementale overheid aan deze telling hechtte. Voor WestVlaanderen is de telling aldus beschikbaar voor 247 (voormalige) gemeenten, die dus systematisch door VVF-Brugge werden en nog
worden uitgegeven.
Vrijwel alle plattelandsgemeenten gingen na de wet van 11 november 1814 direct over tot de telling. Meestal werden de boeken reeds in
het voorjaar of de zomer van 1815 afgesloten. Doorgaans lieten de meest bevolkte gemeenten en vooral de
arrondissementshoofdplaatsen het langst op zich wachten. Zowat 73% van de tellingen werden voor 1 april 1815 afgesloten. Daar de
meerderheid van de opnamen in de winter gebeurden, zouden typische bijberoepen zoals weven wel eens lichtjes kunnen overschat
zijn.
In het arrondissement Veurne werd de telling gehouden in de periode december 1814 tot december 1816.

Onze VVF-documentatiecentrum beschikt over de eerste dertig delen van deze uitgave.
Alle Westkust- en Westhoek-gemeenten zijn ter inzage.
jrg 3 nr. 2
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Aanwinsten in ons documentatiecentrum
Sinds het vorige nummer van ons tijdschrift deed de bibliotheek volgende aanwinsten:
tijdschriften
- Vlaamse Stam 2001.
- Schrapnel 4de kwartaal 1999 en jaargang 2001
- tijdschrift Rond de Beverinck.
- Gestella nr. 3 en 4/2002 en jaargang 1988
- Rond de Beverinck nr. 3-4 2002.
Iconografie
- Bidprentjes 368 stuks.
- Rouwbrieven: ca. 500 stuks
familiegeschiedenissen en kwartierstaten
- Marcel Cloet zijn voorouders (J. Stekelorum).
- Nakomelingen Pieter Maes (familieboek).
- Genealogie familie Vandenberghe Brugge.
- Ancestors of Ignace Debruyne (°Veurne).
- Kwartierstaat Kamiel Donck.
- Genealogie Martinus Van den Neste.
- Genealogie Ludovicus Van de Neste.
- Genealogie N. van den Neste.
- Genealogie afstammelingen Michael Van Este (door Carine en Johny Vanheste)
- Jan Vanhouwe comd. Brigade 28/10/1798 in Zarren.
- Fam. Beyen in de Westhoek.
- Kwartierstaat Albertus Henricus Julius Opstaele
- Kwartierstaat Augustus Vermeylen.
- Nakomelingen Franciscus Lannoye (familieboek)
- Kwartierstaat Bart Derudder (door Marc Derudder).
- Genealogie Pieter Jacobus Vandamme.
- Genealogie fam. (De)Burgrave (door Joeri Stekelorum)
- P. Vandamme 1941 kand. Burgemeester te Brugge.
- Stamboek A. Catrysse 1838-1920.
- Stambomen van verwante West-Vlaamse families.
- Kwartierstaat Maurice Eduard Sallens .
- Kwartierstaat Prosper Antonius Jozef Van Langendonck.
parochieregisters en burgerlijke stand
- Index parochieregisters Schore deel 1 en 2.
- Huwelijken 22/9/1798-22/9/1800 in Nieuwpoort-Westende.
- Parochieregisters Zedelgem H-O 1792-1795.
- Huwelijken Oostduinkerke BS 1796-1900.
- PR Zedelgem H-O 1792-1797.
- Oostrozebeke D-H 1797-1802
- Dranouter klappers D-H-O 1694-1695.
- Index doopregisters Diksmuide 1650-1664.
bevolking en poorterij:
- Dranouter-telling 1795 (jaar IV).
- Buitenpoorters van Ieper in Dranouter.
- Kiezerlijst Nieuwpoort 2000.
- Hagepoorters van Ieper in Geluwe
- Volkstelling 1815 delen 1 tot 30.
- Koksijdse veldwachters 1799-1899.
- Buitenpoorters van Ieper in Zuidschote.
- Poorterij en nationaliteit door W. Van Hille.
- Regesten heerlijkheid Westhove in Nieuwkerke.
- Buitenpoorters van Ieper in Zonnebeke.
diverse:
- Vlaamse soldatenbrieven uit Napoleontische tijd van Mannekensvere-Middelkerke-Oostduinkerke-Schore-St.-Joris.
- Toekenning wapenschilden Vlaamse Heraldische Raad
- Historische gegevens Koksijde.
- Koksijde-Oostduinkerke kust en strand en paardenvisserij.
André Baert, bibliothecaris
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Wetenswaardigheden
Naam van de maanden in de loop der tijden

door Gilbert DUMON

Bij het raadplegen van akten, documenten, registers, tafels, enz., stelt men vast dat bij het vermelden
van de datum, de naam van de maand verschilt naar gelang de bron of de tijd. Het lijkt dan ook nuttig enkele van de verschillende
benamingen van de maanden op te zoeken ten dienste van de vorsers.
huidige kalender

nr.

Brugge (14de eeuw)

januari

parochieregisters
(Latijn)
Januarius

1

januarius

februari

Februarius

2

Sporkel

maart
april

Martius
Aprilis

3
4

Maerte
April

mei

Maius

5

mei

juni

Junius

6

wedemaent

juli
augustus

Julius
Augustus

7
8

hoymaand
oust

september

September

7bre

Gheerstmaent

oktober

October

8bre

saetmaent

november

November

9bre

horemaent

december

December

10bre

smeermaent

•
•
•

Jaerdach
Jour de l’an renoef (charter van 1282)
Niewe daghe (akte van 1289)

‘t Manneke uit de Mane
(Volksalmanak)
Louwmaand
Laumaent
Nieuwjaarsmaand
Sprokkelmaand
Lichtmismaand
Sporkele of Kortemaand
lentemaand, Dondermaand
Grasmaand, Gers- of
Oostermaand
Bloeimaand, Winnemaand,
Blommenmaand
zomer-weimaand,
zonnewendemaand
hooimaand, Lindemaand
oogstmaand, oest- of
Koornmaand
Herfstmaand, Geerste- of
Pietmaand
zaaimaand, bamis- of
Eekelmaand
slacht- of Loefmaand
Allerheiligenmaand
joel- of Midwintermaand
Wintermaand

Benamingen van 1 januari

Zoals bekend was de 1e januari niet altijd de eerste dag van het jaar, maar begon het jaar met Pasen.
Dit is veranderd in 1576 door een besluit van de Raad van Vlaanderen van 1575.
De 6e januari werd « dertiendaghe » genoemd. De legendarische drie koningen, Balthasar, Caspar
en Melchior bezochten het Kerstekind op de dertiende dag.
Oudere mensen spreken vandaag nog van «dertiendag».
Talen in Vlaanderen gesproken in de 13e eeuw
• Thiois : Dietsch – vlaams, door het Volk.
• Frans : sinds de komst van de Dampierre’s, aan het Hof.
• Latijn : in de Kerk.
Het woord «stove» betekende in de middeleeuwen niet alleen stoof of kachel, maar stoven waren ook baden of zweetbaden. In de
steden waren er tehuizen voor mannen en voor vrouwen, soms voor beide. De kroniekschrijver zegt dienaangaande : «Il parait que ces
établissements favorisaient la débauche».
In een charter van 1439 staat te lezen : Overspel : «Onredelicke wandelinghe».

Gebruik familienaam

Het gebruik van de familienaam werd in België verplicht in 1792 tijdens de Franse bezetting. De rechtsregels betreffende de
naamgeving staan in het decreet van 6 fructidor jaar II (25 aug. 1794) en de wetten van 11 en 12 germinal jaar XI (1 april 1803).
jrg 3 nr. 2
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Kwartierstaat schepen Pat Stockelynck (Koksijde)
Opzoekingen: Joeri Stekelorum
Lay-ouy: Willy Moons en “Stam2”

vaderskant

Pierre-Franç. STOCKELYNCK
° Oostduinkerke, 18 okt 1807
+ Oostduinkerke, 07 maa 1874
x Wulpen, 07 sep 1840

Pieter-Franc. STOCKELYNCK
° Oostduinkerke, 03 aug 1843
+ Oostduinkerke, 13 dec 1937
x Oostduinkerke, 13 jun 1874

Victor-Isidorus
STOCKELYNCK
° Oostduinkerke, 12 mei 1882
+ Oostduinkerke, 02 mei 1959

Amelia-Josephina DE
CLERCQ
° Wulpen, 09 mei 1817
+ Wulpen, 28 nov 1904

Charles-Nicolas DEPOTTER
° Oostduinkerke, 10 dec 1814
+ Oostduinkerke, 18 sep 1894
x Oostduinkerke, 12 feb 1848
Maria-Sophia DEPOTTER
° Oostduinkerke, 21 maa 1850
+ Oostduinkerke, 06 okt 1934
Susanna-Coleta VERMEESCH
° Oostduinkerke, 26 maa 1822
+ Oostduinkerke, 03 feb 1899
Marcel-Victor STOCKELYNCK
° Oostduinkerke,17 nov 1913
+ Veurne,29 dec 1999
x Oostende,02 feb 1942
geneesheer-huisarts
Carolus-Josephus DEPOTTER
° Oostduinkerke, 24 okt 1770
+ Oostduinkerke, 07 jul 1858
x Oostduinkerke, 14 feb 1814
Henricus-Joseph DEPOTTER
° Oostduinkerke, 26 maa 1836
+ Oostduinkerke, 27 okt 1920
x Oostduinkerke, 04 jul 1885
Maria-Theresia DECROP
° Koksijde, 27 jan 1793
+ Oostduinkerke, 10 nov 1880
Magdalena-Marg. DEPOTTER
° Oostduinkerke, 14 jul 1893
+ Oostduinkerke, 05 jun 1951
Jean-François FLORIZOONE
° Wulpen, 06 apr 1798
+ Oostduinkerke, 26 mei 1885
x Wulpen, 21 okt 1848
Philomena-Just. FLORIZOONE
° Oostduinkerke, 06 feb 1853
+ Oostduinkerke, 25 jun 1933
Isabella-Rosalia DEPOTTER
° Wulpen, 29 mei 1815
+ Oostduinkerke, 10 jan 1867

Patrick-Gilbert STOCKELYNCK
Lic. kinesitherapie en schepen
van sport in Koksijde
°Oostduinkerke, 07 aug 1945
x 10 okt 1969 Katharina Jacq.
LOONES °Diksmuide 2 sep 1949
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Petrus-Jos. STOCKELYNCK
° Veurne, 17 maa 1766
+ Oostduinkerke, 28 feb 1835
x Nieuwpoort, 20 apr 1800
Susanna-Ludov. DEMAZIERE
° Booitshoeke, 11 apr 1774
+
Michiel-Fr. DECLERCK
° Bredene, ca 1789
+ Wulpen, 24 sep 1864
x Wulpen, 31 jan 1816
Anna-Theresia DEMOLDER
° Wulpen, 27 maa 1791
+ Wulpen, 09 jan 1868
Carolus-Josephus DEPOTTER
° Oostduinkerke, 24 okt 1770
+ Oostduinkerke, 07 jul 1858
x Oostduinkerke, 14 feb 1814
Maria-Theresia DECROP
° Koksijde, 27 jan 1793
+ Oostduinkerke, 10 nov 1880
Henricus-Jos. VERMEERSCH
° Kaaskerke, ca 1779
+ Oostduinkerke, 02 nov 1854
x Oostduinkerke, 22 jul 1813
Maria-Theresia LANDSWEERT
° Adinkerke, 23 nov 1785
+ Oostduinkerke, 07 aug 1841
Joannes-Fr. DEPOTTER
° Koksijde, 02 jul 1737
+ Oostduinkerke, 28 feb 1787
x Oostduinkerke, 11 jan 1763
Isabella-Jacoba LEGEIN
° Oostduinkerke, ca 1734
+ Oostduinkerke, 25 mei 1811
Joannes-Baptiste DECROP
° Veurne, 30 maa 1764
+ Oostduinkerke, 16 mei 1831
x Koksijde, 16 nov 1790
Petronilla-Clara TANGHE
° Koksijde, 10 feb 1755
+ Oostduinkerke, 29 aug 1799
Henricus-Will. FLORISOONE
° Wulpen, 10 mei 1758
+ Wulpen, 19 okt 1836
x onbekend, ca 1790
Barbara-Francisca VIEREN
° Lo, 25 maa 1763
+ Wulpen, 26 maa 1842
Philippus-Jacobus DEPOTTER
° Oostduinkerke, 24 mei 1765
+ Wulpen, 21 jun 1841
x Wulpen, 10 apr 1804
Eugenia-Carolina DE
SCHOOLMEESTER
° Wulpen, 15 jul 1774
+ Wulpen, 10 nov 1846
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moederskant
Patrick-Gilbert STOCKELYNCK
Lic. kinesitherapie en schepen
van sport in Koksijde
°Oostduinkerke, 07 aug 1945
x 10 okt 1969 Katharina Jacq.
LOONES °Diksmuide 2 sep 1949

Franciscus-Xaverius COULIER
° Lombardsijde, 25 aug 1802
+ Westende, 02 maa 1859
x Middelkerke, mei 1824

Ludovicus-Franc. COULIER
° Westende, 23 apr 1832
+ Lombardsijde, 11 feb 1912
x Westende, 30 jun 1880
Anna-Maria COENE
° Middelkerke, 30 sep 1795
+ Lombardsijde, 13 okt 1869
Valentinus-Ambr. COULIER
° Lombardsijde, 11 sep 1882
+ Oostende, 17 maa 1938
x Westende, 1908
Carolus-Ludovicus MAES
° Westende, 15 okt 1823
+ Westende, 1904
x Westende, 30 aug 1850
Sophia-Amelia MAES
° Westende, 17 jan 1855
+ Westende, 1924

Elza-Gabrielle-Sophia-Ant
COULIER
° Oostende,05 okt 1919

Catharina-Christina VAN
LANDTSCHOOTE
° Westende, 30 aug 1828
+ Westende, 21 nov 1887

Philibertus-Jos. RAMOUDT
° Westende, 17 aug 1822
+ Westende, 18 feb 1876
x Westende, 27 apr 1854
Antonius-Franc. RAMOUDT
° Westende, 18 jan 1856
+?
x Lombardsijde, 27 jun 1877
Isabella-Theresia VAN DE
VELDE
° Westende, 21 mei 1810
+ Westende, 05 jan 1877
Urbania-Victora RAMOUDT
° Lombardsijde, 08 feb 1881
+ Oostende, 15 okt 1964
Henricus-Jos. BERTELOOT
° Lombardsijde, 27 maa 1823
+ Lombardsijde, 31 maa 1884
x Westende, 04 sep 1846
Nathalia-Sophia BERTELOOT
° Lombardsijde, 20 mei 1856
+?
Maria-Theresia TREVE
° Westende, 20 jul 1829
+ Westende, 1902
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Ferdinandus-Franc. COULIER
° Leisele, 02 mei 1767
+ Leisele, na 1824
x Wulpen, 08 mei 1792
Agatha-Lucia CALLIEZ
° Wulpen, 13 dec 1773
+ Leisele, 18 aug 1814
Philippus COENE
° Middelkerke, ca 1761
+ Middelkerke, 20 sep 1847
x Middelkerke, ca 1790
Perpetua PATURE
° Middelkerke, ca 1771
+ Middelkerke, 23 dec 1841
Henricus-Josephus MAES
° Mannekensvere, 08 aug 1787
+ Westende, 10 apr 1849
x Westende, 09 sep 1817
Maria-Theresia PIETERS
° Westende, 16 feb 1791
+ Westende, 1871
August VANLANDTSCHOOTE
° Westende, 30 jun 1791
+ Westende, 30 okt 1849
x Westende, 06 jun 1821
Joanna-Theresia DEVROE
° Eggewaartsk., 26 jul 1792
+ Westende, 07 aug 1836
Josephus-Leop. RAMOUDT
° Pollinkhove, ca 1795
+ Westende, 17 apr 1869
x onbekend, ca 1815
Henrica-Coleta TAILLIEU
° onbekend, ca 1793
+ Westende, 28 feb 1867
Joannes-B. VANDEVELDE
° Westende, 05 okt 1774
+ Westende, 11 okt 1847
x Westende, 26 mei 1807
Anna-Maria BILLIET
° Westende, 06 jul 1785
+ Westende, 1868
Winnocus-Fr. BERTELOOT
° Warhem, 13 maa 1782
+ Lombardsijde, 29 apr 1841
x Middelkerke, 14 nov 1818
Sophia COENE
° Middelkerke, 20 nov 1785
+ Lombardsijde, 1855
Franciscus TREVE
° Westende, 14 feb 1790
+ Westende, 09 feb 1850
x Westende, 28 jun 1813
Susanna-Catharina PIETERS
° Westende, 14 feb 1790
+ Westende, 09 feb 1850

Nieuwsbrief VVF Westkust p. 15

Beknopte genealogie familie Van Leke
door Joeri Stekelorum
De familie Vanleke is één van de oudste families aan de Westkust. Het waren vooraanstaande landbouwers en ze zitten dan
ook verweven in heel wat kwartierstaten van onze leden.
I. Ludovicus Vanleke. Hij huwde Catharina Coerseune. Overleden, 10 jun 1710, in Koksijde.
Kinderen:
II.1 i. Jacobus.
II.2 ii. Petrus.
II.1.Jacobus Vanleke. Geboren, circa 1660. Hij huwde Jacoba Mallebrancke, 7 jan 1683, in Adinkerke. Geboren in Houtem.
Kinderen:
i. Jacobus Ludovicus. Geboren, 31 okt 1686, in Adinkerke.
III.1 ii. Benedictus.
III.2 iii. Petrus.
iv. Joanna Rosa. Geboren in Houtem. Zij huwde, een eerste maal, Petrus Vanmiddelem. Zij huwde, een tweede maal, Leonardus
Joannes Bynet, zoon van Guilielmus Bynet en Maria Francisca Gheeraert, 1725.
v. Daniel. Geboren, 16 feb 1691, in Adinkerke.
vi. Petronilla. Geboren, 6 mar 1692, in Adinkerke.
III.3 vii. Joannes.
viii. Alexandrus. Geboren, 1 mar 1699, in Koksijde.
ix. Ludovicus. Geboren, 2 sep 1700, in Koksijde.
III.4 x. Ambrosius.
II.2 Petrus Vanleke. Geboren, circa 1665. Overleden, 3 aug 1721, in Koksijde (staat van goed Veurne nr. 10592). Hij huwde, een eerste
maal, Catharina Daninckx (Dehaene), 13 mei 1687, in Koksijde. Overleden, 4 nov 1700, in Koksijde. Hij huwde, een tweede maal, Anna
Maria Vetkens, dochter van Dieryck (Theodorus) Vitse en Maria Ollevier, 5 apr 1701, in Koksijde. Geboren, 12 mei 1683, in Koksijde.
Begraven, 26 dec 1726, in Koksijde.
Kinderen:
i. Petrus Constantinus. Geboren, 25 nov 1702, in Koksijde. Begraven, 19 dec 1726, in Koksijde.
III.5 ii. Franciscus Norbertus.
iii. Cornelius Jacobus. Geboren, 13 okt 1706, in Koksijde.
iv. Engelbertus Joannes. Geboren, 4 okt 1708, in Koksijde. Overleden, 17 mar 1715, in Koksijde.
v. Benedictus Franciscus. Geboren, 29 jul 1710, in Koksijde. Overleden, 31 aug 1711, in Koksijde.
vi. Maria Constantia. Geboren, 1 jun 1712, in Koksijde. Overleden in Veurne (D). Zij huwde Petrus Franciscus Bossant, zoon van
Petrus Bossant en Anna Francisca Debrol, 6 mei 1742, in Koksijde.
III.6 vii. Joannes Baptista.
III.7 viii. Anna Theresia.
III.8 ix. Ingelbertus Franciscus.
III.1. Benedictus Leeke. Geboren, 16 mar 1689, in Adinkerke. Overleden, 25 dec 1727, in Koksijde. Begrafenis: 28 dec 1727, in Koksijde.
St.v/goed: 1727, in Veurne, nr. 16001. Beroep: landbouwer en kerkmeester. Hij huwde Emerentiana Hollanders, dochter van Carolus
Hollanders en Jacoba de Buck, 17 nov 1712, in Koksijde. Geboren, circa 1683, in Bulskamp. Overleden, 4 feb 1773, in Koksijde.
Kinderen:
i. Anna Ludovica. Geboren, 21 okt 1713, in Koksijde. Overleden, 27 okt 1713, in Koksijde.
ii. Constantinus. Geboren, 19 nov 1714, in Koksijde. Hij huwde Anna Maria Streeck, dochter van Henricus Streeck en Cornelia
Houtsaeger, 9 okt 1749, in Koksijde.
iii. Benedictus Laurentius. Geboren, 18 mei 1716, in Koksijde. Begraven, 12 aug 1716, in Koksijde.
iv. Anna Maria. Geboren, 2 jun 1718, in Koksijde. Overleden, 4 nov 1779, in Koksijde. Zij huwde Joannes Franciscus Capon, zoon
van Joannes Capon en Maria Decoeur, 10 mei 1746, in Koksijde.
v. Benedictus Josephus. Geboren, 2 jun 1718, in Koksijde. Overleden, 11 sep 1718, in Koksijde.
vi. Maria Theresia Constantia. Geboren, 19 mar 1720, in Koksijde. Zij huwde Bernardus Engelbertus Desmit, zoon van Laurentius
Desmedt en Petronilla Sarasyn, 8 jan 1751, in Wulpen.
vii. Benedictus Laurentius. Geboren, 15 dec 1722, in Koksijde. Overleden, 5 apr 1761, in Koksijde.
viii. Constantia Theresia. Geboren, 12 aug 1724, in Koksijde. Zij huwde, een eerste maal, Cornelius Vankemmelbeke, zoon van
Joannes Vankemmelbeke en Anna Maria Spyckynck, 19 sep 1752, in Koksijde. Zij huwde, een tweede maal, Antonius
Ignatius Felix Bouden, zoon van Ignatius Bouden en Maria Ludovica Legrand, 4 feb 1772, in Wulpen.
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III.2 Petrus Vanleke. Geboren in Houtem. Overleden, mei 1726, in Schoorbakke, Pervijze. Begrafenis: 5 mei 1726, in Koksijde. Hij huwde,
een eerste maal, Perpetua Debroucker, dochter van Petrus Debroucker en Catharina Wittouck, 9 apr 1709, in Koksijde. Geboren in
Oostduinkerke. Overleden, 22 jan 1713, in Koksijde. St.v/goed: 15 mar 1713, in Veurne, nr. 37.876.
Kinderen:
i. Petronilla Perpetua. Geboren, 23 jun 1710, in Koksijde. Overleden, 20 jan 1792, in Alveringem (staat van goed Veurne nr.
7512). Zij huwde Alexander Jacobus Vlamynck, sep 1732.
ii. Jacobus Norbertus. Geboren, 20 jul 1712, in Koksijde.
Hij huwde, een tweede maal, Lucretia Degraeve (vrijlatesse van het Vrije), apr 1713. Geboren in Avekapelle. Overleden, 6 nov 1725, in
Koksijde (staat van goed Veurne nr. 3662). Begrafenis: 9 nov 1725, in Koksijde.
III.3. Joannes Leecke. Geboren, 20 mar 1694, in Koksijde. Overleden, 23 mei 1769, in Wulveringem (staat van goed Veurne nr. 1400).
Telling: 25 dec 1727, in Houtem. Beroep: landbouwer. Hij huwde, een eerste maal, Catharina Bervoet.
Hij huwde, een tweede maal, Maria Joanna Beyen.
Kinderen:
i. Carolus Joannes.
Hij huwde, een derde maal, Maria Jacoba Verhaeghe, mei 1755.
Kinderen:
ii. Joannes Baptiste. Geboren, circa 1757.
iii. Franciscus Benedictus. Geboren, circa 1763.
iv. Carolus Joannes. Geboren, 15 okt 1767, in Wulveringem.
III.4. Ambrosius Vanleke. Hij huwde Mildra Jacoba Vercken.
Kinderen:
i. Constantinus Ambrosius. Hij huwde Joanna Pillioen, dochter van Petrus Jacobus Pillioen en Maria Joanna Faes.
III.5. Franciscus Norbertus Vanleke. Geboren, 29 jan 1705, in Koksijde. Overleden, 4 apr 1764, in Oostduinkerke.
Hij huwde Dorothea Jacoba Desmidt, dochter van Laurentius Desmedt en Petronilla Sarasyn, 19 jun 1731, in Wulpen. Geboren, 30 jan
1713, in Wulpen. Overleden, 5 dec 1787, in Koksijde (staat van goed Veurne nr. 6664).
Kinderen:
i. Henricus Theodorus. Geboren, 3 aug 1732, in Koksijde. Overleden, 5 nov 1794, in Oostduinkerke.
ii. Anna Maria. Geboren, 3 feb 1734, in Koksijde. Zij huwde, een eerste maal, Joannes Baptista Ghyselen, zoon van Joannes
Ghyselen, 3 mei 1752, in Koksijde. Zij huwde, een tweede maal, Dominicus Deprez. Zij huwde, een derde maal, Philippus
Cailliau.
iii. Joannes Franciscus. Geboren, 27 okt 1735, in Koksijde. Overleden, 14 mei 1792, in Oostduinkerke. Beroep: landbouwer. Hij
huwde Victoria Jacoba Provoost, dochter van Philippus Laurentius Provoost en Victoria Jacoba Deconinck, 6 jul 1762, in
Oostduinkerke.
iv. Ambrosius Norbertus. Geboren, 7 okt 1737, in Koksijde. Overleden, 1 mei 1745, in Koksijde.
v. Petrus Jacobus. Geboren, 24 mar 1740, in Koksijde. Overleden, 26 mei 1740, in Koksijde.
vi. Franciscus Jacobus. Geboren, 26 feb 1742, in Koksijde. Overleden, 7 mei 1756, in Koksijde.
III.6. Joannes Baptista Vanleke. Geboren, 27 mei 1714, in Koksijde. Overleden, 15 jul 1747, in Lombardsijde (staat van goed Veurne nr.
10202). Beroep: landbouwer. Hij huwde Maria Baert, dochter van Philippus Baert en Catharina Reyns, feb 1743.
Kinderen:
i. Emmanuel. Geboren, circa 1745, in Lombardsijde.
ii. Franciscus Joannes. Geboren, 1747, in Lombardsijde.
III.7. Anna Theresia Vanleke. Geboren, 17 sep 1715, in Koksijde. Zij huwde Jacobus Messue, 30 jun 1733, in Koksijde. Geboren in
Ettelgem.
Kinderen:
i. Theresia Constantia. Geboren in Oostduinkerke. Overleden, 22 feb 1776, in Oostduinkerke. Zij huwde Joannes Norbertus
Vandewater, zoon van Joannes Baptista Vandewaeter en Norberta Tahon, 26 aug 1755, in Oostduinkerke.
III.8. Ingelbertus Franciscus Vanleke. Geboren, 12 mar 1717, in Koksijde. Overleden, 13 jul 1796, in Koksijde (levensgevaarlijk gewond bij
een inval in zijn woning). Beroep: landbouwer. Hij huwde, een eerste maal, Petronilla Francisca Devos, dochter van Petrus Georgius Devos
en Maria Josepha Fraeys, 12 aug 1745, in Wulpen. Geboren, 1726, in Ramskapelle. Overleden, 7 jul 1786, in Koksijde.
Kinderen:
i. Petrus Franciscus. Geboren, 29 nov 1747, in Koksijde.
ii. Franciscus Jacobus. Beroep: landbouwer. Geboren, 5 okt 1749, in Koksijde. Hij huwde Joanna Theresia Rathé, dochter van
Henricus Jacobus Ratthee en Maria Francisca Sarrazyn, 4 sep 1781, in Adinkerke.
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Ludovicus Norbertus. Geboren, 31 jan 1751, in Koksijde.
Henricus Jacobus Gilibertus. Geboren, 11 mei 1752, in Koksijde. Overleden, 29 mei 1752, in Koksijde.
Henricus Franciscus. Geboren, 7 dec 1753, in Koksijde. Overleden, 11 aug 1784, in Wulpen. Beroep: landbouwer. Hij huwde
Maria Joanna Vankemmelbeke, dochter van Justus Vankemmelbeke en Godeliva Demally, 14 sep 1779, in Wulpen.
Maria Petronilla. Geboren, 21 aug 1756, in Koksijde. Zij huwde, een eerste maal, Michaelis Vanbelle, zoon van Joannes
Vanbelle en Joanna Hindrickx, 8 aug 1775, in Koksijde. Zij huwde, een tweede maal, Petrus Bertinus Bruwaert, zoon van
Petrus Bruwaert en Petronilla Barrizeele, 12 apr 1785, in Adinkerke.
Engelbertus Jacobus. Geboren, 15 dec 1757, in Koksijde. Overleden, 3 mar 1758, in Koksijde.
Joannes Guilelmus. Geboren, 23 feb 1759, in Koksijde. Begraven, 16 okt 1766, in Koksijde.
Petrus Idesbaldus. Geboren, 12 feb 1760, in Koksijde. Begraven, 19 dec 1766, in Koksijde.

Hij huwde, een tweede maal, Felicita Rosalia Ryckewaert, dochter van Fredericus Joannes Ryckewaert en Joanna Petronilla Messiaen, 8
apr 1788, in Oostduinkerke. Geboren, circa 1763, in Booitshoeke. Overleden, 13 jul 1796, in Koksijde (levensgevaarlijk gewond in huis door
aanval).
(Bronnen: parochieregisters Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen, Adinkerke en staten van goed Kasselrij Veurne.)

Raadpleging van de registers van de Burgerlijke Stand.
door Gilbert DUMON
Sinds enkele jaren doen er zich in sommige gemeenten moeilijkheden voor om de registers van de burgerlijke stand te raadplegen. De
interpretatie van de wetgeving dienaangaande kan verschillen van gemeente tot gemeente en het gebeurt dat een hoge prijs wordt
gevraagd voor een afschrift.
Een vorser die bij zijn opzoekingen in Veurne ernstige moeilijkheden ondervond, heeft op 27 april 2001 een proces ingespannen tegen
de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en tegen de stad Veurne, die in eerste aanleg het pleit verloren en daartegen in hoger beroep
gingen. Op 12 februari 2003 heeft het Hof van Beroep te Gent in deze zaak arrest geveld. Het is wellicht nuttig te onderzoeken wat er
voor onze leden interessant is om te weten bij hun opzoekingen
- Artikel 32 van de (gecoördineerde) grondwet (van 17 februari 1994) voorziet :
«Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder
de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.»
Het Hof van Beroep oordeelt dat de registers van de burgerlijke stand wel degelijk bestuursdocumenten zijn als zijnde : «alle informatie
in welke vorm ook waarover een administratieve overheid beschikt» en vat het samen als volgt: «De gemeentelijke overheid is een
administratieve overheid die over de informatie neergelegd in de registers van de burgerlijke stand beschikt».
Het Hof zegt verder dat «uit art.45 B(urgerlijk) W(etboek) volgt m.b.t. de registers van de burgerlijke stand een bijzondere regeling wat
de openbaarheid ervan betreft. .... eenieder die doet blijken van een familiaal, wetenschappelijk of enig ander wettig belang, zonder
enige andere vorm van proces en zonder kosten, na mondeling of schriftelijk verzoek, toestemming kan bekomen vanwege de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg, om ‘bepaalde opzoekingen te laten verrichten of een eensluidend afschrift of een uittreksel te laten
afgeven over de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft’».
De beperkingen van §1 van het art.45 slaan enkel op akten die minder dan 100 jaar oud zijn.
Betreffende de kostprijs van kopieën dient onderscheid te worden gemaakt tussen:
1. De bewijskrachtige ttz. voor eensluidend verklaarde, ondertekende en gezegelde afschriften die onderworpen zijn aan het
zegelrecht.
2. De gewone: Het hof oordeelt dat: «slechts de kostprijs van het afschrift kan worden aangerekend».
Wat nu in de praktijk ?
De ondervinding leert dat het in elke gemeente verschillend is. Het hangt in ruime mate af van de persoon die u bij uw opzoekingen te
woord staat en zowat souverein is. Zoals hierboven uiteengezet werd ziin er echter regels waaraan hij zich dient te houden.
• In elk geval is het aangewezen een toelating te vragen aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg van het
gerechtelijk arrondissement waarin de gemeente ligt waar u opzoekingen wilt doen en hem de reden van uw aanvraag mede
te delen vb. genealogie.
• De kostprijs van een afschrift of uittreksel mag niet meer bedragen dan de kostprijs ervan.
• Een gouden regel is wellicht vriendelijkheid en discretie.

jrg 3 nr. 2

Nieuwsbrief VVF Westkust p. 18

Bezoek aan het V.C.G.H.
door Gilbert DUMON
Negen leden van de VVF-afdeling Westkust reisden op maandag 14 april naar Handzame voor een bezoek aan het Vlaams Centrum
voor Genealogie en Heraldiek (VCGH). Er waren vijf verontschuldigingen.
Mevrouw D. Cool legde uit hoe de heer Mispelon het centrum destijds heeft opgericht en er in is geslaagd het onder te brengen in een
gedeelte van de vernieuwde pastorij, waar het nu nog is gevestigd. Zij gaf een uitgebreid en duidelijk overzicht van de werking.
De lidmaatschapsbijdrage bedraagt € 17,50 en geeft onbeperkte toegang tot de lokalen,
niet-leden betalen € 3 per bezoek.
Het centrum beschikt over :
1. Microfiches van de klappers en de akten van de parochieregisters bewaard:
1. in het Rijksarchief Brugge
2. in het Rijksarchief Gent
3. in het Stadsarchief Mechelen
4. in het Rijksarchief Kortrijk, enkel de gemeenten Aalbeke tot Heule.
2. Bibliotheek (3 lokalen) met een uitgebreid aantal belangrijke werken over genealogie, heraldiek en geschiedenis, alsook,
inventarissen, biografieën, tijdschriften, volkstellingen, poortersboeken, staten van goed, wezerijakten, bidprentjes,
doodsbrieven.
Het aantal werken is dusdanig toegenomen dat de beschikbare ruimte onvoldoende wordt en uitbreiding zich opdringt. Dit
hebben we ten ander de visu kunnen vaststellen.
Men is begonnen aan een herinrichting van de bibliotheek en met het digitaliseren ervan.
3. Een driemaandelijks Mededelingenblad. 22e jaargang in 2003.
Na de uiteenzetting, kregen we vrije toegang tot alle lokalen en de meesten (voor de helft was het hun eerste bezoek aan het centrum)
hebben nog gedurende een uur de microfiches geraadpleegd, meestal met een gunstig resultaat.

Het oud archief van Oeren
door Lieven MOENAERT

Braakliggende gronden in 1749 en de inwoners in 1786

In het Rijksarchief te Brugge vinden we in de inventaris ‘TBO 63’ (TBO : toegangen met beperkte oplage) een aantal stukken “oud
archief” die ons heel wat namen van inwoners uit Oeren (en omgeving) laten kennen. Nummer 8 geeft een opsomming van de
verpachting van “vague” ( braakliggende) landen met vermelding van eigenaars en pachters. Enkele nummers bespreken we hieronder.
In nummer 6 vinden we ondermeer een inwonerslijst uit 1786.
♦ Verpachting van graslanden te Oeren in 1749 :
De verpachting van “vague” (= braakliggende) graslanden in Oeren voor het jaar 1749 op 19 juni 1749 door amman Joseph Pil. Dit
gebeurt in opdracht van hoofdman Pieter Van Poucke en zetter Bernardus Baeselen.
Deze openbare verpachting werd aangekondigd via een “kerkgebod” in Oeren, Eggewaartskapelle, Vinkem, Wulveringem en
Alveringem. De pachtsom is te betalen in handen van de ontvanger (voor 1749) van de parochie en is vrij van extra belastingen (met
uitzondering van de ‘ovijne’). De pachtprijzen worden hier niet overgenomen.
De eerste kolom geeft de oppervlakte weer, de tweede vermeldt de eigenaar en de derde de pachter. Tenslotte nemen we een
eventuele “borghe principael” op. De pachtsommen laten we hier terzijde.
Oppervlakte
5g
5g
4g
4g
4g
1g

Eigenaar
Boonefaes Pieter Jan te Pollinkhove
de heer van Mondrecourt
Plaetevoet Winnoc en consoorten
Soete Pieter uit Houtem
(hij “consenteert in de verpachtinghe”)
weduwe van Karel Degels te Veurne
de heer Villaer, priester en mevr. Villaer

1,5 g
1,5 g
2g

idem
idem
idem
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Pachter
Baeselen Bernardus
Van Raes Gheeraert
Pollynghel Joris
Lapo Jacob

“Borghe principael”
Vermeersch Pieter

Houvenagel Gabriel
De Bil Jan (wellicht uit
Eggewaarts, Keershof)
Bousse Ludovicus
De Bil Jan
Haelewyck Joseph

Huyghebaert Jan
Haelewyck Joseph
Haelewyck Joseph
De Bil Jan
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1g
1g
4 lijnen
2g
4 lijnen
11 lijnen
2g

idem
idem
idem
idem
sterfhuis van Van Sassen Roeland
idem
pastoor Merkem

5g
7l
2g
3g

Boonefaes Pieter Jan te Pollinkhove
dhr Ampe “daer” Annycke Sym “over agiert”
idem
-

♦ De inwoners van Oeren in 1786 :

Huyghebaert Jan
Vermeersch Pieter
Vermeersch Pieter
De Bil Jan
Pollynghel Joris
De Sodt Pieter
Vermeersch Pieter
overname door Deleu
Pieter
De Puydt Pieter
Bouxsoone Jacob
Schoonbaert Cornelius
De Sodt Pieter en De Bil
Jan

Houvenaeghel Gabriel
Vermeersch Pieter
De Puydt Pieter
De Leu Frans
Wicke Pieter Jacob
-

Om te voldoen aan een ordonnantie van de keizer (van 19 mei 1786) werd op 14 juli van hetzelfde jaar door de bestuurders van Oeren
een vragenlijst ingevuld. Zo leren we hieruit ondermeer dat de eucharistieviering op zon- en feestdagen in de zomer plaats vond om 10
uur en in de winter een uurtje later. De kerk van deze parochie geniet weinig inkomsten maar is toch voorzien van de “noodige
ornamenten”.
De interessantste gegevens vinden we in een lijst van de inwoners van dit dorp. We vinden er in de gezinnen soms de termen “tafelier”
en “tafelliereghe : dit zijn wellicht behoeftige of zorgbehoevende personen (bejaarden, zieken) die tegen een vergoeding kost en inwoon
krijgen. Studie van de disrekeningen van Oeren zou hierin wellicht verduidelijking kunnen brengen.
Gezinshoofd

Andere inwonenden

pastoor
Carteijn Pieter
Cheijrel Jacob
Lebbe Joseph
Gheldof Pieter
Samper Frans
Huyghebaert Pieter
Pollynghel Frans
De Poorter Philip
Barra Ludovicus
Jobs Pieter Frans
Follet Jan Baptiste
Vandenberghe Ignatius
Huyghebaert Karel
Verbeke Pieter
De Swarte Pieter
Cornelis Karel
De Poorter Philip Jacob
Harteel Jan
Houvenagel Pieter
Vermeesch Pieter
Verweerder Eugeen
Provoost Karel
Houvenagel Jeroom
Pauwels Jan
Daeldyck Pieter
Vermeesch Frans
Minu Ludovicus
Senave Andries
weduwe van Treson Engelbert
Dierendonck Matthijs
Provoost Frans
weduwe van Deleu Pieter
Vermerre Frans
Vermeesch Philip Jacob
Cornelis Jan Frans
Delepiere Frans

2 meiden en een tafelliereghe
Vrouw, knecht, meid, 4 kinderen
7 kinderen (waarvan 4 communicanten)
Vrouw, meid, 3 kinderen
Vrouw, 3 kinderen (waarvan 2 comm.), knecht, meid
Vrouw, kind
Vrouw, 2 kinderen (= 2 comm.)
6 kinderen (waarvan 3 comm.), een tafelliereghe
Vrouw, 2 kinderen
Vrouw, een tafellier, 1 knecht
Vrouw, 4 kinderen (waarvan 2 comm.)
Vrouw, knecht, meid
Vrouw
Vrouw, 4 kinderen, knecht, meid
Vrouw, 3 kinderen, knecht, meid
1 zoon (= communicant)
Vrouw, meid
Vrouw, zoon, meid
Vrouw, 6 kinderen, 2 knechten, meid
Vrouw, een tafelliereghe, meid
Vrouw, 5 kinderen (waarvan 2 comm.)
Vrouw, knecht, meid
Vrouw
Vrouw, kind, knecht, meid
4 kinderen en een kleinkind (“kindts kindt”)
Vrouw, kind
Vrouw
Vrouw, 3 kinderen
Vrouw, dochter
3 kinderen (waarvan 1 comm.)
Vrouw, kind
Vrouw
Dochter
Vrouw, 3 kinderen
Vrouw, 3 kinderen
Vrouw, kind, meid
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4
8
8
6
7
3
4
8
4
4
6
4
2
8
7
2
3
4
11
4
7
4
2
5
7
3
2
5
3
4
3
2
2
5
5
1
4
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, minimum € 62,50 als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van
VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven
verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch
college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

Op maandag 13 oktober om 19.30 in het VVF-centrum Koksijde:

Spreekbeurt door Kristof Papin
het Archive departementale du Nord te Rijsel: bronnen voor de Westhoek en Westkust
Uitgaven VVF-Westkust
Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau:
Sinds de vorige nieuwsbrief is opnieuw een deel verschenen van dit uitzonderlijke werk. Deel 9 (nrs. 15871 t.e.m 17491) is al verkrijgbaar.
En deel 10 verschijnt vanaf oktober. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 verzendingskosten). Overschrijven op nr. 979-2656699-68 van VVFWestkust.
De uitgave van de 19de eeuwse burgerlijke stand van Adinkerke (geboorten, huwelijken en overlijdens), een boek van meer dan 500 blz. is
ook beschikbaar. Dit enkel na voorintekening bij Marc Derudder (marc.derudder@vtiveurne.be, tel. 058 31 16 57). Kostprijs: 32 euro
(+€3,70 verzendingskosten).
Driemaandelijkse nieuwsbrief:Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en per e-mail.
€ 4 voor andere postabonnementen. Overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust.
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Uit het notitieboekje van Louis VANDERSTRAETE
pastoor in Booitshoeke en Wulpen
Pastoor Louis Vanderstraete hield tijdens de oorlogsjaren 1914-18 een klein notaboekje bij waarin hij handgeschreven notities bewaarde over
wat in de dorpen Booitshoeke – waar hij pastoor was tijdens WO1 – en in de buurdorpen Wulpen - waar hij op 4 maart 1934 pastoor werd
– en in ’s Heerwillemskapelle gebeurde. Omdat deze publicatie gegevens bevat die na 1900 plaatsvonden kunnen wij deze gegevens niet meer
verspreiden, spijts dat dit reeds voor 2 delen gebeurde. Wie belangstelling heeft voor concrete gegevens uit dit archief kan – mits afspraak terecht bij VVF Westkust.

Aanwinsten in ons documentatiecentrum
André Baert, bibliothecaris

Sinds het vorige nummer van ons tijdschrift deed de bibliotheek volgende aanwinsten:
Tijdschriften
- Vlaamse Stam 1999-2002.
- Westhoek nr. 2-2002.
- Gestalla maart, april, mei, juni 2003.
- Patrimoine Netradyle mai 2003 (bevat PR inventaris: 13 blz.).
- Tydingen Koksijde juli,augustus 2003.
- Mergelynck Tijdschrift jg. 8, nr. 2.
- Stamboompje 31ste jg. nr. 3.
- Genealogie en Computer jg. 19, nr. 2 tot 6.
Iconografie
- Bidprentjes: momenteel 1.832 stuks.
- Rouwbrieven, w.o. schenking Jozef Anseeuw. Totaal 5.461 stuks.
- Steekkaarten: geboorten: 569, huwelijken 163, overlijdens 358 stuks.
Familiegeschiedenissen en kwartierstaten
- Parenteel Noël (Natalis) LeFevre.
- Parenteel Theodoor Le Fevre.
- Parenteel JoannesSoete.
- Ik Aloïs Pollet.
- Kwartierstaat van Johan Musseeuw.
- Kwartierstaat van Romain Maes.
- Kwartierstaat van Gerard David.
- Archief van wijlen Maurice Schakman (overleden in 2003).
Parochieregisters en burgerlijke stand
- Adinkerke: registers BS geboorten 1801-1900.
- Adinkerke: registers BS huwelijken 1796-1900.
- Adinkerke: registers BS overlijdens 1796-1900.
- Westkust 2003.
- Wormhout: actes de décès tome 1, 1732 à an V.
- Register huwelijken St.-Laurentius Klerken.
- PR Zarren, alfabetische klapper dopen-overlijdens VVF Brugge 1980.
Bevolking en poorterij
- Volkstelling 1697 kasselrij Veurne.
- Volkstelling 1697 kasselrij Ieper.
- Staten van goed kasselrij Veurne, deel 9 en 10, VVF Westkust.
Diverse
- Kadaster en verzet (Brugge).
- Nieuwpoort-Bad in woord en beeld.
- Jaarboek bisdom Brugge 1997.
- Het Belgisch parlement.
- Veurne: een economische studie.
- Bibliografie van Veurne, 2 delen 1986-1991.
- Wie heeft wat, VVF 2003.
- Glossaire de Dunkerke et de la Flandre Maritime, dr. Louis Lemaire.
- De pauselijke zouaven, John Goderis.
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Voor u gelezen
Joeri Stekelorum, voorzitter

Tijdschriften
In de Archikrant (driemaandelijks ledenblad van de Vrienden van het Veurns Archief), afl. 2 van jaargang 13, verscheen van ons
bestuurslid Lieven Moenaert het artikel “Inventaris van de erfenisaangiften in het Veurnse. Een voorsmaakje: Sint-Jacobskapelle”. Hierin
verwijst hij naar de aanwezigheid in het Brugse Rijksarchief van de microfilms van de erfenisaangiften uit 19de eeuwse archief van het
Veurnse registratiekantoor. Lieven is bezig met alle namen waarvan een aangifte gedaan werd, te inventariseren. We kijken alvast uit
naar deze uitgave. In dit artikel worden de aangiften van personen uit Sint-Jacobskapelle vermeld.
In diezelfde Archikrant publiceert ons bestuurslid Jef Cailliau meer uitgebreide notities die hij nam bij de analyse van de staten van goed
van de Kasselrij Veurne. Ze geven aanvullende informatie uit deze staten van goed die voor een breder publiek van nut kunnen zijn (bijv.
aanwezigheid van kunstvoorwerpen in het sterfhuis, namen van huizen, bijzonder voorwerpen in de inboedel, enz.).
Nog in de Archikrant schetst Herman Demoen de totstandkoming van het decanaal archiefdepot voor Diksmuide.
In Rond den Beverinck, het driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring voor Lampernisse, Oostkerke, Pervijze en Stuivekenskerke komt
in het 2de nummer van de 3de jaargang (juni 2003) het dorp Lampernisse aan bod met onder andere “De familie Bladelin in de kasselrij
Veurne van 1230 tot de 16de eeuw” door P. Donche en W. Devolder.
In het Mededelingenblad van de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke (nr. 102, juni 2003), publiceerde onze
voorzitter Joeri Stekelorum een artikel over de oprichting van een associatie tussen de vissers Maes, Viane, Gonzales en Vanhove uit het
gehucht De Panne voor de exploitatie van de panneschuit Saint-Jean uit 1851.

Boeken:
In de reeks Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief, uitgegeven door het Mout- & Brouwhuis de Snoek, W&M vzw, verscheen
een nummer 8 onder de titel “Brouwerijen in Pervijze 1800-1914, de teloorgang van een nijverheid” van de hand van de Diksmuidse
stadsarchivaris en genealoog Chris Vandewalle. De vijf (verdwenen) brouwerijen en de brouwersfamilies die Pervijze ooit rijk was
worden er voortreffelijk in beschreven (te verkrijgen in het museum de Snoek te Fortem-Alveringem, www.desnoek.be en per e-mail
museum@desnoek.be).
Van de hand van Franz Denys (°Poperinge, 1929) verscheen onlangs bij Uitgeverij De Krijger uit Erpe het boek “De Vrijkorpsen van WestVlaanderen 1794”. Dit boek schetst de strijd van de bondgenoten Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hannover, Hessen en Nederland en van
de West-Vlaamse vrijkorpsen van einde april tot 20 juli 1794. Na drie maanden gevechten in West-Vlaanderen, West-Henegouwen en
Noord-Frankrijk behaalden de Franse revolutionairen de overwinning. Met dit boek maak je kennis met de andere zijde, “onze” zijde, de
West-Vlaamse vrijkorpsen en de bevolking die de keizer trouw bleven.
Ons lid Gaby Van Canneyt uit Koksijde schreef de geschiedenis van zijn familie neer in het prachtig uitgewerkte boek “De familie Van
Canneyt, Vancanneyt, Canneyt. Vijf eeuwen geschiedenis 1500-2000”. In ruim 240 bladzijden geschiedenis schrijft hij de
familiegeschiedenis chronologisch neer met tal van illustraties en anecdotes. Daarnaast telt het boek 160 bladzijden met de puur
genealogische informatie van de afstammelingen van Marijn Van Canneyt en waarin alle Van Canneyts in familieverband terug te vinden
zijn. Het unieke aan dit werk is de combinatie van een familiegeschiedenis en een genealogie in één boek. Zijn manier van werken berust
op technisch inzicht en is stellig het navolgen waard, want iedere genealoog weet hoe moeilijk het is om een familie op een eenvoudige
wijze, klaar en duidelijk voor te stellen. De familie Van Canneyt mag zich gelukkig prijzen over dergelijk overzichtelijk naslagwerk te
mogen beschikken. (informatie bij Gaby Van Canneyt, Ringweg 5 te 8670 Koksijde; het boek kost 25 + 5 verzendingskosten.
Martha Goderis (°Veurne, 1903) werd in januari dit jaar 100 jaar. Een reden voor familielid Filip Goderis uit Veurne om een boek samen
te stellen over haar voorouders Goderis en haar familieleden: “Een honderdjarige in de familie Goderis. Martha Goderis (1903-2003). Het
werd een overzichtelijk naslagwerk waarin heel wat families uit onze streek terug te vinden zijn en mooi geïllustreerd is met tal van oude
foto’s en bidprentjes. Naast uiteraard de familie Goderis vind je recente genealogische informatie over o.a. de families Bouckaert, Bril,
Busschaert, Calcoen, Cornelis, Depotter, Genest, Jonckheere, Lamoot, Louwagie, Pieters, Roseau, Vandewalle, Vanneuville, Vercoutter,
Vermoote enz. in dit boek terug.
Door Marnix Lowie uit Kortemark werd een naslagwerk van bijna 700 bladzijden over zijn familie samengesteld: Familieboek van Lohier,
Lowie; Louis; Löwi, tot…”. Het is vooral een opsomming van afstammelingen en relaties, maar is ook uitgebreid gedocumenteerd met
afschriften van akten uit parochieregisters, burgerlijke stand; foto’s; bidprentjes; rouwbrieven; documenten uit familiearchieven, enz. Ook
de familie Louwye en Louwie uit Oostduinkerke en hun afstammelingen komen uitgebreid in dit boek aan bod.
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Lijst van genealogische termen
Agnaat

Afstammeling in mannelijke lijn.

Ascendant

verwant in opgaande lijn (ouders, voorouders).

Castiliaans opvolgingssysteem
regeling waarbij ook vrouwen voor de opvolging in aanmerking komen (vergelijk: salische opvolgingsregel).
Cognaten

afstammelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn.

Cognatentafel parenteel.
Collateraal

zijwaartse verwant (tante, nicht).

Descendant

verwant in neergaande lijn (kinderen, kleinkinderen).

Endogamie

huwelijk binnen de familie.

Exogamie

het huwen met leden van een andere stam of familie.

Geneagram

combinatie van een parenteel met stukjes kwartierstaat.

Genealogie

1: geslachtkunde. 2: elk soort familieoverzicht dat het resultaat is van genealogisch onderzoek.

Kwartierdrager persoon van wie de voorouders in een kwartierstaat worden genoemd( = proband).
Sibbetafel

combinatie van voorgeslachten en nageslachten; compleet verwantenoverzicht.

Stamboom

1: nageslacht in mannelijke lijn. 2: schematisch opgezette genealogie in de vorm van een boom.

Stamreeks

voorgeslacht in mannelijke lijn.

Kwartierstaat een voorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn.
Majoraat

wijze van erfopvolging waarbij de oudste nog levende erfgenaam (meestal een zoon) voorgaat.

Matrilineair

langs vrouwelijke lijn.

Parentatie

generatie voorouders in een kwartierstaat.

Parenteel

een nageslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn.

Patrilineair

langs mannelijke kant.

Polygamie

huwelijk met meer vrouwen.

Proband

persoon van wie de voorouders in een kwartierstaat worden genoemd (=kwartierdrager).

Salische opvolgingsregeling
regeling waarbij vrouwen van de opvolging zijn uitgesloten (vergelijk met Castiliaans opvolgingssysteem).
Schematische opzet
weergave van de resultaten van een genealogisch onderzoek in een overzichtelijk schema (vergelijk met tabelarische opzet).
Senoriaat

wijze van erfopvolging waarbij oudste kind (meestal een zoon) of diens nakomeling voorgaan.

Tabellarische opzet
weergave van de resultaten van een genealogisch onderzoek,in bepaalde volgorde in een doorlopende tekst (vergelijk:
schematische opzet)
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Brugse Vrije - Wezerijakten
Gilbert Dumon, adj. secretaris

Na de parochieregisters is de meest onderzochte bron voor de familievorser wel de Staat van Goed. Dit allicht zeer terecht.
Zoals u weet werden de Staten van Goed overgeschreven in de weesboeken. Daarnaast moesten de voogden geregeld een rekening
voorleggen en op het einde van de voogdij een eindafrekening. Deze zijn terug te vinden in de weesboeken.
Die weesboeken worden helaas niet zo veelvuldig nagekeken. Nochtans: staten van goed kunnen verloren gegaan zijn. Weesboeken gaan niet
zo gauw verloren en beginnen soms veel vroeger. Voorbeeld: oudste staat van goed van het Ambacht Kortemark is van 1694. Het oudste
weesregister begint in 1527. Voor de stad Brugge: oudste staat van 1539, maar oudste register begint in 1398.
Hetzelfde geldt voor het Brugse Vrije. Dus een goede reden om de weesboeken na te zien.
Hebt u een staat van goed gevonden, dan staat daarop vermeld in welk register en op welke bladzijde u die akte terug kunt vinden.
Voorbeeld:
Op staat van goed van Pieter D’hindt (tweede reeks nr. 6661) staat N 1787 f° 137v. Dat betekent dat in het register van het Noordkwartier
van 787 op blz. 137 verso u die akte kunt vinden, eventueel met verdere gegevens aangevuld.
Vindt u geen staat van goed van een voorvader terug, alhoewel er toch één zou moeten opgemaakt zijn, kijk dan in het weesregister van het
betreffende jaar of even daarna. Misschien vindt u die daar wel.
U moet natuurlijk weten in welk kwartier de gemeente lag waar uw grootvader overleden is. Het is zo dat het Brugse Vrije verdeeld was in
drie kwartieren: Westkwartier, Noordkwartier en Oostkwartier.
Van de Heer Janssens van Aartrijke kregen we een overzicht van de kwartieren anno 1700.
Noordkwartier
Oostkerke Ambacht:
Oostkerke – Lapscheure – St.-Katelyne buiten Damme – Westkapelle
Dudzele Ambacht:
Dudzele – Koolkerke – Ramskapelle
Lissewege Ambacht:
Lissewege – Heist – Knokke
Zuienkerke Ambacht en parochie
Meetkerke Ambacht:
Meetkerke – St.-Pieters op de Dijk
Houthave Ambacht en parochie
Nieuwmunster Ambacht en parochie
Vlissegem Ambacht en aprochie
Klemskerke Ambacht en parochie
Oudenburg Ambacht:
Oudenburg – Ettelgem
Bredene Ambacht en parochie
Zerkegem Ambacht en parochie
Jabbeke Ambacht:
Jabbeke – Stalhille
Snellegem Ambacht en parochie
Zedelgem Ambacht en parochie
Loppem Ambacht en parochie
Varsenare Ambacht en parochie
Straten Ambacht en parochie Sint-Andries
Oostkwartier

IJzendijke –Oostburg

Westkwartier
Sheerwouters Ambacht heeft:
Camelinck Ambacht heeft:
Vladslo Ambacht heeft:
Gistel Ambacht heeft:
Woumen Ambacht heeft:
Esen Ambacht heeft:
Zarren Ambacht heeft:
Bovekerke en parochie
Koekelare en parochie
Ichtegem en parochie
Eernegem en parochie
Aartrijke en parochie
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Ettelgem – Oudenburg – Zandvoorde – Bredene – St.-Catharine – Mariakerke
Stene – Snaaskerke – Leffinge – Wilskerke – Slijpe – Mannekensvere
Middelkerke – Westende
Vladslo – Keiem – Leke – Beerst – Schore – Noortover
Gistel – Zevekote – Houkevliet – Westkerke – Roksem – Ettelgem–Bekegem–Zerkegem–Zande-Moere
Woumen – Merkem
Esen – Klerken
Zarren – Handzame
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Huwelijken van personen afkomstig van Bachten de Kupe
afgesloten te Brugge tussen juli 1796 en januari 1815
Joeri Stekelorum, voorzitter
Alloo Antoine Joseph
W. Brugge
°Brugge, 14/02/1788 (21 jaar)
z.v. Alloo Jean Baptiste (57 jaar, W. Brugge) & Everaert Marie (58 jaar;
W. Brugge)
x Brugge, 21/07/1809 (akte nr. 130)
Rousseau Angelique Cecile
W. Brugge
°Westvleteren, 27/11/1783 (26 jaar)
d.v. Rousseau Jean Alexis (+Westvleteren, 12/04/1802) & Candaele
Petronille Therese (67 jaar; W. Westvleteren)
Allossery Pierre Francois
koopman, W. Leke
°Leke, 22/09/1785 (27 jaar)
weduwnaar van Marie Van De Casteele (+Leke)
z.v. Allossery Laurent (54 jaar, W. Leke; landbouwer) & Lust Anne Marie
(54 jaar; W. Leke)
x Brugge, 15/06/1813 (akte nr. 124)
Olieue Marie Therese
W. Brugge
°Brugge, 11/07/1787 (25 jaar)
d.v. Olieue Pierre (55 jaar, W. Brugge) & Oesborgh Anne (60 jaar; W.
Brugge)
Andries Aybert Joseph
W. Brugge
°Brugge, 18/01/1771 (34 jaar)
z.v. Andries Josse Dominique (+Brugge) & Callant Angeline Petronille
(+Brugge)
x Brugge, 5/09/1805 (akte nr. 218)
Struve Catherine Françoise Ant.
W. Brugge
°Nieuwpoort, 5/05/1777 (28 jaar)
d.v. Struve François Eugene (+Nieuwpoort, 24/06/1789) & Kyver Marie
Henriette (+Nieuwpoort)
Anica Pierre Jacques
herbergier, W. Brugge
°Aartrijke, 9/01/1761 (45 jaar)
weduwnaar van Regine Colpaert
z.v. Anica Pierre (73 jaar, W. Aartrijke; landbouwer) & De Rynck
Jacqueline (+Aartrijke)
x Brugge, 23/04/1806 (akte nr. 110)
Fiers Marie Therese
W. Brugge
°Alveringem, 3/08/1779 (26 jaar)
d.v. Fiers Pierre Matthieu (+Alveringem) & De Mol Anne Therese
(+Nieuwpoort)
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Annecaert Jean Baptiste
W. Brugge
°Jabbeke, 26/01/1766 (32 jaar)
z.v. Annecaert Charles (+Varsenare) & De Fevere Anne Jacqueline
(+Jabbeke)
x Brugge, 21/03/1798 (akte nr. 184)
Pynseel Constance
dienstbode, W. Brugge
°Izenberge, 10/04/1768 (29 jaar)
d.v. Pynseel Pierre (+Izenberge) & Gremonprez Isabelle (+Izenberge)
Anthoon Joseph Leonard
W. Brugge
°Brugge, 9/11/1781 (24 jaar)
z.v. Anthoon Jacques (+Brugge) & De Weerdt Isabelle (64 jaar; W.
Brugge)
x Brugge, 14/11/1805 (akte nr. 29)
Merveillie Jeanne Catherine
W. Brugge
°Diksmuide, 10/08/1787 (18 jaar)
d.v. Merveillie François (+Gistel, 17/05/1792) & N N
Autrique Jean Baptiste Joseph
schilder, W. Brugge
°Brugge, 28/11/1777 (20 jaar)
z.v. Autrique Joseph François (W. Brugge; herbergier) & Luret Antoinette
(W. Brugge)
x Brugge, 13/08/1798 (akte nr. 322)
Dornée Jeanne Therese
W. Brugge
°Nieuwpoort, 9/12/1774 (23 jaar)
d.v. Dornée Jacques (+Nieuwpoort) & Dobré Isabelle (+Nieuwpoort)
Barthier Charles Benoit
molenaar, W. Brugge
°20/03/1759 (48 jaar)
weduwnaar
z.v. Barthier Joseph (+28/11/1773) & Lanoy Marie Anne Angelique
(+26/11/1773)
x Brugge, 30/07/1807 (akte nr. 131)
Van Den Driessche Anne Therese
W. Brugge
°Nieuwpoort, 19/10/1777 (29 jaar)
d.v. Van Den Driessche Louis Jacques (W. Mariakerke; landbouwer) &
Sansen Anne Francoise (+Mariakerke, 23/06/1796)
opm.: Weduwnaar van Genevieve Van Schaeckbrouck
Bauwerlinck Pierre Jacques
W. Brugge
°Brugge, 21/05/1781 (24 jaar)
z.v. Bauwerlynck Philippe (55 jaar, W. Brugge) & Dewypere Marie (59
jaar; W. Brugge)
x Brugge, 29/05/1806 (akte nr. 159)
Rikour Rosalie ?ilie Cecile
W. Brugge
°Lo, 4/09/1776 (29 jaar)
d.v. Rikour Charles (+Lo) & Hendrycx Marie (+Lo)

Nieuwsbrief VVF Westkust p. 26

Beckert Jean
W. Brugge
°Fulda, 20/10/1751 (48 jaar)
z.v. Beckers André (+Fulda) & Diezin Catherine (+Fulda)
x Brugge, 25/09/1800 (akte nr. 2)
Boels Jeanne Claire Victoire
W. Brugge
°Veurne, 17/03/1754 (46 jaar)
weduwe van Jean Desmet
d.v. Boels Urbain (+Veurne) & Vandewaeter Victoire (+Veurne)

Bortier Louis Joseph Charles
fabrikant, W. Brugge
°Diksmuide, 25/09/1774 (29 jaar)
z.v. Bortier Pierre Andre (71 jaar, handelaar) & Lefevere Jeanne Therese
x Brugge, 24/05/1804 (akte nr. 137)
Stochove Therese Jeanne Marie
W. Brugge
°Brugge, 13/08/1777 (26 jaar)
d.v. Stochove Nicolas Emanuel (81 jaar, W. Brugge; rentenier) & Van
Ockerhout Jeanne Marie Anne Jacq. (+Brugge)

Bodino Norbert Francois
W. Brugge
°Nieuwpoort, 12/08/1788 (25 jaar)
z.v. Bodino Norbert (67 jaar, W. Nieuwpoort) & De Wilde Marie Therese
(+Nieuwpoort)
x Brugge, 13/01/1814 (akte nr. 15)
Rau Josephe Francoise
W. Brugge
°Brugge, 13/03/1782 (31 jaar)
d.v. Rau Andre (59 jaar, W. Brugge; molenaar) & Morreydt Jeanne
Catherine (63 jaar; W. Brugge)

Boudyn Ignace Joseph
dagloner, W. Brugge
°nieuwpoort, 27/03/1732 (71 jaar)
weduwnaar van Angeline Vandekerckhove
z.v. Boudyn Jean (W. Nieuwpoort) & Druyve Jeanne (W. Nieuwpoort)
x Brugge, 24/11/1803 (akte nr. 44)
Maquin Petronille Th. Caroline
W. Brugge
°Brugge, 25/01/1764 (39 jaar)
weduwe van Brunon Schoonooghe
d.v. Maquin Jacques (+Brugge) & Depuyt Christine (+Brugge)

Boeteman Louis Jacques Marie
schrijnwerker, W. Brugge
°Ieper, 9/10/1765 (32 jaar)
z.v. Boeteman Pierre Emanuel (W. Ieper) & Lucien Isabelle Susanne
Cornélie (+Ieper)
x Brugge, 14/06/1798 (akte nr. 262)
De Jumné Marie Therese Dimphe
W. Brugge
°Veurne, 12/04/1776 (22 jaar)
d.v. De Jumné Bonaventure Reginalde (+Veurne) & Van Acker Marie
Therese (W. Brugge)

Bovyn Jacques Joseph
dienstbode, W. Brugge
°Brugge, 20/03/1779 (22 jaar)
z.v. Bovyn Joseph (+Brugge) & Poivre Marie (W. Brugge)
x Brugge, 8/05/1801 (akte nr. 105)
Looten Anne Marie Catherine
W. Brugge
°Adinkerke, 3/06/1765 (35 jaar)
d.v. Looten François Norbert (+Veurne) & Clenewerck Anne Marie
Catherine (W. Adinkerke)

Boeten Pierre Dominique
boekdrukker, W. Brugge
°Veurne, 18/12/1787 (24 jaar)
z.v. Boeten Pierre Jacques (+Veurne, 8/06/1804) & Missu Francoise
Mouise (50 jaar; W. Veurne)
x Brugge, 18/11/1812 (akte nr. 181)
Meulenaere Rose Isabelle
W. Brugge
°Brugge, 23/06/1792 (20 jaar)
d.v. Meulenaere Eugene (41 jaar, W. Brugge; schoenmaker) & Hoornaert
Isabelle (40 jaar; W. Brugge)
Bonin Henri Joseph
kok, W. Brugge
°Acquin, 19/04/1768 (28 jaar)
z.v. Bonin Pierre (+Acquin) & Goidin Josephe (W. Acquin)
x Brugge, 20/01/1797 (akte nr. 60)
Boudeweel Lucrece Barbe
W. Brugge
°Houtem, 15/02/1771 (25 jaar)
d.v. Boudeweel Jean Baptiste (+) & Van Strazeele Anne Therese (W.
Houtem-bij-Veurne)
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Braet Constantin
metser, W. Brugge
°Sint-Andries, 2/09/1781 (30 jaar)
weduwnaar van Anne Marie Doubels
z.v. Braet Pierre (+Sint-Andries, 16/08/1808) & Delodder Marie Josephe
(70 jaar; W. Sint-Andries)
x Brugge, 22/04/1812 (akte nr. 58)
Bovyn Marie Cornelie
W. Brugge
°Pollinkhove, 14/12/1784 (27 jaar)
d.v. Bovyn Jean Baptiste (56 jaar, W. Pollinkhove; hovenier) &
Busschaert Marie Jacqueline (+Pollinkhove)
Bril Jacques Bernard Louis
W. Veurne
°Leisele, 19/06/1778 (30 jaar)
weduwnaar van Marie Spilliaert
z.v. Bril Jacques Louis (58 jaar, W. ) & Wenis Marie Francoise (50 jaar;
W. Leisele)
x Brugge, 22/09/1808 (akte nr. 171)
De Ghelper Marie Rosalie Colette
W. Brugge
°Veurne, 16/09/1774 (34 jaar)
d.v. De Ghelper Pierre Francois (+Veurne, 3/10/1802) & Lievekint
Rosalie Claire (+Veurne, 9/09/1800)
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Kwartierstaat schepen en VVF-voorzitter Joeri Stekelorum (Koksijde)
VADERSKANT
7

6

64 65 66 67

68 69 70 71

72 73 74 75

76 77 78 79

80 81 82 83

84 85 86 87

88 89 90 91

92 93 94 95

Jacobus
Steculorum

Charles Eugène
L'Epinoo

Fredericus
Steculoorum

Petrus Albertus
Visage

Augustin Benoît
Brigou

Petrus Debaenst

Antonius
Asseman

Petrus Jacobus
Temperville

° Pollinkhove,
4 jan 1817
+ Pollinkhove,
5 nov 1905

° Pollinkhove,
6 sep 1804
+ Pollinkhove,
3 apr 1868

x Lo, 4 jun 1845

x Pollinkhove, 24 x Pollinkhove, 7 okt x Lo, 11 mei 1853
apr 1843
1853

° Westvleteren,
8 maa 1803
+ Westvleteren,
21 maa 1886

° Gijverinkhove,
17 jun 1831
+ Gijverinkhove,
28 okt 1909

x Westvleteren, 21 x Beveren-Yzer, 22 x Leisele, 13 jun x Beveren-Yzer, 22
okt 1846
nov 1854
1861
jul 1868

Coleta
Syryn

° Lo,
3 aug 1824
+ Pollinkhove,
6 jan 1901

° Pollinkhove,
24 jan 1817
+ Pollinkhove,
2 apr 1885

° Pollinkhove,
6 apr 1826
+ Klerken,
26 dec 1898

° Lo,
26 okt 1827
+ Lo,
16 jun 1900

° Westvleteren,
5 jan 1821
+ Westvleteren,
19 nov 1897

° Beveren-Yzer,
29 jun 1826
+ Gijverinkhove,
26 apr 1900

° Beveren-Yzer,
1 apr 1831
+ Beveren-Yzer,
21 jan 1913

° Beveren-Yzer,
25 aug 1849
+ Beveren-Yzer,
27 dec 1914

34
35
Joanna Theresia
Lepino

36
Eduardus
Stekelorum

38
39
Silvia Visage

40
41
Petrus Brigou

42
43
Romanie Zenobie
Debaenst

44
Joannes
Asseman

46
47
Eugenia Leonia
Temperville

° Pollinkhove,
17 maa 1851
+ Pollinkhove,
22 nov 1931

° Pollinkhove,
18 sep 1855
+ Reninge,
14 nov 1933

° Lo,
30 jul 1854
+ Lo,
4 feb 1927

° Westvleteren,
13 nov 1853
+ Gijverinkhove,
24 sep 1933

° Gijverinkhove,
21 jun 1862
+ Gijverinkhove,
27 sep 1933

° Leisele,
10 sep 1862
+ Beveren-Yzer,
8 maa 1943

° Pollinkhove,
22 maa 1848
+ Pollinkhove,
19 maa 1933

33

x Pollinkhove, 29 apr 1879
Camillus Julius Stekelorum
° Pollinkhove, 11 feb 1880
+ Pollinkhove, 16 maa 1963

37

Sophia Maria
Leroy

x Pollinkhove, 16 sep 1885
17

18

Theresia Rosalia Lips

20

Theresia Leonia
Octavia
Wydoodt

45

° Beveren-Yzer,
28 aug 1870
+ Leisele,
10 nov 1951

x Beveren-Yzer, 7 dec 1892
21

Cyrillus Brigou
° Gijverinkhove, 26 sep 1888
+ Veurne, 1 sep 1971

x Pollinkhove, 5 mei 1909

22

23

Marguerita Asseman
° Beveren-Yzer, 14 jun 1896
+ Beveren-Yzer, 30 maa 1957

x Beveren-Yzer, 8 nov 1919
9

10

Julius Stekelorum
° Pollinkhove, 6 mei 1915
+ Beveren-Yzer, 17 okt 1995

Maria
Degros

x Stavele, 5 mei 1885
19

Christina Maria Stekulorum
° Pollinkhove, 29 nov 1887
+ Pollinkhove, 19 jul 1961

8

3

° Roesbrugge-Har., ° Krombeke,
14 jun 1826
9 jan 1840
+ Beveren-Yzer,
+ Beveren-Yzer,
19 maa 1876
25 mei 1908

Carolina
Debusere

16

4

° Lo,
9 sep 1823
+ Lo,
14 jul 1878

Maria
Joanna Melanie Marlier
Pannekoucke

32
Ludovicus
Stekelorum

5

° Pollinkhove,
26 jan 1815
+ Pollinkhove,
11 nov 1894

11
Godeliva Brigou

° Beveren-Yzer, 9 feb 1921
x Beveren-Yzer, 25 jul 1942

4

2
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Beroep: gepens. leraar

5
Rik René Stekelorum
° Beveren-Yzer, 30 dec 1942
x Oostduinkerke, 5 aug 1967 met: Magda Elisabeth Denys
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MOEDERSKANT
7

96 97 98 99

100 101 102 103

104 105 106 107

108 109 110 111

112 113 114 115

116 117 118 119

120 121 122 123

124 125 126 127

Carolus Denys

Henricus
Gadeyne

Joannes
Vandekerkhove

Petrus Ignatius
Vanyssacker

Ferdinandus
Vermeulen

Bernardus Roose

Petrus Jacobus
Rosseel

Jean François
Louage

° Hooglede,
15 nov 1785
+ Hooglede,
14 aug 1827

6

5

° Handzame,
8 okt 1796
+ Hooglede,
1 jul 1874

° Gits,
28 jun 1755
+ Gits,
28 jan 1835

x Hooglede, 24 feb x Hooglede, 30 okt x onbekend,
1813
1821
1809
Rosalia Kimpe

Maria
Baesen

° Oostnieuwkerke,
7 jun 1781
+ Hooglede,
2 jun 1870

° Gits,
12 feb 1796
+ Hooglede,
7 nov 1839

° Ruddervoorde,
16 mei 1786
+ Gits,
17 maa 1835

° Hooglede,
15 nov 1799
+ Hooglede,
24 aug 1833

48
49
Petrus Denys

50
51
Rosalia Gedeine

52
53
Ludovicus
Vandekerkhove

54
Juliana
Vanissacker

° Hooglede,
3 feb 1822
+ Hooglede,
5 jun 1897

° Hooglede,
21 nov 1833
+ Kortemark,
1 jan 1867

° Gits,
27 sep 1818
+ Hooglede,
17 jan 1902

° Hooglede,
14 mei 1829
+ Hooglede,
13 nov 1860

x Kortemark, 7 mei 1861

°Rollegem-Kapelle,
27 aug 1790
+ Hooglede,
29 jan 1855

Theresia Amelia Decruy

26

55

x Oostnieuwkerke,
28 apr 1837
Sophia
Saelens

° Hooglede,
2 maa 1812
+ Roeselare,

° Hooglede,
4 okt 1788
+ Hooglede,
24 aug 1857

° Roeselare,
27 okt 1805
+ Gits,
20 jun 1880

° Oostnieuwkerke,
22 feb 1815
+ Roeselare,
4 mei 1855

56
57
Ferdinandus
Vermeulen

58
59
Anna Theresia
Roose

60
61
Henricus Rosseel

62
63
Emerence Marie
Louagie

° Hooglede,
14 apr 1833
+ Hooglede,
13 jan 1908

° Hooglede,
19 feb 1833
+ Hooglede,
9 aug 1902

° Hooglede,
3 jul 1837
+ Hooglede,
3 apr 1906

° Kortrijk,
26 mei 1844
+ Hooglede,
16 nov 1924

28

29

Ferdinandus Vermeulen
° Hooglede, 12 nov 1860
+ Geel, 31 maa 1919

x Hooglede, 3 mei 1890

Coleta Juliana Verduyn

30

° Hooglede, 22 maa 1901
+ Bulskamp, 26 nov 1991

31

Elisa Maria Rosseel
° Hooglede, 9 dec 1865
+ Oostduinkerke, 6 feb 1947

x Hooglede, 16 mei 1887
13 14

15

Camille Josephe Denys

3

° Moorslede,
3 okt 1805
+ Menen,
11 aug 1864

x Hooglede, 25 mei 1857
27

Mathildis Vandekerkhove
° Hooglede, 5 nov 1860
+ Lichtervelde, 4 okt 1918

12

° Rumbeke,
ca 1801
+ Hooglede,
19 maa 1867

Antonia Robbe

x Hooglede, 11 jan 1860
25

Renatus Denys
° Kortemark, 27 apr 1862
+ Antwerpen, ca 1940

° Hooglede,
31 jul 1804
+ Hooglede,
10 mei 1845

na x Hooglede, 23 jan x Hooglede, 9 jan x Hooglede, 30 jun
1822
1833
1813

Barbara Coleta De Barbara Noppe
Caestecker

24

4

° Hooglede,
4 apr 1798
+ Staden,
na 1856

Magdalena Vermeulen
° Hooglede, 22 sep 1900
+ Oostende, 20 okt 1973
x Hooglede, 30 jan 1929

6

2

Beroep: Beroep: kinderverzorgster

7
Magda Elisabeth Denys
° Brugge, 6 aug 1944

x Oostduinkerke, 5 aug 1967

3
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7de generatie
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Franciscus Xaverius Steculorum, geboren op 22 feb 1777 in Pollinkhove, overleden op 20 jul 1849 in Pollinkhove, gehuwd op 29 mei
1810 in Pollinkhove.
Antonia Emiliana Gratiana Demeester, geboren op 17 dec 1786 in Oostvleteren, overleden op 13 jun 1872 in Oostvleteren.
Joannes Xaverius Pannekoucke, ber. werkman, geboren op 23 nov 1795 in Reninge, overleden op 6 okt 1873 in Lo, gehuwd op 24
sep 1821 in Lo.
Joanna Debuysscher, geboren op 2 jul 1799 in Lo, overleden op 20 jul 1830 in Lo.
Joannes Franciscus Lépinois, ber. dagloner-wever, geboren op 3 sep 1764 in Leisele, overleden op 15 sep 1818 in Pollinkhove,
gehuwd op 21 mar 1800 in Pollinkhove.
Francisca Bernardina Theresia de Leu, geboren op 2 mei 1773 in Lo, overleden op 17 mar 1805 in Pollinkhove.
Franciscus Josephus Marlier, ber. timmerman, geboren op 14 jun 1769 in Watou, overleden op 10 aug 1831 in Pollinkhove, gehuwd
op 6 mei 1805 in Pollinkhove.
Catharina Cecilia Monica Verwaerde, geboren op 18 jul 1780 in Izenberge, overleden op 21 sep 1863 in Pollinkhove.

73

Franciscus Xaverius Steculorum, geboren op 22 feb 1777 in Pollinkhove, overleden op 20 jul 1849 in Pollinkhove, gehuwd op 29 mei
1810 in Pollinkhove.
Antonia Emiliana Gratiana Demeester, geboren op 17 dec 1786 in Oostvleteren, overleden op 13 jun 1872 in Oostvleteren.

75
75

(kwartierverlies)
Barbara Sophia de Buysere, ber. winkelierster, geboren op 11 mei 1793 in Pollinkhove, overleden op 22 aug 1859 in Pollinkhove.

76

Joannes Baptiste Visage, ber. landbouwer, geboren op 5 feb 1779 in Adinkerke, overleden op 28 nov 1854 in Lo, gehuwd op 17 feb
1800 in Lo.
Maria Joanna Victoria Verwaerder, geboren op 3 mei 1778 in Lo, overleden op 4 feb 1843 in Lo.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Carolus Eugenius Syryn, ber. landbouwer, geboren op 22 sep 1783 in Kaaskerke, overleden op 27 jun 1829 in Lo, gehuwd op 22 apr
1812 in Kaaskerke.
Maria Theresia Huyghe, geboren op 15 okt 1785 in Kaaskerke, overleden op 13 mar 1850 in Lo.
Jacobus Ludovicus Brigou, ber. veldwachter, geboren op 7 jun 1781 in Westvleteren, overleden op 20 mei 1866 in Westvleteren,
gehuwd op 14 feb 1803 in Westvleteren.
Barbara Regina Candaele, geboren op 7 jul 1771 in Westvleteren, overleden op 3 aug 1849 in Westvleteren.
Joannes Alexius Josephus Leroy, ber. landsman, geboren op 28 mar 1792 in Haringe, overleden op 26 nov 1869 in Westvleteren,
gehuwd op 19 aug 1818 in Westvleteren.
Rosalia Francisca Haelewyn, geboren op 22 jan 1794 in Elverdinge, overleden op 13 mar 1873 in Westvleteren.
Carolus Ludovicus Leopoldus Debaenst, ber. werkman, geboren op 14 jan 1801 in Oostvleteren, overleden op 29 jun 1873 in
Gijverinkhove, gehuwd op 8 mei 1827 in Gijverinkhove.
Maria Rosalia Wemelbeke, geboren op 7 apr 1800 in Leisele, overleden op 18 mar 1880 in Gijverinkhove.
Franciscus Albertus Andreas Lips, ber. werkman, geboren op circa 1786 in Houtkerque, F-Nord, overleden op 8 dec 1867 in
Beveren-Yzer.
Genoveva Constantia Alderweireld, geboren op 22 jul 1786 in Beveren-Yzer, overleden op 24 okt 1870 in Beveren-Yzer.

89

Jean François Asseman, ber. dagwerker, geboren op 6 feb 1799 in Westvleteren, overleden op na 1865, gehuwd op 21 aug 1820 in
Roesbrugge-Haringe
Maria Joanna Top, geboren op 15 aug 1789 in Haringe, overleden op 13 mei 1838 in Haringe.

90
91

Petrus Jacobus Degros, ber. werkman, geboren op circa 1791 in Izenberge, overleden op 9 apr 1855 in Beveren-Yzer.
Isabella Theresia Ghysel, geboren op 10 aug 1788 in Rexpoëde, F-Nord, overleden op 14 jan 1858 in Beveren-Yzer.

92

Jacobus Franciscus Temperville, ber. dagloner, geboren op 12 feb 1801 in Krombeke, overleden op 14 sep 1872 in Krombeke,
gehuwd op 1 mar 1827 in Beveren-Yzer.
Joanna Theresia Constantia Ryckman, ber. dagloonster, geboren op 27 mar 1805 in Beveren-Yzer, overleden op 19 okt 1881 in
Stavele.

93
94
95
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Franciscus Cornelius Ludovicus Wydoodt, ber. strodekker, geboren op 24 sep 1801 in Leisele, overleden op 12 okt 1875 in
Beveren-Yzer, gehuwd op 30 apr 1829 in Leisele.
Maria Theresia Kinget, geboren op 2 mar 1810 in Hoogstade, overleden op 5 mar 1888 in Beveren-Yzer.
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96
97
98

Henricus Denys, ber. landbouwer, geboren op 9 apr 1745 in Staden, overleden op 23 apr 1829 in Staden, gehuwd op 15 jun 1773 in
Staden.
Maria Joanna Francisca Schoonheere, geboren op 22 okt 1750 in Rumbeke, overleden op 10 apr 1829 in Staden.

99

Joannes Josephus de Caestecker, ber. timmerman, geboren op 28 dec 1752 in Oostnieuwkerke, gehuwd op 3 nov 1774 in
Oostnieuwkerke.
Cecilia Nathalia de Clercq, geboren op 26 feb 1754 in Oostnieuwkerke.

100
101

Engelbertus Gadeyne, geboren op circa 1774 in Kortemark.
Anna Theresia Lamote, geboren op circa 1751 in Hooglede.

102
103

Dominicus Noppe, ber. wever, geboren op 1770 in Rumbeke, overleden op 8 nov 1832 in Hooglede, gehuwd op 2 nov 1791 in Gits.
Joanna Theresia van Ackere, geboren op 25 jan 1772 in Gits, overleden op 20 dec 1850 in Hooglede.

104
105

Jacobus Petrus Kerkhove, geboren op 7 dec 1711 in Gits, overleden op 19 nov 1784 in Gits, gehuwd op 22 mei 1749 in Gits.
Albertina de Witte, geboren op 15 jul 1723 in Handzame, overleden op 31 dec 1811 in Gits.

106
107

Joannes Kimpe, geboren op 1752 in Ichtegem.
Anna Barbara Gunst.

108
109

Michiel Vanyssacker, ber. koopman, geboren op circa 1762 in Hooglede, overleden op 5 jan 1821 in Hooglede.
Anna Theresia Devos, geboren op 15 jan 1761 in Gits, overleden op 13 mei 1805 in Gits.

110
111

Henricus Josephus Baesen, ber. landbouwer, geboren op 5 dec 1764 in Hooglede, overleden op 9 aug 1844 in Hooglede.
Sophia Coleta Vermeulen, geboren op 21 jun 1775 in Roeselare, overleden op 1 okt 1801 in Oostnieuwkerke.

112
113

Augustinus Vermeulen, ber. landbouwer, geboren op 20 okt 1761 in Roeselare, overleden op 19 aug 1833 in Hooglede.
Isabella Clara Goddyn, geboren op 23 jan 1764 in Roeselare, overleden op 20 sep 1824 in Hooglede.

114
115

Matheus Joannes Decru, ber. landbouwer, geboren op 6 aug 1764 in Hooglede, overleden op 11 mar 1848 in Hooglede, gehuwd op
12 feb 1798 in Hooglede.
Susanna Cecilia Doom, ber. landbouwster, geboren op 10 apr 1774 in Hooglede, overleden op 19 feb 1828 in Hooglede.

116
117

Eugenius Silvester Roose, ber. werkman, geboren op circa 1752 in Rollegem-Kapelle, gehuwd op 15 sep 1789 in Dadizele.
Maria Theresia Bolle, geboren op 30 jul 1769 in Dadizele.

118

Joannes Franciscus Robbe, geboren op 22 dec 1751 in Oostnieuwkerke, overleden op 18 sep 1789 in Hooglede, gehuwd op 13 aug
1787 in Hooglede.
Maria Theresia Ostyn, geboren op 27 mei 1754 in Hooglede, overleden op 26 okt 1828 in Hooglede.

119
120
121
122

Petrus Jacobus Rosseel, geboren op 19 mei 1764 in Rumbeke, overleden op 3 jan 1821 in Hooglede, gehuwd op 11 okt 1798 in
Hooglede.
Coleta Verlinde, ber. spinster, geboren op 13 aug 1774 in Hooglede, overleden op 22 apr 1843 in Hooglede.

123

Joannes Baptiste Saelens, geboren op circa 1757 in Oostnieuwkerke, overleden op 18 jan 1813 in Roeselare, gehuwd op 5 mei 1791
in Roeselare.
Isabella Cecilia Larou, geboren op circa 1767 in Zedelgem, overleden op 11 aug 1812 in Roeselare.

124
125

(kwartierverliles)
Joanna Clara Louage, geboren op 27 jun 1781 in Ledegem, overleden op 23 dec 1811 in Ledegem.

126
127

Bernardus Verduyn, ber. wever, geboren op 10 mar 1770 in Gits, gehuwd op 27 jul 1802 in Gits.
Cecilia Denys, geboren op circa 1786 in Rumbeke.

Voor de verdere voorouders:
zie de genealogische webstek van Joeri Stekelorum:
http://users.skynet.be/stekelorum
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Andere bronnen voor genealogisch onderzoek
Gilbert Dumon, adj. secretaris
We geven in dit overzicht slechts voorbeelden want deze reeks is eindeloos: poortersboeken en buitenpoortersboeken (SAB nrs. 130 en 131), oorkonden
van private aangelegenheden (SAB nrs. 103 en 104), autografen (SAB nr. 109), inschrijvingslijsten ambachten, neringen, gilden en officies (SAB nrs. 313405), militielijsten (SAB 19de eeuw)
Bellebrieven 1800 – 1811 (SAB familiearchief Arents-Noentak-De melgar): aanplakbrieven met de aankondigingen van openbare verkopingen van huizen,
landerijen en renten met korte beschrijving en vermelding van de notaris.
Bevolkingsregisters 1792-1812, 1809-1830, 1846-1866, 1866-1880, 1880-1890 (SAB): voor elke periode werden per huis de bewoners en hun mutaties
bijgehouden, toegangen via klappers op naam, via straatnamen en via huisnummer.
Bevolkingstellingen (SAB en RAB): momentopname van de bevolking, uitgevoerd om diverse redenen, bv. 1748 (fiscale aard) en 1815.
Bouwvergunningen ca. 1800-1983 (SAB): vergunningen verleend door het stadsbestuur om te bouwen en te verbouwen, meestal met plannen, toegangen
via bouwheer en straatnaam en huisnummer.
Burgerlijke stand. 1796-1890 Parochieregisters 1565-1796 (SAB en RAB): akten van geboorten/dopen, huwelijken en overlijdens, toegang via klapper.
Croquis d’arpentage 1835- (SAB tot 1857 en Kadaster): opmetingschetsen van mutaties aan percelen (zie kadastrale leggers).
Ferieboeken van de thesaurie 1497-1796 (SAB nrs. 283): van ca. 1600 tot 1745 werden de particuliere aanvragen voor bouwwerken regelmatig
genotuleerd in deze registers.
Hinderlijke inrichtingen. 1800-1994 (SAB en RAB): dossiers van commodo et incomodo betreffende het opstarten en uitbaten van ongezonde en gevarlijke
inrichtingen(o.m. bedrijven), dikwijls vergezeld van een inplantingsplan, grondplan en technisch plan.
Kadasterkaart (kadaster en SAB): opzoeken van het kadastraal perceelnummer(sectie en nummer), op het uitgegeven plan Popp van 1865 kan ook het oud
huisnummer, in gebruik vóór 1866, worden terruggevonden.
Kadastrale leggers 1835-1994 (kadaster en SAB tot 1920): via het artikelnummer kunnen we de opeenvolgende eigenaars en de mutaties van het perceel
opsporen. Daarnaast ook de uitgegeven legger bij de kaart Popp, deze biedt een statische doorsnede voor het jaar 1854 tot 1865.
Klerken van de vierschaar 1484-1796 (SAB nr. 198 en RAB): maakten in opdracht van het stadsbestuur de protocollen op van de akten van burgerlijke aard
zoals akten van verkoop van eigendommen. De verkopingen en hypotheken in de zestendelen aangeduid, kunnen in deze archiefreeks worden opgespoord.
Toegang via inventaris Schouteet en index Cassetta.
Oorspronkelijke aanwijzende tabel 1835 (kadaster en SAB): via sectie (A,B,C,D en F) en het perceelnummer vinden we de verwijzing naar de legger
(artikelnummer).
Plannen oude huizen 17e-18e eeuw (SAB nr. 108) : bouwvergunninggen van het Ancien Regime, toegang via catalogus Schouteet.
Register van de grondbelasting ca 1800 (SAB): opgemaakt volgens de oude huisnummers met vermelding van de eigenaar en de bewoner. Dit is een
belangrijke link tussen nieuw en het oude kadaster.
Staten van goed 1e en 2e reeks 1539-1800 (SAB nr. 207): ook wel boedelbeschrijvingen (opsomming van de bezittingen en de schulden) genoemd,
opgemaakt naar aanleiding van een overlijden om het aandeel van de wezen vast te stellen. Toegang via index Schouteet. Zie ook: Bekommerde Boedels
(SAB nr. 202) = staten van goed met een negatief saldo en Staten van goed van het Brugse Vrije (RAB).
Verkopingen bij decreet 1554-1793 (SAB nr. 182): registers waarin de openbare verkopingen van gerechtelijk in beslag genomen goederen werden
geregistreerd.
Wezengoederen 1398-1784 ( SAB nrs 208 en 209): registers waarin het aandeel van de wezen in de nagelaten goederen werd opgeschreven. Toegang via
handschriftelijke indices op naam.
Zestendelen 1580- ca. 1800 (SAB nr. 138): registers opgemaakt per zestendeel (= zes secties) waarin van elk onroerend goed afzonderlijk, de verkopingen
en hypotheken werden bijgehouden. Toegang via publicatie Gilliodts..
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, minimum € 62,50 als beschermend lid) op
rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap,
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF,
Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

-

AGENDA
nieuwjaarsdrink op maandag 26 januari

Uitgaven VVF-Westkust

Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau:
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn opnieuw twee delen verschenen van dit uitzonderlijke werk. Deel 10 (nrs. 17.492 tot
19.432) en deel 11 (nrs.19.433 tot 21.466) zijn verkrijgbaar. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 verzendingskosten).
NIEUW ! De inventarissen van de depots van de notarissen Heyvaert (1971 en2001), Simpelaere (1980) en Vanden
Bussche (2001) door Joeri Stekelorum, een boek van 270 blz., is ook beschikbaar. Kostprijs: 19 euro (+ € 3,70
verzendingskosten). Zie verder…
Driemaandelijkse nieuwsbrief: Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en per email. € 4 voor andere postabonnementen.

Alle uitgaven door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust.
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Onze nieuwe uitgave

Joeri Stekelorum, voorzitter

Inventarissen opgemaakt na overlijden in de regio Veurne (1796-1911)
bewaard in het notariaatarchief R.A. Brugge,
depots Heyvaert (1971 en 2001), Simpelaere (1980) en Vanden Bussche (2001)

In onze zoektocht naar het verleden en de geschiedenis van diverse families uit Bachten de Kupe maken we regelmatig
gebruik van de diverse 19de-eeuwse notariële archieven die, meestal op het Rijksarchief te Brugge, worden bewaard. Deze
blijken een onschatbare bron aan informatie te bevatten, die door de meeste genealogen echter nog niet ten volle worden
benut.
Naast aan- en verkoop van onroerende goederen vind je in deze notariële minuten tal van andere akten die een blik kunnen
werpen op het leven van onze voorouders: testamenten, toelatingen door de ouders voor het huwelijk van een zoon of
dochter, volmachten van familieleden uit het buitenland die hun zaken hier willen regelen, openbare verkopingen, de zgn.
akten van bekendheid, hypotheken en leningen, nummerverwisselingen n.a.v. de militieloting, enz.
Een aantal van deze akten (zoals verkopen) zijn gemakkelijk opspoorbaar via het archief van het hypotheek- en
registratiekantoor, waarvoor diverse repertoria (meestal alfabetisch) als toegang voorhanden zijn 1.
Een bijzonder onderdeel van de notariële minuten bestaat uit de inventarissen van nalatenschap die werden opgemaakt
na het overlijden en meestal ingeval de (erfenis)rechten van minderjarige kinderen dienden gevrijwaard te worden. Deze
boedelbeschrijvingen vindt men niet integraal terug in het archief van de registratiekantoren. Er werd wel overschrijving
gedaan van de onroerende bezittingen in het zgn. register van de burgerlijke akten (het zgn. nummer 5).
Deze rijke bron voor het documenteren van de familiegeschiedenis levert ons heel wat materiaal op voor verder onderzoek.
Naast de roerende inventaris van het huishouden werd immers ook een staat opgemaakt van alle "titels en papieren". Op
die manier kunnen we een perfecte reconstructie maken van de socio-economische situatie van de familie. Deze
inventarissen brengen soms ook onverwachte elementen aan het licht zoals emigratie van bepaalde familieleden. Een
reeds lang "verloren gelopen" familielid kan mogelijk op deze manier getraceerd worden.
Voor de ontsluiting van de notariële archieven zijn we, naast de indirecte mogelijkheid via het archief van registratie- en
hypotheekkantoren, aangewezen op slechts één instrument, namelijk de jaarlijkse repertoria. Elke notaris was immers, en
dit reeds vanaf de invoering van het moderne notariaat tijdens de Franse overheersing, verplicht om elk jaar alle verleden
akten bij te houden in een afzonderlijk register, het zgn. repertorium. Hierin vinden we, naast het nummer, de datum en de
typering (bijv. koopakte, testament, inventaris, enz.) van de akte, een beknopte beschrijving van de inhoud en van de
comparanten en het bedrag dat moest betaald worden bij de registratie van de akte. Alfabetische registers van de
comparanten vinden we slechts heel sporadisch terug. De consultatie van deze notariële archieven is aldus een hele karwei
vooraleer echte resultaten kunnen geboekt worden.
Om het de genealogen iets gemakkelijker te maken, hebben wij aldus het initiatief genomen tot het repertoriëren van alle
inventarissen opgemaakt na overlijden door notarissen uit de regio Veurne.
We hebben er voor geopteerd om te werken per deponerende notaris, omdat zij uiteindelijk de archiefvormers zijn. In
voorliggend deel worden de depots van de notarissen Heyvaert (depot 1971 en 2001), Simpelaere (1980) en Vanden
Bussche (2001) geëxcerpeerd. Er dient wel gewezen te worden op het feit dat de hier gepubliceerde informatie haar bron
vindt in de repertoria en dat dus niet de minuten zelf werden geconsulteerd, tenzij (uitzonderlijk) de repertoria ontbraken. Dit
heeft tot gevolg dat de beschrijving soms vrij beknopt is en enkel gericht op de nodige identificatie van de huishoudens
waarvan een inventaris werd opgemaakt. De registratie van de preambule van de minuten zelf (waarin o.a. informatie is
opgenomen over de kinderen, voogden, data van overlijden, enz.) zou een te omvangrijk werk zijn geweest. Dit boek dient
dan ook vnl. als middel tot (snelle) ontsluiting van de notariële minuten en meer specifiek wat de ruim 4.000 inventarissen
betreft.
Voorafgaand aan het eigenlijke overzicht, wordt de totstandkoming van de verschillende archiefvormers belicht en gaan we
iets dieper in op de verschillende notarissen die in de 19de eeuw in het Veurnse actief waren. In voorliggend deel komen
aldus notarissen aan bod die hun standplaats hadden in Veurne, Wulveringem en Alveringem.
Om de consultatie nog makkelijker te maken, wordt achteraan een alfabetische index opgenomen.

1

De archieven van de hypotheek- en registratiekantoren zijn gedeponeerd en raadpleegbaar in het Rijksarchief te BeverenWaas. Voor de ontsluiting van de reeksen 75 en 76 van het hypotheekkantoor van Veurne dient men echter een beroep te
doen op de reeks 72 die voor de volledige 19de eeuw evenwel nog bewaard wordt op het hypotheekkantoor van Veurne.
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Voor u gelezen

Joeri Stekelorum, voorzitter

Tijdschriften

 In de Archikrant (driemaandelijks ledenblad van de Vrienden van het Veurns Archief), afl. 3 van jaargang 13,
verscheen van onze voorzitter het artikel “19de-eeuwse notarissen en hun archief in Bachten de Kupe. Deel 1:
notarissen te Veurne en Wulveringem”. Hierin wordt een overzicht gegeven van de 19de-eeuwse rechtsvoorgangers
van de huidige notarissen te Veurne, nl. Frank Heyvaert en Paul Verhaeghe. Naast een beknopte biografie wordt ook
verwezen waar hun archief werd gedeponeerd. In aansluiting op dit artikel worden de inventarissen, opgemaakt na
overlijden, uit het notariaat van F.X. Ghewy (1835-1845), opgesomd.
 In diezelfde Archikrant publiceert ons bestuurslid Jef Cailliau het zesde deel van de meer uitgebreide notities die hij
nam bij de analyse van de staten van goed van de Kasselrij Veurne. Ze geven aanvullende informatie uit deze staten
van goed die voor een breder publiek van nut kunnen zijn (bijv. aanwezigheid van kunstvoorwerpen in het sterfhuis,
namen van huizen, bijzonder voorwerpen in de inboedel, enz.).
 In Rond den Beverinck, het driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring voor Lampernisse, Oostkerke, Pervijze en
Stuivekenskerke komt in het 3de nummer van de 3de jaargang (september 2003) het vervolg voor van het artikel “De
familie Bladelin in de kasselrij Veurne van 1230 tot de 16de eeuw” door P. Donche en W. Devolder.
 In Westhoek, het tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek, jrg. 18 (2002) nr.
3-4, is er een voortreffelijk artikel van Stefaan Riem, het platteland in de kasselrij Kassel in het begin van de 16de eeuw:
een renteregister van de armendis van Winnezeele, 1523 en een even nuttig artikel van Arnold Preneel “Het platteland
ten noorden van Ieper in het midden van de 16de eeuw: de penningkohieren van 1543 (3) Passendale”. Te raadplegen
in ons documentatiecentrum.

Vlaamse familienamen in Noord-Frankrijk
In een grensgebied merkt men steeds een bonte mengeling van anderstalige namen. Zo kan niemand naast de vele
Vlaamse familienamen kijken in Frans-Vlaanderen en ruimer in Noord-Frankrijk, vooral in de Rijselse agglomeratie. Wist u
dat onder de 5.000 meest verspreide familienamen in Frankrijk de naam Devos de 783ste plaats inneemt ? In de 20ste eeuw
was Devos de op twee na frequentste naam in Duinkerke.
Dat courante Nederlands/Vlaamse familienamen thuis zijn in Frans-Vlaanderen hoeft niet te verwonderen, omdat het
Nederlands er vanouds thuis was en nog is. Vandaar uit zijn die familienamen uitgezwermd. Maar bij nader toezien hebben
ze toch een streekgebonden karakter. In Pas de Calais, waar in de loop van de laatste tien eeuwen het Nederlands door
Picardisch of Frans verdrongen is, getuigt nog een enkele familienaam van die oude Nederlandstaligheid, zoals
bijvoorbeeld Dubreucq/Debreucq, waarin het element “breucq” een ontlening is aan het Nederlandse “broek”. Daarnaast
zijn er een aantal streekgebonden namen die verwijzen naar plaatsnamen uit de streek, zoals Vanstrazeele,
Vangrevelinghen, Vanappelghem (waarin het laatste element de dialectische uitspraak van Ebblingem vertegenwoordigt)
en vaak ook regionale namen die ook in de aangrenzende Belgische Westhoek voorkomen, zoals: Cappelaere, Brutsaert,
Top, Beun, Becuwe, Dezeure, Peperstraete, Ryckeboer, Ryckebusch, Scoonekindt, Swyngedauw e.a.
Een aantal namen beperken zich tot Frans-Vlaanderen en weerspiegelen het taalkundige conservatisme van het Vlaams in
Frankrijk. Ze verwijzen immers naar grondwoorden die alleen uit het Middelnederlands overgeleverd zijn. Bijvoorbeeld:
Debaevelaere (de babbelaar), Decroocq (iemand met krulhaar), Hoesland (een variant van Woesteland), Kerfyser en het
verkeerd gespelde Kersyser (iemand met veel schulden), Menebode (bode te paard) de oorspronkelijke schrijfwijze van het
Belgisch-Vlaamse Minnebo(de). Degaey en Despicht zijn twee uniek Frans-Vlaamse vogelfamilienamen.
De Frans-Vlaamse familienamen weerspiegelen natuurlijk ook typische dialecteigenaardigheden zoals de klinkerverkorting
in Schapman ipv Schaepman, of Mullemeester ipv Demeulemeester. Naast het typisch Frans-Vlaamse Devulder komt een
naam als Devolder ook voor in de Rijselse agglomeratie. Daar zal hij wel aan Belgische import te wijten zijn. We mogen
immers niet vergeten dat in de tweede helft van de 19de eeuw een ware volksverhuizing heeft plaatsgevonden, waarbij
duizenden Vlamingen, vooral uit oostelijk West-Vlaanderen en westelijk Oost-Vlaanderen naar de nieuwe industriesteden
van Roubaix, Tourcoing en Rijsel trokken.
Wie meer wil weten over de betekenis van zijn familienaam zij verwezen naar F. Debrabandere, “Verklarend Woordenboek
van de familienamen in België en Noord-Frankrijk” (Brussel 1993). Over de verspreiding van familienamen en de relatie met
de dialecten, met een uitvoerige bibliografie, handelt het “Dialectenboek 6 van de Streek : De weerspiegeling van dialecten
in familienamen”, uitgegeven door de Stichting Nederlandse dialecten.
Tekst van Hugo Ryckeboer in “KFV-Mededelingen” van juni 2002
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Louis Artan de Saint Martin,
kunstschilder overleden in Nieuwpoort-bad
door Joeri Stekelorum

Op zaterdag 24 mei 1890 sterft in Nieuwpoort-bad, toen nog grondgebied van de gemeente Oostduinkerke, de 53-jarige
kunstschilder Louis Victor Antoine Artan de Saint Martin. Hij stamde uit een adellijke Nederlandse familie, die daarbij
uitgesproken artistieke ambities had. Zijn vader was hoger officier en vleugeladjudant van prins Frederik van Nassau. Hij
werd geboren in Den Haag in 1837 en huwde met de Brusselse Marie Elisabeth Gavage, die reeds voordien in Brussel
overleden was.
Zijn eerste opleiding kreeg hij in Spa, bij de landschapschilders Edouard Delvaux en Henri Marcette. In Parijs kwam hij in
contact met Gustave Courbet en Camille Corot, meesters uit het Franse realisme en wegbereiders naar het impressionisme
toe.
Samen met zijn 7 jaar oudere vriend Louis Dubois vormde hij, in 1867, de "Societé libre des Beaux-Arts" te Brussel. Drie
jaar voordien, in 1864, was hij al bekroond geworden met een eerste prijs, samen met zijn vriend Henri Van der Hecht, door
de "Cercle Artistique de Bruxelles". In 1873-74 verbleef hij te Antwerpen. Zijn faam verwierf hij echter als plein-airist op de
stranden van de Belgische kust en in Bretagne. De anekdote wil, dat hij zich terugtrok in een douanehut op het strand van
De Panne, alleen maar om de zee te horen, terwijl hij ze onder kleur bracht. Om de originaliteit van zijn creaties te
omschrijven, noemde Jean Cadiran hem "l'Inventeur triomphant de la Mer du Nord".
Feit is dat Louis Artan gelogeerd was in het hotel van Jan Coolen 2 met als adres Zeebadplaats nr. 32 wanneer hij komt te
overlijden. Het heette toen Hotel de Tournai, dat in het begin van de 20ste eeuw plaats moest maken voor de verbreding van
de Voie Auguste (de huidige Albert I-laan). Het werd vervangen door het Hotel Cosmopolite dat nu nog op de hoek van de
Albert I-laan en de Elisalaan terug te vinden is.
Op vraag van zijn kinderen, nl. Jeanne, Louis jr. als “chef de portefeuille” werkzaam bij de Banque de Paris et des Pays-Bas
te Brussel en van Felix, onderluitenant bij het 3de regiment Jagers te voet, allen woonachtig te Elsene, wordt door notaris
Benoit Simpelaere uit Veurne overgegaan tot de opmaak van de inventaris van de nalatenschap van hun vader.
Voor hun belangen behartiging stelden de kinderen Artan de Veurnse kandidaat-notaris Camille Donck aan, schoonzoon
van notaris Simpelaere. Het is echter slechts een jaar later dat de inventaris wordt opgemaakt nl. op 24 april 1891. Dit
gebeurt in aanwezigheid van hotelier Coolen, vuurtorenwachter Ludovicus Vandenberghe (°Nieuwpoort, 1852) en Renon
Demaittre, beiden wonend in Nieuwpoort-bad.
Er werd door het gezelschap bezoek gebracht aan de kamers waarin Louis Artan had geleefd en troffen er volgende zaken
aan: drie kaders, twee schilderezels, zes versierde lijsten, vier niet versierde lijsten, drie schilderspaletten, 28
schilderborstels, één kleurendoos, één schildersdoos, een klapstoeltje, zes lepels, zes vorken, zes messen, vijf kragen, een
paar manchetten, een mantel, twee colberts, drie broeken, twee paar schoenen, een gillet, een vest, een overjas, twee
pijpen en een reistas. De notaris vond dit alles samen 188,50 frank waard.
De kunstwerken werden bewaard bij hotelier Jean Coolen en bij advokaat Joye te Veurne. Bij de eerste ging het om zeven
grote schilderijen, zes kleine schilderijen op hout en vier kleine schilderijen op doek. Bij advocaat Joye: zes doeken, enkele
studies en een aantal tekeningen samen bewaard in een lederen koffertje. De schilderijen werden niet geprezen.
Verder werd in een kleine geldbeugel nog 35 centimen gevonden.

2Joannes

Coolen werd geboren te Nieuwpoort op 21 juni 1844 als zoon van Marie Coolen (+Nieuwpoort, 21-09-1856). Hij huwde te
Oostduinkerke op 23 december 1875 met Maria Florentina Decaestecker (°Nieuwpoort, 26-02-1858) en was aanvankelijk blikslager
van beroep. Later hield hij te Nieuwpoort-bad een hotel open. Het echtpaar had zeven kinderen: Julien (°1876), Henri (1879-1893),
Albertine (°1880), Victorine (1885-1885), René (1887-1888), Gabriel (°1892) en Martha (°1894).
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Kunstenaar Artan had van niemand gelden tegoed maar wel een aantal schulden:
- hotelier Coolen had voor logementskosten en voeding tegoed: 463,51 frank;
- de weduwe Markey te Nieuwpoort voor levering van vlees: 166,05 frank;
- de weduwe Arthur Meynne te Nieuwpoort voor levering van bier: 54 frank;
- mevrouw Declercq-Michiels te Brussel voor levering van tafellakens en servietten: 96,40 frank;
- Jules David te Brussel voor onderhoud, logement en het doen van de was in het jaar 1883 (sic!): 150 frank;
- Debrauwere-Kesteloot te Nieuwpoort voor levering van kolen: 64,40 frank;
- de weduwe Marchand te Brussel voor levering van dranken en sigaren: 248,90 frank;
- dokter Maertens van Nieuwpoort, voor gedane behandeling en visities: 96 frank;
- bakker Auguste Sarrazyn 3 van Oostduinkerke had 40 frank tegoed voor de levering van brood aan de overledene;
- Voiturier, taxichauffeur avant la lettre dus, Dekeyser uit Nieuwpoort had tegoed voor reizen een bedrag van 25
frank en van 20 frank;
- Ook een zekere Loones uit Nieuwpoort had voor dezelfde prestaties een bedrag van 16 frank tegoed;
- dhr. Quaegebeur, griffier op het vredegerecht van Nieuwpoort heeft als kosten voor het bijeenroepen van de
familieraad 6 frank tegoed;
- Demeyer, gemeentesecretaris van Nieuwpoort stelde een lijkwagen ter beschikking voor de begrafenis wat 24
frank had gekost;
- Rosalie Coolsaet uit Nieuwpoort had als dienstmeid van Artan 13 frank tegoed;
- Philippe Eecke uit Nieuwpoort tenslotte voor de levering van de doodskist: 60 frank
- de dames Desmet van het Hôtel du Nord te Veurne, voor logement en voeding aan Artan: 2.300 frank.
Deze laatsten hadden evenwel, ter delging van de hoge schulden, beslag laten leggen op de schilderen die bij advocaat
Joye berustten te Veurne.
In totaal had kunstschilder Artan dus voor 3.843,26 frank schulden achtergelaten.
Hij werd begraven op het kerkhof van Oostduinkerke. Zijn monumentaal grafmonument, ontworpen door de bekende artdeco kunstenaar Victor Horta, laat niets vermoeden van de schulden die kunstschilder Artan na zijn dood heeft
achtergelaten… Het grafmonument is nog steeds te bewonderen op de gemeentelijke begraafplaats van Koksijde.

3

Augustus Josephus Sarrazyn werd geboren te Oostduinkerke op 15 februari 1868 als zoon van bakker Ferdinandus Eugenius
Sarrazyn (°Steenkerke, 27-04-1830 - +Oostduinkerke, 15-10-1899) en van Joanna Theresia Vanbeveren (°Veurne, 08-01-1824). Hij
trouwde te Oostduinkerke op 3 april 1888 met Elodia Maria Nowé (°Oostduinkerke, 13-12-1868)
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Huwelijken van personen afkomstig van Bachten de Kupe
afgesloten te Brugge tussen juli 1796 en januari 1815 (deel 2)
Brilleman Pierre Jean
tonnenmaker, W. Brugge
°Brugge, 7/07/1793 (21 jaar)
z.v. Brilleman Pierre (+Brugge) & Gregorius Jeanne (+Brugge,
30/10/1809)
x Brugge, 1/09/1814 (akte nr. 184)
Rogier Jeanne Therese
W. Brugge
°Nieuwpoort, 17/01/1787 (27 jaar)
d.v. Rogier Pierre (+Nieuwpoort, 24/03/1804) & Boomgaert
Jeanne (+Nieuwpoort, 12/03/1804)

Castelyn Jacques
wever, W. Brugge
°Brugge, 24/02/1781 (24 jaar)
z.v. Castelyn Josse (+Brugge, 3/10/1794) & Devos Therese
(66 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 5/09/1805 (akte nr. 219)
Donse Colette Cornelie
W. Brugge
°Nieuwpoort, 3/08/1781 (24 jaar)
d.v. Donse Charles (72 jaar, W. Westvleteren; dagloner) &
Houck Cornelie (+Nieuwpoort)

Buquoy Leon Jacques
wever, W. Brugge
°Brugge, 5/01/1755 (58 jaar)
weduwnaar van Jeanne Hollebeke
z.v. Buquoy Michel (+Brugge, 5/11/1797) & De Backere
Jeanne (84 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 8/02/1813 (akte nr. 21)
Vandenbussche Marie Jeanne Jossine
W. Brugge
°Nieuwpoort, 28/08/1768 (44 jaar)
d.v. Vandenbussche Jean Jacques (+Nieuwpoort, 24/03/1807)
& Oliviers Jeanne Francoise (+Nieuwpoort, 14/03/1802)

Catry Pierre Joseph
wever, W. Brugge
°Brugge, 19/03/1787 (21 jaar)
z.v. Catry Martin (43 jaar, dagloner) & Adriaenssens Isabelle
(46 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 24/02/1808 (akte nr. 041)
De San Isabelle Augustine Carol.
W. Brugge
°Diksmuide, 27/08/1780 (23 jaar)
d.v. De San Charles Baroné (45 jaar, W. Brugge; timmerman)
& Lambaere Marie Petronille (+Brugge)

Busschop Jean Eloy
rentenier, W. Brugge
°Brugge, 8/07/1765 (39 jaar)
weduwnaar van Rose Jossine De Wilde
z.v. Busschop Adrien (+Brugge) & De Wilde Anne (+Brugge)
x Brugge, 30/10/1804 (akte nr. 028)
Mesdagh Antoinette Colette Joseph
W. Brugge
°Nieuwpoort, 5/02/1773 (31 jaar)
d.v. Mesdagh Louis (+4/09/1784) & De Graeve Caroline (62
jaar; W. Nieuwpoort)
Caestecker Pierre Jean
loodgieter, W. Brugge
°Brugge, 27/11/1775 (21 jaar)
z.v. Caestecker Theophile Jacques (+Brugge) & Loys Caroline
Antoinette (+Brugge)
x Brugge, 19/11/1797 (akte nr. 68)
Albrecht Marie Jacqueline Cecile
W. Brugge
°Diksmuide, 1/02/1774 (23 jaar)
d.v. Albrecht Jacques Francois (+Veurne) & De Rieu Therese
(+Veurne)
Carcole Amand Jacques
schoenmaker, W. Brugge
°Brugge, 2/11/1780 (23 jaar)
z.v. Carcole Charles (49 jaar, W. Brugge) & Van Den Broucke
Cecile (+Brugge)
x Brugge, 29/11/1804 (akte nr. 052)
Van Hulst Françoise Catherine
W. Brugge
°Diksmuide, 29/12/1771 (30 jaar)
d.v. Vanhulst Joseph (+Slijpe, 29/01/1793) & Demulder
Petronille (+Diksmuide, 2/07/1783)
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Claeijs Pierre Jacques François
kleermaker, W. Brugge
°Brugge, (20 jaar)
z.v. Claeijs Jacques (W. Brugge; dagloner) & Tollenaere
Regine (W. Brugge)
x Brugge, 31/12/1799 (akte nr. 52)
Winnock Jeanne Therese Constance
dienstbode, W. Brugge
°Hoogstade, 8/08/1775 (24 jaar)
d.v. Winnock Jean Albert (+Hoogstade) & Du?? Josephe
Constance (W. Hoogstade)
Clemmersseune Albert Antoine
muzikant, W. Brugge
°Veurne, 27/01/1770 (32 jaar)
z.v. Clemmersseune Pierre Joseph (+Veurne) & Peellaert
Jeanne Eugenie (+Veurne)
x Brugge, 11/05/1802 (akte nr. 136)
Annoot Catherine Therese
W. Brugge
°Brugge, 13/05/1773 (29 jaar)
d.v. Annoot Jean Henri (65 jaar, W. Brugge; particulier) &
Vandermeersch Jeanne Josephe (W. Brugge)
Coene Jacques Augustin Louis
schipper, W. Veurne
°Lo, 15/11/1781 (29 jaar)
z.v. Coene Pierre (+Pollinkhove, 28/04/1810) & Noën Brigitte
(+Pollinkhove, 11/08/1802)
x Brugge, 13/10/1810 (akte nr. 211)
Lissnyder Jeanne Francoise Colette
W. Brugge
°Brielen, 21/12/1783 (27 jaar)
d.v. Lissnyder Urbain Modeste (49 jaar, W. Brielen; schipper) &
De Busschere Isabelle Josephe Colette (49 jaar; W. Brielen)
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Colin Jean Joseph
metser, W. Brugge
°Brugge, 3/11/1789 (25 jaar)
z.v. Colin Jean (56 jaar, W. Brugge; kleermaker) & Fonteyne
Therese (74 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 11/11/1814 (akte nr. 280)
De Clerck Damienne Josephe
W. Brugge
°Nieuwpoort, 23/04/1778 (36 jaar)
d.v. De Clerck Pierre Francois (+Nieuwpoort, 16/01/1807) &
Van Tomme Isabelle Francoise (+Nieuwpoort, 21/04/1788)
Collet Alexandre Jean Ernest
W. Nieuwpoort
°Nieuwpoort, 23/03/1777 (27 jaar)
z.v. Collet Jean Ernest (+Nieuwpoort) & Mortier Barbe Josephe
(50 jaar; W. Nieuwpoort)
x Brugge, 26/12/1804 (akte nr. 061)
Deroo Marie Anne
W. Brugge
°Gent (O.VL.), 12/06/1784 (20 jaar)
d.v. Deroo Jean (53 jaar, handelaar) & Fockedey Jeanne
Therese (50 jaar)
Collet Alexandre Jean Ernest
W. Nieuwpoort
°Nieuwpoort, 23/03/1777 (27 jaar)
z.v. Collet Jean Ernest (+Nieuwpoort) & Mortier Barbe Josephe
(50 jaar; W. Nieuwpoort)
x Brugge, 26/12/1804 (akte nr. 061)
Deroo Marie Anne
W. Brugge
°Gent (O.VL.), 12/06/1784 (20 jaar)
d.v. Deroo Jean (53 jaar, handelaar) & Fockedey Jeanne
Therese (50 jaar)
Corveleyn Henri Jacques Francois
molenaar, W. Brugge
°Pervijze, 9/01/1784 (28 jaar)
z.v. Corveleyn Joseph Emanuel (73 jaar, W. Pervijze;
chirurgijn) & Greyt Jeanne (60 jaar; W. Pervijze)
x Brugge, 6/06/1812 (akte nr. 87)
Mestdagh Marie Therse Reine
W. Brugge
°Brugge, 14/08/1785 (26 jaar)
weduwe van Pierre Schotte
d.v. Mestdagh Jacques Henri (+Brugge, 25/10/1794) &
Maertens Francoise Therese (52 jaar; W. Brugge)
Cuvelier Engelbert Francois
molenaar, W. Brugge
°Kaaskerke, 1/05/1780 (31 jaar)
z.v. Cuvelier Francois Hubert (+Zevekote, 24/08/1805) &
Commeyn Marie Constance (+Diksmuide, 22/09/1809)
x Brugge, 9/04/1812 (akte nr. 45)
Van Poelvoorde Jeanne Claire
W. Brugge
°Brugge, 3/08/1785 (26 jaar)
d.v. Van Poelvoorde Joseph (+Brugge, 9/11/1794) & De
Jonckheere Marie Josephe (55 jaar; W. Brugge)
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Daele Charles Albert
kleermaker, W. Brugge
°Brugge, 4/11/1780 (28 jaar)
weduwnaar van Jeanne Claeys overleden te Adegem
z.v. Daele Jean (+Brugge, 31/01/1800) & Vanden Bouckhaute
Antoinette (70 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 27/07/1809 (akte nr. 138)
Rouche Anne Jacqueline Josephine
W. Brugge
°Nieuwpoort, 14/05/1787 (22 jaar)
d.v. Rouche Pierre (+Nieuwpoort, 17/09/1794) & Houdermerck
Jacqueline Rosalie (66 jaar; W. Brugge)
Damareé Charles Alexandre
dienstbode, W. Brugge
°Veurne, 27/02/1787 (24 jaar)
z.v. Damarée Charles Corneille (+Veurne, 20/11/1795) &
Verhelle Isabelle Claire (+Veurne, 19/10/1808)
x Brugge, 31/01/1812 (akte nr. 21)
Claeys Costance Dorothée
W. Brugge
°Brugge, 29/11/1784 (27 jaar)
d.v. Claeys Pierre (+Brugge, 20/01/1810) & Van Lede Isabelle
(59 jaar; W. Brugge)
De Bruyne François Antoine
handelaar, W. Nieuwpoort
°Nieuwpoort, 22/09/1759 (37 jaar)
weduwnaar van Anne Marie Vlieghe
z.v. De Bruyne Guillaume (+Nieuwpoort) & De Croos Petronille
(+Nieuwpoort)
x Brugge, 15/05/1797 (akte nr. 110)
Clicteur Jeanne Cecile
W. Brugge
°Brugge, 23/11/1766 (30 jaar)
d.v. Clicteur Jean Baptiste (56 jaar, W. Brugge; fabrikant) & De
Corte Isabelle (W. Brugge)
De Coninck Jacques Jean
schrijnwerker, W. Brugge
°Brugge, 18/02/1739 (60 jaar)
weduwnaar van Caroline Schotte
z.v. De Coninck Pierre (+Brugge) & Sys Petronille (+Brugge)
x Brugge, 19/05/1799 (akte nr. 140)
Van De Walle Marie Therese Colette
W. Brugge
°Diksmuide, 23/09/1769 (29 jaar)
d.v. Van De Walle Albert Louis (W. Diksmuide; metser) & Catry
Jacqueline Josephe (+Diksmuide)
De Coster Philippe Adrien
bakker, W. Brugge
°Nieuwpoort, 3/05/1784 (26 jaar)
z.v. De Coster Francois (+Nieuwpoort, 5/07/1794) & Halleus
Anne Francoise (+Nieuwpoort, 2/02/1795)
x Brugge, 30/01/1811 (akte nr. 31)
Krommer Rosalie
W. Brugge
°Lierre, 18/03/1785 (25 jaar)
d.v. Krommer Leandre (55 jaar, W. Brugge) & Olivet Catherine
Josephe (W. Brugge)
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Kwartierstaat van Freddy Martial Beun gemeentesecretaris van Koksijde
32

33

34

35

Joannes Carolus
Beun
° Nieuwpoort,
7 dec 1792
+ Ramskapelle,
5 jul 1865

5

37

38

39

Ignatius Tanghe
° Kortemark,
19 maa 1760
+ Gistel,
13 aug 1825

40

41

43

Joannes Pyllyser
° Oostduinkerke,
26 mei 1811
+ Oostduinkerke,
26 apr 1854

Theresia Catharina
Devriendt

° Pervijze,
29 maa 1789
+ Ramskapelle,
6 okt 1828

16

° Westkerke,
18 nov 1786
+ Gistel,
5 aug 1823

44

45

46

47

Jean Baptiste
Commein

48

49

50

51

Maurice Boydens

° Wulpen,
19 apr 1814
+ Oostduinkerke,
31 jan 1855

° Lombardsijde,
17 okt 1800
+ Lombardsijde,
14 okt 1869

52

53

55

Canatus Amatus
Rebert
° Westende,
10 mei 1806
+ Westende,
29 mei 1854

56

57

58

59

Carolus Debruyne
° Vladslo,
29 apr 1807
+ Vladslo,
25 dec 1856

60

61

62

63

Petrus Joannes
Dewulf
° Keiem,
9 nov 1814
+ Keiem,
6 sep 1870

17 18

Susanna Dorné

Constancia
Vanmassenhove

Josepha Berteloot Adelaida
Dedeystere

Anna
Theresia Amelia Ramon
Vanroose

° Oostduinkerke,
17 maa 1818
+ Oostduinkerke,
15 dec 1873

° Oostduinkerke,
26 mei 1816
+ Oostduinkerke,
13 sep 1856

° Lombardsijde,
26 dec 1807
+ Lombardsijde,
14 jan 1894

° Werken,
4 maa 1814
+ Vladslo,
19 aug 1859

19 20

21 22

23 24

° Westende,
5 mei 1796
+ Westende,
13 jan 1874

25 26

27 28

° Zande,
2 sep 1832
+ Keiem,
12 jan 1875

29 30

Maria Ludovica
Tanghe

Petrus Pylyser

Joanna Clara
Commein

Carolus Boydens

Maria Ludovica
Rebert

Leonardus
Debruyne

Juliana Dewulf

° Ramskapelle,
22 jun 1822
+ Nieuwpoort,
1898

° Gistel,
29 jul 1820
+ Nieuwpoort,
1897

° Oostduinkerke,
25 mei 1846
+ Ramskapelle,
1927

° Oostduinkerke,
21 dec 1848
+ Ramskapelle,
1936

° Lombardsijde,
30 dec 1839
+ Oostende,
18 okt 1918

° Westende,
17 maa 1833
+ Lombardsijde,
22 jun 1896

° Vladslo,
1 aug 1855
+ Lombardsijde,
1932

° Keiem,
24 mei 1860
+ Nieuwpoort,
na 1931

x Ramskapelle, 4 okt 1851

x Ramskapelle, 1871
9

Cesar Leonardus Beun
° Nieuwpoort, 13 jul 1865
+ Nieuwpoort, 6 feb 1936

10

x Lombardsijde, 13 apr 1864
11

Rosalia Sophia Pyliser
° Pervijze, 8 maa 1874
+ Nieuwpoort, 17 maa 1944

12

14

15

Celina Maria Debruyne
° Keiem, 4 feb 1885
+ Lombardsijde, 10 aug 1947

x Lombardsijde, 14 feb 1906
5

6

Martial Marcel Beun
° Nieuwpoort, 24 jan 1912
+ Koksijde, 19 jan 1999

31

x Keiem, 30 apr 1885
13

Seraphinus Boydens
° Lombardsijde, 20 jan 1870
+ Lombardsijde, 29 apr 1949

x Ramskapelle, 1894
4

2

54

Carolus Beun

8

3

42

x Ramskapelle, 17 x Gistel, 4 feb 1807 x
Oostduinkerke, x
Oostduinkerke, x Lombardsijde, 3 x Westende, 22 jul x Vladslo, 23 okt x Keiem, 15 apr
apr 1818
16 okt 1839
26 feb 1840
feb 1836
1829
1845
1856
Joanna
Viane

4

36

7
José Marie Boydens

° Lombardsijde, 31 mei 1912
+
x Lombardsijde, 30 okt 1936

2

1
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Beroep: gemeentesecretaris van Koksijde
1

3
Freddy Martial Beun
° Nieuwpoort, 28 mei 1943
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Een vissersmenagie in Koksijde anno 1885
In een van onze vorige nummers hadden we het over een vissersmenagie in Oostduinkerke in 1792: een beschrijving van
een visserswoning aan de hand van de staat van goederen die werd opgemaakt na het overlijden van Pieter Albertus
Legein, echtgenoot van Jacqueline Idou.
In dit artikel lopen we bijna 100 jaar in de tijd vooruit in de familie Legein en belanden zo in het jaar 1885, bij Carolus
Ludovicus Legein (°Koksijde, 1855), achterkleinzoon van voornoemde Pieter Albertus Legein. Hieronder de ministamreeks:
GENERATIE: 1
Petrus Albertus Lagein
°Oostduinkerke, 9 jan 1751 - +Oostduinkerke, 29 jun 1792
x Steenkerke
Jacoba Perpetua Idou
°Bulskamp, ca 1753 - +Oostduinkerke, 19 jan 1817
kinderen: 14
GENERATIE: 2
Joannes Baptista Legein
°Oostduinkerke, 20 jun 1784 - +Koksijde, 28 jan 1840
x Koksijde, 17 mei 1813
Joanna Sophia Vermoote
°Koksijde, 19 apr 1789 - +Koksijde, 18 nov 1854
kinderen: 11
GENERATIE: 3
Petrus Jacobus Legein
°Koksijde, 3 feb 1823 - +Koksijde, 7 nov 1896
x Oostduinkerke, 15 feb 1852
Mary Rosalia Kornelis
°Oostduinkerke, 18 dec 1831 - +1 mar 1915
kinderen: 15
GENERATIE: 4
Carolus Ludovicus Legein
°Koksijde, 21 sep 1855 - +Koksijde, 22 apr 1927
x Oostduinkerke, 3 apr 1883
Rosalia Justina Pyliser
°Oostduinkerke, 27 aug 1862 - +Koksijde, 19 mar 1885
xx Koksijde, 4 jun 1886
Eudoxie Romanie Decrop
°Koksijde, 12 nov 1868 - +Veurne, 4 dec 1941
kinderen: 11

Carolus Ludovicus Legein wordt na amper twee jaar huwelijk met Rosalia Justina Pyliser weduwnaar. Vijftien dagen na de
geboorte van haar tweede dochter Justina Maria Legein (°Koksijde, 1885 en +Oostende, 1974; gehuwd met Michiel
Debruyne, 1881-1968) komt Rosalia Pyliser plotseling te overlijden in hun bescheiden visserswoning aan de Zeepanne te
Koksijde.
Ten behoeve van de twee minderjarige dochters en op aanwijzen van de familieraad wordt door notaris Auguste Cornille
van Wulveringem(4) de inventaris van haar nalatenschap opgemaakt.
Door deze inventaris(5) bekomen we een gedetailleerd zicht op de inboedel van een visserswoning op het einde van de 19de
eeuw. De woning stond op grond van de erfgenamen Bauwens-Vanderdonckt uit Brugge, die heel wat eigendommen
hadden in Koksijde en Oostduinkerke. Nog voor zijn huwelijk had Carolus Legein deze woning gekocht, zoals je zelf kan
lezen in de beschrijving in de inventaris.
Hieronder volgt de integrale tekst, die in haar essentie aantoont hoe weinig bezittingen een eenvoudig vissersgezin had in
het 19de eeuwse Koksijde. Het menagie had weliswaar een woning in eigendom en een vissersboot die op het strand lag,
maar voor de rest treffen in en rond de woning weinig aan.


Dat het gezin beroep deed op de notaris uit Wulveringem is niet zo verwonderlijk. Auguste Cornille, die notaris was te Wulveringem
van 1874 tot 1892, werd immers geboren in Koksijde in 1842 in het landbouwersgezin van Pieter Cornille en Felicie Veramme. Hij
stierf te Gent in 1892 amper 50 jaar oud. Hij werd notaris te Wulveringem als opvolger van notaris Rolly, met wiens weduwe Auguste
Cornille in het huwelijk trad.
(5) deze inventaris wordt bewaard op het Rijksarchief Brugge, Fonds Notariaat, Depot notaris Vanden Bussche 2001, nr. 15, akte nr. 155
(14 december 1885)
(4)
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Het jaar achttien honderd vijf en tachentig, den maandag veertienden december om twee uren na middag te Coxyde in de
duinen ten nagemelden sterfhuize;
Op verzoek en in de tegenwoordigheid van:
1°sieur Charles Legein, visscher en akkerman woonende te Coxyde, zoon van Pieter Legein en vrouw Marie Cornelis,
weduwaar van Rosalie Pilyser, handelende zoo in eigen naam uit hoofde der gemeenschap van goederen die bij gebrek
aan huwkontrakt tusschen hem en zijne zoo even genoemde echtgenote bestaan heeft als in hoedanigheid van vader
wettige voogd over: A. Marie-Louise Legein geboren den veertienden maart achttien honderd vier en tachentig en B.
Justine-Marie Legein, geboren den vierden maart achttien honderd vijf en tachentig, de twee eenige minderjarige
kinderen gesproten uit zijn wettig huwelijk met wijlen gezegde Rosalie Pilyser, zijne echtgenote en alleen machtig om
hun te noemen en gedragen als de eenige wettige erfgenamen deze laatste hunner moeder elk voor den helft harer
nalatenschap.
2° sieur Pieter Pilyser, werkman woonende ter gemeente Oostduinkerke, handelende al toezicht voogd van genoemde
minderjarige kinderen Legein-Pilyser, zijne kleinkinders tot dit ambt aangesteld en aanveerd bij beslissing van
familieraad, gehouden voor den heer vrederechter van het kanton Veurne, blijkens verslagschrift van den twee en
twintigsten april laatst;
Tot bewaring der rechten en belangen van partien en van alle andere die het zou kunnen aangaan en zonder er aan te
hinderen;
zal er door ons meester Auguste Cornille, notaris residerende te Wulveringhem, arronidssement Veurne, in de
tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen;
overgegaan worden tot het opmaken den getrouwen inventaris en nauwkeurige beschrijving van den huisraad,
voorraden, beestialen, akkerallaam, fourragie en vruchten, bezaaidhede en labeur benevens alle verdere corporele
mobilaire voorwerpen, gereede penningen, goedvindens en schulden, voor- en nadeelige verklaringen, tytelen en
papieren en verdere inlichtingen immers van al dat afhangt der echtelijke gemeenschap van goederen die bestaan heeft
tuschen den eersten verzoeker gebleven weduwaar en wijlen zijne echtgenote, alsmede der nalatenschappen van deze
laatste.
Zoo en als alles zal bevonden en aangegeven worden in een woonhuis, stallingen en afhanglijkheden, gestaan te
Coxyde in de Zeepanne op een perceel zandgrond toebehoorende aan de erfgenamen van mijnheer BauwensVanderdonckt te Brugge, in welke wooning de decujus ab intestat overleden is den negentienden maart achttienhonderd
vijf en tachtentig en alwaar hier gebezigd wordt;
Op de aantooningen en verklaringen van den eersten verzoeker gebleven weduwaar, dewelke belooft heeft alles te
zullen aangeven en vertoonen, zonder iets te verzwijgen, verduiken, versteken noch achter te houden, dit onder den eed
en ten slotte van dezen inventaris af te leggen en verder onder de straffen als naer akt die hem door ons werkenden
notaris zijn uitgelegd geweest en die hij verklaarde wel te verstaan.
De waardering der geoderen aan schatting onderhevig zal gedaan worden volgens geweten en naar den wil der wet
door ons werkenden notaris als deskundigen van partien benoemd en aangesteld, denwelke deze pryzy doen zal zonder
verhoog en op de ware weerde van den dag;
de vader voogd gevraagd zijnde door ons werkenden notaris of hij iets persoonlijk op zijne minderjarige kinderen te goed
vond heeft ontkennend geantwoord.
Aldus dezen intitule opgesteld zynde en na lezing van den zelven aan partien zoo zij handelen in het bijwezen der
nagenoemde getuigen, zijn mij notaris met de voorhandige werkingen voorts gedaen, als volgt:
beschrijving der tytelen en papieren
zydehoudend onroerend goed van den weduwaar blijver

Het afschrift van eenen proces-verbaal van openbare licitatie verkooping, gehouden ten verzoeke van Jacobus Calcoen,
visscher te Coxyde en Basile Haelewyck, landbouwer te Leisele //
respectivelijk in hunnen hoedanigheden van datieve en toezicht voogden der alsdan nog minderjarige kinderen
Haelewyck-Calcoen, ten overstaan van bevoegden heer vrederechter , door het ambt van ons werkenden notaris
Cornille, den achtsten maart achttien honderd een en tachtig, waaruit blijkt dat er aldaar aan den verzoeker weduwaar
blijver definitievelijk is toegewezen geweest mits de principale koopsom van vijf honderd vijf en zeventig franken,
comptant betaalt, boven de biedingsvoorwaarden, het volgende onroerend goed: een huis, samengesteld uit
woonplaats, keuken, kelder en zolder, gebouwd in steen en gedekt met pannen, stal en verdere afhangelijkheden, alles
gestaan te Coxyde in de zoogenoemde Zeepanne op ongeveer een hectare zestien aren dry en zeventig centiaren
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mede gebruikt ten zandakker toebehoorende de efgenamen van mijnheer Bauwens-Vanderdonckt te Brugge, thans door
de ontbonden gemeenschap bewoond en gebruikt.
Dit stuk gecoteerd en geparapheerd door ons werkenden notaris is geinventorieerd als het eenige ten dezen sterfhuize
bevonden.

Verklaringen
De eerste verzoeker verklaart: 1° dat hij en wijlen zijn echtgenote voorafgaandelijk aan hun huwelijk en ten gelijke
voorwaarden besproken van het zelve niet hebben doen vaststellen en dat zij malkander gedeurende huwelijk ook niet
begiftigd hebben hetzij bij testament hetzij bij akte gifte onder echtgenoten; 2° dat de begraaf- en lijkmaaltijdkosten van
zijne overledene echtgenote met gemeene penningen der gemeenschap betaald beloopen tot dry en twintig franks al het
overige betaald zijnde door anderen; 3° dat er gedeurende hun echtvereeniging geene zijde houdende onroerende
goederen van den eenen noch van den anderen kant zijn verkocht noch vervreemd geweest en dat er hun ook geene
dusdanige zijn toegekomen, gevolgentlijk dat er uit dezen hoofde wederzijds geene vergoedingen te doen zijn en 4° dat
er door de ontbondene gemeenschap aan ’s overledens nalatenschap niets verschuldigd is over grote herstellingen of
nieuwbouwingen aan het zijdehoudende onroerend goed van den weduwaar blijver sieur Charles Legein; eindelijk dat ’s
weezens familieraad kosteloos is gehouden geworden.

Beschrijving en waardering der roerende goederen
-------------In de woonplaats
Stoof en toebehoorten, ijzeren moor, koffykan, vijf stoelen, tafelken, spiegel en kamdoos, vier gordijntjes, beddebak en
beddingen, bedgordyn, horlogie, vier vazen, twee postuurkens, zes gekleurde tellooren, vier idem witte, quinquet, dry
kaderkens, vijf pateelkes, twee bierkannen, twee melkpinten, twee kleine vazetjes, zout- en pepervat, mostaardpot, twee
pintglazen, koffydoos, cabamand, soupekom, borstelmes, wat nagels, twee tellooren, broodmes, ijzeren pan, lepel, twee
ydele flaschen, geprezen stuk per stuk en al te samen weerd acht en veertig franks negentig centimen
In den keuken
Beddebak en beddingen, ijzeren pot, dry tellooren, dry fourchetten, pollepel, lanteern, kommeken, deel malingen met
zak, rabat, quinquetglas, geprezen als voren en weerd te samen met daarbij nog een vischnet, eenen stoel en eenen
borstel, //
dry en twintig franken
In het kelderken
Partij aardappels, boterpot, stande en prondelingen geprezen als voren, te samen weerd tien franken vijftig centimen
Op den zolder
Er is aldaar niets gevonden
In den stal
De helft van eenen hoop koolen en een deel touwwerk geprezen als voren zeven franken
In den zwynstal
Een vet verken, bak en mest geprezen alsvoren een en negentig franken
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Rond het huis
Zwijneperk, mest en een jong zwijntje, waterpot, twee kuipen, aalput en ale, ezel, koordewagen, partij kruiphout, zes
korven, zeefdebak, houillekoolen, twee seulen, teele, vijf honderd roggeschoven en zeventien honderd kilos
aardappelen geprezen als voren, te samen weerd honderd negentig franken
Op het strand
Eenen visschersboot met zijne redingen geprezen zeshonderd franken
Al te samen negenhonderd zeventig franken en veertig centimen
Comptante penningen
Dezelve bestaan in twee stukken van twintig franken of veertig franks
en in kleine munt voor dry franks veertig centimen
samen dry en veertig franken veertig centimen
Kleederen en linnen der overledene
Dezelve zijn gebruikt geweest voor hare kinderen behalve een kleedsel dat dezelfde bestemming heeft en geprezen is
vijf franks en haren besten mantel geprezen tien franks,

Goedvindens
Er zijn geene

Lasten
De ontbonden gemeenschap is verschuldigd aan:
1° den werkenden notaris boven de regten dezer die later zullen berekend worden, vier franks over zegels en werk van
twee ontworpen akten
2° aan Pieter Legein, visscher te Coxyde, vader van den verzoeker, tweehonderd vijftig franks zonder intrest
3° Rochus Legein, visscher te Coxyde, broeder van den verzoeker, gelijke tweehonderd vijftig franken deze brengen ook
geen intrest op
4° aan den heer Alfons Roels, eigenaar te Brugge, over ontleend geld aan vijf ten honderd ’s jaars van kroos, een
restant van hoofdsom van honderd franken
De kroozen zijn voldaan tot laatsten valdag eenendertigsten oogst laatst
5° aan den heer Gommers, koopman te Nieuport, de som van zeven en veertig franken over levering van eenen cable
Te samen zeshonderd eenenvijftig franken

Sluiting
Aan al het voorenstaande is er gebezigd geweest van gemelde twee uren namiddag tot vijf uren bij enkele vacatie
En niets meer bevindende om in deze inventaris begrepen te worden heeft de verzoeker weduwaar blijver bevestigt dat
dezelven oprecht en waarachtig is en als in bezit gebleven zijnde van alle de geinventorieerde goederen en voorwerpen,
den vereischten eed afgelegd voorschreven bij de wet, van niets te hebben versteken, verzwegen noch onthouden, zien
of doen versteken, noch niet te weten dat er door andere personen iets zou versteken, onthouden of ontvreemd zijn, van
al wat aan de voorhandige gemeen- en nalatenschap toebehoort.
Daarna zijn alle de gemelde goederen, comptante penningen en eigendom-tytel gelaten in handen en bewaring van den
eersten verzoeker dewelke het erkent en belooft alles te vertoonen daar en waar het zal behooren.
Aldus het tegenwoordig verslag opgemaakt ten plaats en dage als ten hoofde gemeld, alles in de tegenwoordigheid van
Joannes Verbrugghe zegge Verbrigghe en Albertus Verbrigghe, beide inwoners van Coxyde, getuigen ter dezen
aanzocht die, na lezing, geteekend hebben met den verzoeker , den toezicht voogd en ons notaris.
(get. Ch. Legeijn, F.J. Verbrigghe, P. Pilyser; A. Verbrigghe; Aug.Cornille, not.)
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, minimum € 62,50 als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79
van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven
verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch
college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA
-

17 april, 19u30 opening Tentoonstelling in kapel “Ster der Zee” in Koksijde over de familiebanden
tussen de burgemeesters (1830-1970) in de 5-Art-gemeenten aan de hand van de
kwartierstaten (tot 2 mei te bezoeken).

-

18 april, 10-18u

Erfgoeddag met thema “’t Zit in de familie”, ons lokaal is doorlopend geopend

-

19 april, 19u30

Causerie in bibliotheek Koksijde, Willem Elsschotzaal
dr. Frans Debrabandere “ontstaan en betekenis van familienamen”

Uitgaven VVF-Westkust
Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau:
Sinds de vorige nieuwsbrief is opnieuw een deel verschenen van dit uitzonderlijke werk. Deel 12 (nrs. 21.467 tot 23.432) is verkrijgbaar.
Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 verzendingskosten). In totaal zijn nu al 1.396 pagina’s verschenen met zo’n 23.000 staten van goed.
Wanneer dit eindigt weet alleen Jef Cailliau.
Driemaandelijkse nieuwsbrief: Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en per e-mail. € 4 voor andere
postabonnementen.

Alle uitgaven door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust.
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Erfgoeddag: een speurtocht naar burgemeesters
Willy Moons

Het bijna traditioneel geworden "Erfgoedweekend" is dit jaar gekrompen tot een "Erfgoeddag". Dat vluggertje zal voorbijrazen op zondag 18
april. Het wordt wel iets waaraan genealogen een weliswaar kort pleziertje zullen beleven want het thema is "De Familie" of iets ruimer
gesteld "'t Zit in de Familie". De familie is zowat de hoeksteen van de activiteiten van elke genealoog. Stilzitten kon dus niet.
VVF-Westkust broedde daarom een project uit. De familiebanden onderzoeken van alle burgemeesters van alle steden, gemeenten en dorpen
van de 5-Art-gemeenten tussen 1830 (Belgische burgerlijke stand) en 1970-‘76 (fusies van gemeenten). De 5-Art-gemeenten zijn Veurne,
Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Alveringem, telkens met de gefusioneerde dorpen. In totaal 29 gemeenten en 334 burgemeesters. Jawel,
334 kwartierstaten van evenveel burgemeesters. Daarvan alle voorouders opzoeken of in de archieven sporen naar telkens vier generaties
voorouders die passen in de kwartierstaat van elke burgemeester. Hier en daar er nog de parochieregisters erbij gehaald om ook te peilen
naar de 5de generatie. Kortom, in totaal ruim 5.000 personen opsporen met zo’n vijf genealogen of elk goed voor duizend opzoekingen. Ja,
neem je hoed maar af want dat alles moest gebeuren in dik twee maanden.
Daarmee was het nog niet afgelopen. Uit die 5.000 moesten dan de familieverbanden worden opgezocht. Je dacht misschien dat er niet
zoveel verbanden waren en dat politiek niet in de genen van de families zit. Dan sla je de bal mis want er zijn tientallen families waarin het
door de jaren heen wemelt van burgemeesters, schepenen, raadsleden en meer van dat soort. Akkoord, het zijn bijna uitsluitend mannen,
maar de microbe werd ook doorgegeven via de vrouwen: echtgenotes, zusters, dochters. ’t Zit dus wel degelijk in de familie !!
Om dit alles bekend te maken organiseren de 5-Art-gemeenten een tentoonstelling waarop die politieke families en hun verbanden worden
geopenbaard. Daarnaast worden ook allerlei attributen tentoongesteld die verband houden met de burgemeesters of met het ambt van
burgemeester en politicus. Dat gebeurt uiteraard op de Erfgoeddag – zondag 18 april, 10-18 uur - maar de tentoonstelling is dan dagelijks
open tot 2 mei, 10-12 en 14-18 uur.
Daarnaast stelt VVF-Westkust haar databank open met de gegevens van Adinkerke, De Panne, Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen. Wie uit
deze gemeenten afkomstig is of uit de iets ruimere regio maakt een kans om na enkele minuten geduld de kwartierstaat met al zijn
voorouders te zien en gratis mee naar huis te kunnen nemen. Daarnaast stelt VVF-Westkust ook haar documentatiecentrum in het Cultureel
Centrum Taf Wallet (Veurnelaan 109, 2de verdiep) open voor het publiek.
Die 334 kwartierstaten van evenveel burgemeesters en de 5.000 voorouders van zowel de parentele als maternele tak van deze
burgemeesters zijn nadien niet nutteloos geweest. VVF-Westkust werkt hieraan verder om ze dan zo volledig mogelijk in een publicatie te
gieten die dienstig kan zijn voor alle belangstellenden en wij vermoeden dat de politici zelf en hun nakomelingen het meest nieuwsgierig zullen
zijn om hun afkomst te achterhalen.
De burgemeesters
Per deelgemeente zijn volgende gegevens opgenomen: ambtsperiode, familienaam en voornamen, geboorteplaats en –datum,
overlijdensplaats en –datum.

Adinkerke
1836-1838

Visage

Petrus Jacobus

Adinkerke

08-04-1777

Adinkerke

15-01-1838

1838-1852

Lefebure

Jacobus Franciscus

Leisele

29-09-1783

Adinkerke

25-03-1853

1852-1878

Ryckeboer

Ludovicus Franciscus

Beveren-IJzer

06-05-1803

Adinkerke

15-11-1887

1878-1888

Luyssen

Ludovicus Josephus

Pollinkhove

19-07-1827

Adinkerke

16-03-1888

1888-1893

Debeerst

Edmond Gustaaf

Kaaskerke

26-02-1852

Veurne

09-06-1909

1895-1911

Vanhoutte

Leopoldus Franciscus

Eggewaartskapelle

18-02-1838

Adinkerke

28-01-1913

1911-1932

Vandenberghe

Eduard Carolus

Adinkerke

06-07-1866

Adinkerke

12-11-1935

1932-1942

Debaenst

Camille Remi

Veurne

18-05-1885

Adinkerke

30-04-1962

1942-1944

Ryckeboer

Lodewijk Emiel

Adinkerke

10-11-1900

Coutances (F)

31-05-1982

1944-1946

Debaenst

Camille Remi

Veurne

18-05-1885

Adinkerke

30-04-1962

1947-1972

Deburchgrave

Joseph Gregorius Albertus

Avekapelle

25-08-1905

Veurne

24-02-1994

1972-1977

Bruynooghe

Michel

Veurne

20-04-1920

Brugge

05-07-2002
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Alveringem
1836-1872

Groensteen

Leo Amatus Benedictus

Alveringem

25-02-1804

Alveringem

20-11-1878

1872-1878

Demolder

Carolus Jacobus

Alveringem

22-02-1820

Alveringem

17-08-1901

1879-1885

Delva

Petrus Albertus

Alveringem

20-01-1817

Alveringem

27-10-1893

1885-1889

De Ruysscher

Arthur Leopold Florentin

Alveringem

26-06-1847

Alveringem

06-11-1900

1890-1893

Delva

Petrus Albertus

Alveringem

20-01-1817

Alveringem

27-10-1893

1894-1912

Bruynooghe

Henricus Benedictus

Leisele

18-12-1841

Alveringem

12-10-1912

1913-1914

Verschave

Justinus Josephus Augustus

Alveringem

01-08-1836

Alveringem

23-07-1914

1914-1939

Opsomer

Henricus Ludovicus

Merkem

17-02-1866

Alveringem

23-07-1939

1939-1944

Tanghe

Renatus Josephus

Alveringem

09-03-1877

Alveringem

24-11-1945

1944-1945

Debaecke

Henricus Leopoldus

Alveringem

29-05-1871

Alveringem

08-02-1947

Alveringem

23-03-1964

1945-1964

Degheele

Silvian Oscar

Alveringem

07-02-1892

1964-1976

Debaenst

Willy Romain Cornelius

Alveringem

16-01-1913

1977-1982

Feys

Fernand

Beveren-IJzer

30-11-1908

Roeselare

04-03-1988

1825-1845

Pauwels

Henricus Benedictus

Avekapelle

02-1790

Avekapelle

01-06-1872

1846-1849

Delacauw

Petrus Jacobus

Avekapelle

04-07-1784

Avekapelle

15-02-1856

1849-1860

Declercq

Joannes Franciscus

Oostduinkerke

08-07-1811

Avekapelle

18-02-1860

Avekapelle

1862-1884

Devriendt

Josephus

Beerst

20-01-1827

???

1885-1888

Vandenbussche

Carolus Ludovicus

Haringe

26-02-1829

???

1888-1898

Deburchgrave

Gregorius Augustinus Norbertus St-Pieterskapelle 31-10-1822

Avekapelle

28-06-1898

1898-1903

Battel

Edmondus Gustavus

31-05-1839

Avekapelle

05-12-1902

1904-1911

Zwaenepoel

Philibertus Leopoldus Henricus Avekapelle

05-07-1846

Avekapelle

25-01-1913

1912-1921

Dequidt

Emeric Theophilus

09-12-1874

Veurne

23-06-1960

Veurne
Lo

1921-1932

Moenaert

Hubertus Augustinus Ludovicus Avekapelle

18-05-1856

Avekapelle

18-01-1936

1933-1941

Roussel

Omer Jules Dyonisius

Lauwe

24-02-1880

Avekapelle

19-11-1944

1941-1952

Lefevre

Emeric Juliaan

Avekapelle

07-06-1886

Avekapelle

07-04-1962

1953-1956

Zwaenepoel

Raphael Antoon

Avekapelle

30-05-1897

Oostende

22-08-1950

1957-1959

Callens

Remigius Ludovicus Cornelius

Avekapelle

07-01-1902

Veurne

31-01-1981

1959-1961

Lefevre

Emeric Juliaan

Avekapelle

07-06-1886

Avekapelle

07-04-1962

1962-1971

Vandewalle

Remi Camiel

Alveringem

12-02-1896

Avekapelle

21-04-1981

-1830

Vandenbroucke

Joannes Baptiste Omer

Beveren-IJzer

30-04-1772

Beveren-IJzer

1843-1851

Georges

Engelbertus Josephus

Beveren-IJzer

30-01-1781

Beveren-IJzer

29-08-1851

1852-1859

Viane

Paul Alphonse Edmond

Roesbrugge

01-09-1818

Roesbrugge

04-11-1884

1859-1860

Verdonck

Martinus Angelus

Poperinge

29-10-1798

Beveren-IJzer

13-02-1888

Beveren-IJzer
???

1864-1879

Desaegher

Amandus Fredericus

Haringe

10-03-1827

Roesbrugge

na 1881

1879-1884

Top

Petrus 'Josephus'

Proven

01-06-1821

Beveren-IJzer

03-01-1893

1885-1903

Desaegher

Amandus Fredericus

Haringe

10-03-1827

Roesbrugge

na 1881

1904-1920

Feys

Cyrillus Emilius Petrus

Steenkerke

27-06-1870

Beveren-IJzer

06-01-1942

1920-1921

Desmyttere

Henricus Bernardus

Beveren-IJzer

20-01-1856

1921-1933

Butaye

Camille Romain

Beveren-IJzer

27-11-1874

???
Beveren-IJzer

02-01-1949

1933-1941

Feys

Cyrillus Emilius Petrus

Steenkerke

27-06-1870

Beveren-IJzer

06-01-1942

1941-1944

Dehaene

Julianus Audomarus Cornelius

Oostvleteren

25-03-1892

Beveren-IJzer

24-09-1954

1944-1970

Feys

Fernand Edouard Camille

Beveren-IJzer

30-11-1908

Roeselare

04-03-1988
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Booitshoeke
1824-1829

Hosten

Petrus Franciscus

Ramskapelle

09-11-1767

Diksmuide

1831

1830-1848

Ghyselen

David Alexander

Veurne

25-03-1788

Booitshoeke

27-02 1849

1849-1860

Mus

Carolus

Avekapelle

11-11-1803

Booitshoeke

17-05-1867

1861-1889

Ghyselen

Carolus Ludovicus

Veurne

24-11-1825

Booitshoeke

23-08-1890

1891-1895

Lammerant

Carolus Ludovicus

Ramskapelle

02-08-1851

Nieuwpoort

01-12-1924

1895-1900

Demolder

Hippolyte Arsenius

Alveringem

19-02-1855

Booitshoeke

07-10-1900

1900-1918

Mus

Carolus Ludovicus

Booitshoeke

04-01-1840

Booitshoeke

06-02-1919

1919-1939

Hauspie

Cyrillus Prudentius Theodorus

Woesten

17-02-1874

Booitshoeke

07-05-1948

1939-1941

Beuselinck

Henricus Alphonsus

Eernegem

31-05-1872

Pervijze

28-11-1954

1941-1944

Driesse

Cyriel Camiel

Pervijze

26-03-1900

Veurne

15-09-1966

1944-1946

Boeve

Arthur Albrecht

Veurne

11-11-1893

Booitshoeke

10-03-1960

1946-1966

Boeckx

Franciscus Ludovicus

Langdorp

22-09-1903

Nieuwpoort

19-01-1985

1967-1971

Van Hee

André Joseph

Ramskapelle

04-08-1914

Veurne

04-09-1976

1820-1830

Rietvelt

Felix Petrus Antonius

Bulskamp

28-04-1766

Bulskamp

28-07-1833

1830-1838

Cadey

Alveringem

20-02-1786

Bulskamp

14-12-1838

1845-1866

Vermeesch

Leonardus (Ludovicus)
Norbertus
Ludovicus Jacobus Emmanuel

Oostduinkerke

22-10-1795

Bulskamp

10-01-1876

Bulskamp

1867-1873

Decrop

Ludovicus Franciscus

Bulskamp

26-05-1831

Bulskamp

15-04-1899

1873-1879

Detollenaere

Eduardus Franciscus

Bulskamp

28-05-1829

Bulskamp

15-01-1900

1879-1884

Decrop

Ludovicus Franciscus

Bulskamp

26-05-1831

Bulskamp

15-04-1899

1884-1900

Detollenaere

Eduardus Franciscus

Bulskamp

28-05-1829

Bulskamp

15-01-1900

1900-1916

Mortier

Carolus Ludovicus

Veurne

24-01-1843

Bulskamp

18-08-1916

1919-1921

Matsaert

Felix Petrus

Bulskamp

26-07-1854

Veurne

07-10-1933

1921-1935

Mortier

Camillus Pieter Ludovicus

Steenkerke

18-02-1877

Veurne

03-05-1936

1935-1940

Markey

Henricus Cornelius

Bulskamp

19-02-1889

Veurne

08-10-1974

1940-1944

Luyssen

Herman Arthur Joseph Cornelius Bulskamp

21-02-1909

Koksijde

01-05-1973

1944-1971

Markey

Henricus Cornelius

Bulskamp

19-02-1889

Veurne

08-10-1974

1825-1834

Quaeghebeur

Carolus Stephanus

Stavele

31-12-1782

1836-1847

Cambier

Petrus Joannes

Proven

ca. 1796

De Moeren
Houtem

De Moeren
???
17-09-1847

1848-1854

Lepez

Ferdinandus Jacobus

Houtem

07-05-1802

1855-1857

Vandenbilcke

Petrus Joannes

Ettelgem

26-12-1781

15-08-1854

1857-1860

Breyne

Theodorus Franciscus

Leisele

ca. 1810

De Moeren

11-01-1877

1861-1862

Capoen

Petrus Jacobus

Veurne

24-07-1820

De Moeren

23-07-1862

1863-1872

Cortier

Eduardus Arsenius

Houtem

02-10-1826

De Moeren

14-03-1902

???

1872-1876

Vanheule

Petrus Albertus

Kaaskerke

20-09-1811

Avekapelle

14-10-1879

1876-1901

Cortier

Eduardus Arsenius

Houtem

02-10-1826

De Moeren

14-03-1902

1902-1907

Fynnaert

Petrus Joannes Franciscus

Vinkem

04-08-1834

Eeklo

13-09-1920

1908-1921

George

Henricus Seraphinus

Beveren-IJzer

19-04-1853

Veurne

13-07-1924

1921-1927

Galloo

Jules Clovis Corneel

Veurne

24-11-1867

De Panne

05-09-1949

1927-1939

Debaenst

Romain Cornelius

Veurne

15-12-1881

Veurne

18-01-1950

1939-1941

Galloo

Maurice

Veurne

06-05-1900

Oostende

23-05-1973

1941-1944

Debandt

Omer Henricus Hyppolitus

Steenkerke

19-11-1884

Veurne

04-06-1952

1945-1968

Breuls de Tiecken

Adhemar Marie Joseph Ghislain Lanaken

11-03-1896

Veurne

11-02-1969

1969-1970

Bourry

Marcel Maurice

25-02-1908

Brugge

14-01-1984
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De Panne
1911-1933

d'Arippe

Ernest Joseph

Amsterdam

16-09-1855

Brugge

27-03-1937

1933-1936

Dewulf

Abel

Roeselare

19-12-1893

De Panne

04-10-1936

1938-1939

Van Bellingen

Joseph

Borsbeke

13-06-1892

De Panne

31-05-1950

1939-1947

Demailly

Leon

Duffel

25-10-1892

Veurne

06-05-1966

1947-1964

Gevaert

Oscar

Munkzwalm

18-08-1893

De Panne

01-09-1966

1965-1982

Versteele

Raphael

Veurne

26-07-1926

De Panne

13-02-1995

Eggewaartskapelle
1815-1836

Moenaert

Pieter Louis

Eggewaartskapelle 07-02-1778

1836-1838

Declercq

Norbertus Josephus

Steenkerke

18-03-1773

1839-1877

Willekens

Pieter Carolus

Leke

05-04-1796

1877-1884

Moenaert

Hubertus

Eggewaartskapelle 25-08-1819

Eggewaartskapelle 29-06-1884

1884-1892

Feryn

Ludovicus Franciscus

Reninge

Eggewaartskapelle 01-02-1893

19-06-1832

Wulpen

04-08-1836
???

Eggewaartskapelle 11-1877

1892-1895

David

Engelbertus Ludovicus

Eggewaartskapelle 26-08-1823

Veurne

1895-1906

Demolder

Henricus Leopoldus

Eggewaartskapelle 05-03-1854

Eggewaartskapelle 07-07-1906

1908-1926

Ameloot

Henri Marie Joseph

Houtem

Eggewaartskapelle 20-08-1926

1927-1930

David

Oscar

Eggewaartskapelle 12-9-1866

Veurne

18-05-1940

1931-1936

Lebleu

Henri Lodewijk Cornelius

Steenkerke

19-05-1880

Koksijde

03-08-1951

1936-1971

Vandenberghe

Marcel Achiel Cornelius

Leisele

08-11-1893

Eggewaartskapelle 11-11-1981

1835-1848

Decae

Pieter Albertus

Alveringem

14-12-1768

Gijverinkhove

17-05-1848

1849-1854

Bossaert

Joannes Baptiste

Gijverinkhove

23-06-1796

Gijverinkhove

01-11-1884

1855-1865

Brutsaert

Pieter Albertus

Gijverinkhove

03-12-1789

Gijverinkhove

29-03-1867

1866-1882

Vandenberghe

Alois Francois

Alveringem

14-05-1817

Gijverinkhove

28-07-1882

1883-1885

Decae

Milo Alexander Camille

Alveringem

23-06-1847

Veurne

30-10-1906

1885-1890

Vanderheyde

Franciscus Benedictus

Eggewaartskapelle 05-04-1826

Gijverinkhove

05-03-1900

23-04-1865

22-10-1904

Gijverinkhove

1891-1902

Decae

Milo Alexander Camille

Alveringem

23-06-1847

Veurne

30-10-1906

1903-1908

Deschryver

Carolus Ludovicus

Gijverinkhove

15-12-1838

Gijverinkhove

08-10-1908

1909-1920

Dequecker

Henricus Prosper Hubert

Hoogstade

15-11-1865

De Panne

17-08-1929

1921-1933

Denys

Henricus Ludovicus

Leisele

15-06-1873

Gijverinkhove

13-12-1945

1934-1952

Decorte

Emeric Julianus Corneluis

Woesen

16-11-1896

Roeselare

04-11-1959

1953-1964

Brutsaert

Lucianus Josephus

Gijverinkhove

24-04-1910

1965-1970

Bulcke

André

Gijverinkhove

02-03-1928

???

1830-1848

Feys

Joannes Baptiste

Westvleteren

10-08-1769

Hoogstade

04-10-1861

1848-1877

Beesau

Augustinus Désiré

Ieper

02-03-1802

Hoogstade

31-01-1877

1877-1879

Rooryck

Petrus Jacobus

Hoogstade

08-11-1812

Hoogstade

26-03-1879

1880-1884

Rolo

Jacobus Ludovicus

Wulpen

27-02-1831

Hoogstade

17-02-1904

Hoogstade

1885-1908

Vanlerberghe

Renatus Godefridus

Hoogstade

01-11-1848

Hoogstade

05-04-1909

1909-1917

Proot

Honoré August

Leisele

18-09-1838

Hoogstade

31-08-1924

1918-1924

Feys

Seraphinus 'Augustus"

Hoogstade

27-03-1847

Poperinge

28-08-1930

1925-1957

Duron

Camillus Cornelius

Oostvleteren

29-05-1884

Hoogstade

18-08-1957

1957-1958

Huyghe

Florent

Nieuwkapelle

18-07-1882

Hoogstade

21-03-1968

1959-1970

Senesael

August Marcel

Alveringem

21-01-1892

Alveringem

2-10-7191
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Houtem
1813-1830

Schottey

Franciscus Alexander

Houtem

01-11-1761

Houtem

26-10-1830

1830-1836

Fonteyne

Pieter Jacobus

Brouckerque (F) 04-05-1771

Houtem

09-01-1851

1836-1837

Verkynderen

Ludovicus Benedictus

Houtem

30-04-1805

Gent

23-04-1857

1837-1854

Patfoort

Pieter Josephus

Houtem

01-10-1790

Houtem

07-11-1865

1855-1860

Baelden

Ferdinandus Ignatius

Houtem

03-07-1811

Houtem

14-12-1860

1864-1867

Peeren

Carolus Ludovicus

Wulveringem

28-08-1802

Houtem

11-06-1868

1869-1872

Patfoort

Isidorus Leopoldus

Houtem

26-12-1834

Houtem

13-04-1880

1872-1879

Baelden

Carolus Benedictus

Houtem

05-09-1837

Houtem

13-12-1898

1879-1885

Dedeystere

Carolus Ludovicus

Ramskapelle

07-03-1840

Les Moëres (F)

na 1885

1885-1909

Degomme

Leopold Gregorius "Gustavus" Houtem

23-09-1836

Houtem

13-10-1909

1912-1941

Vermeesch

Julius Emilius

Houtem

13-02-1868

Houtem

27-01-1945

1941-1944

Verhaeghe

Marcel Daniel

Houtem

14-12-1890

Brugge

21-02-1976

1944-1945

Vermeesch

Julius Emilius

Houtem

13-02-1868

Houtem

27-01-1945

1945-1959

Patfoort

Jeremie Germanus

Houtem

12-01-1888

Roeselare

02-03-1960

1960-1970

Vanhee

Pancratius Remigius

Houtem

23-02-1913

Veurne

10-04-1997

1830-1835

Decae

Pieter Albertus

Alveringem

14-12-1768

Gijverinkhove

17-05-1848

1835-1836

Valaeys

Carolus Ludovicus

Izenberge

08-12-1781

Izenberge

14-05-1860

1836-1847

Verhaeghe

Josephus Albertus

Proven

08-02-1789

Izenberge

09-08-1859

1848-1854

Deeren

Carolus Ludovicus

Steenkerke

30-03-1811

Izenberge

19-02-1881

1855-1881

Rooryck

Norbertus Jacobus

Alveringem

11-10-1816

Izenberge

28-03-1881

1885-1895

Planckeel

Joannes Pieter "Louis"

Izenberge

03-12-1843

Vinkem

15-12-1914

1895-1905

Baes

Petrus Jacobus

Stavele

18-06-1824

Izenberge

27-07-1905

Izenberge

1906-1911

Rooryck

Camille René

Hoogstade

07-07-1856

Izenberge

10-08-1911

1912-1921

Vandenberghe

Désiré Eduardus

Leisele

30-07-1835

Sint-Rijkers

28-02-1923

1922-1927

Dewaele

Camilius Cornelius

Izenberge

14-11-1867

Leisele

12-02-1949

1928-1939

Maelstaf

Leopold

Izenberge

27-06-1875

Izenberge

10-03-1948

1940-1942

Devisch

Jerome

Hoogstade

20-08-1882

Izenberge

03-04-1955

1943-1970

Rooryck

Georges Albert

Izenberge

28-03-1898

Izenberge

23-07-1984

1820-1833

Devulder

Cornelius

Bulskamp

ca. 1772

Koksijde

14-05-1834

1834-1836

Decae

Jacobus Benedictus

Adinkerke

19-09-1800

Koksijde

30-03-1837

1837-1873

Declercq

Franciscus Jacobus

Oostduinkerke

11-08-1805

Koksijde

28-05-1873

1873-1887

Hosten

Desiderius Franciscus

Nieuwkapelle

07-12-1836

Veurne

09-04-1900

1888-1908

Rathé

Hyppolitus Arsenius

Koksijde

24-08-1853

Koksijde

08-11-1908

Koksijde

1909-1921

Ghyselen

Modestus Carolus

Booitshoeke

08-04-1861

Koksijde

06-05-1928

1921-1941

Houtsaeger

Gustaf Henricus Leopoldus

Veurne

19-12-1866

Koksijde

01-03-1942

1941-1945

Dewulf

Firmijn Julien

Ramskapelle

24-10-1903

Koksijde

09-12-1979

1945-1947

Seynaeve

Alois Leon

Izegem

21-12-1894

Oostende

16-06-1960

1947-1959

Van Buggenhout

Jacques

Vilvoorde

21-07-1893

Koksijde

16-03-1982

1959-1965

Dewulf

Firmijn Julien

Ramskapelle

24-10-1903

Koksijde

09-12-1979

1965-1971

Van Buggenhout

Jacques

Vilvoorde

21-07-1893

Koksijde

16-03-1982

1971-1977

Dewulf

Firmijn Julien

Ramskapelle

24-10-1903

Koksijde

09-12-1979

1977-1983

Andries

Daniel

Ieper

13-07-1924

Veurne

14-02-1993
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Leisele
1836-1846

Slove

Jacobus Augustus Ignatius

Leisele

03-12-1776

Leisele

09-06-1846

1846-1854

Borreye

Pieter Jacobus

Leisele

11-02-1782

Leisele

22-09-1854

1855-1872

Slove

Josephus Ferdinandus

Hondschoote

22-07-1809

1872-1883

Feys

Theodorus Franciscus

Beveren-IJzer

17-01-1799

Leisele

24-05-1883

1883-1885

Deschodt

August

Leisele

11-04-1841

Leisele

01-11-1898

???

1885-1895

Ryckeboer

Carolus

Leisele

25-04-1843

Leisele

14-11-1917

1896-1902

Borré

Florimondus "Henricus"

Leisele

20-10-1849

Leisele

01-11-1902

1902-1903

Feys

Bernardus Franciscus

Leisele

09-10-1830

Leisele

01-09-1918

1904-1906

Vanhoutte

Henricus Bernardus

Leisele

10-04-1863

Leisele

19-10-1916

1905-1918

Wicke

"Benoit" (Ludovicus Bernardus) Beveren-IJzer

31-08-1858

Leisele

08-04-1936

1918-1937

Vandenberghe

Henricus Benedictus

Leisele

14-04-1861

Leisele

24-01-1937

1937-1941

Vandenberghe

Camiel

Leisele

30-12-1866

Leisele

27-01-1948

1941-1944

Vanlerberghe

Maurice

Hoogstade

17-04-1906

Diksmuide

12-04-1974

1944-1946

Vandenberghe

Camiel

Leisele

30-12-1866

Leisele

27-01-1948

1947-1965

Vandenberghe

Sylvain

Leisele

17-06-1899

Leisele

23-03-1986

1965-1970

Ryckeboer

Remigius Gaston

Leisele

17-02-1923

1830-1837

De Brauwere

Franciscus Ludovicus Carolus

Nieuwpoort

12-08-1795

???

1837-1838

Dekeuwer

Basilius Modestus

Ramskapelle

29-01-1796

Nieuwpoort

01-07-1858

1838-1854

Vanderbeke

Henri August

Nieuwpoort

28-08-1796

Nieuwpoort

18-12-1853

1854-1864

Lefèvre

Pierre Jacques

Westende

20-02-1801

Nieuwpoort

23-09-1868

1864-1869

Meynne

Ludovicus Joannes Antonius

Nieuwpoort

07-11-1796

Nieuwpoort

08-04-1869

1869-1871

Van Baeckel

Franciscus Norbertus

Nieuwpoort

18-10-1806

Nieuwpoort

15-10-1871

Nieuwpoort

1872-1884

Van Cuyck

Franciscus Ignatius

Nieuwpoort

23-02-1837

Nieuwpoort

05-08-1884

1884-1909

De Roo

Willem Carolus

Nieuwpoort

31-05-1829

Nieuwpoort

31-10-1908

1909-1920

Snauwaert

Jean Antoine

Brugge

18-01-1839

Oostende

23-04-1920

1920-1927

Van Iseghem

Thomas Maria Josephus

Oostende

27-06-1877

Oostende

31-01-1955

1927-1933

Huyghebaert

Jules Norbert Joseph Marie

Handzame

15-08-1869

Evere

05-03-1954

1933-1939

Deeren

Egidius Josephus Hubertus

Eggewaartskapelle 22-03-1880

Nieuwpoort

08-11-1943

1939-1943

Vandamme

Andre

Geluwe

29-08-1902

Brussel

05-11-1969

1943

Hoedt

Josephus Julianus

Pollinkhove

19-12-1885

1944-1947

Vandamme

Andre

Geluwe

29-08-1902

Brussel

05-11-1969

1947-1970

Gheeraert

Floribertus Carolus

Oostende

06-09-1905

Nieuwpoort

23-10-1993

1971-1995

Mommerency

Georges

Mannekensvere

08-04-1927

Veurne

22-01-2003

1830

Ghyselen

Ludovicus Bertrandus

Boezinge

05-12-1779

Oeren

26-04-1834

1831-1835

Vandewalle

Pieter Albertus

Alveringem

26-02-1785

Alveringem

27-01-1859

1835-1840

Pil

Franciscus Josephus

Alveringem

06-02-1785

Oeren

26-01-1841

1841-1854

Letten

Lambertus Symphorianus

Hoogstade

1779

Oeren

30-08-1854

1855-1879

Ghyselen

Petrus Ludovicus

Oeren

04-08-1813

Oeren

30-07-1879

1879-1893

Dequidt

Joannes Franciscus

Lo

13-12-1821

Leisele

02-05-1901

???

Oeren

1894-1919

Balloey

Carolus Ludovicus

Alveringem

29-03-1847

Veurne

12-08-1931

1920-1941

Verhelst

Julius "Augustus"

Sint-Rijkers

16-02-1854

Alveringem

13-03-1951

1941-1970

Geeraert

Florent Jerome

Oeren

05-05-1884

Bulskamp

06-02-1984
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Oostduinkerke
1816-1830

Cordier

Petrus Franciscus

Adinkerke

21-03-1777

???

1830-1854

Deschoolmeester

Henricus Benedictus

Oostduinkerke

10-09-1784

Oostduinkerke

06-03-1863

1855-1878

Ryckewaert

Fredericus Joannes

Oostduinkerke

17-10-1817

Oostduinkerke

06-06-1878

1879-1884

Declercq

Carolus Ludovicus

Koksijde

02-08-1838

Oostduinkerke

09-02-1900

1885-1895

Maes

Carolus Ludovicus

Oostduinkerke

25-06-1844

Oostduinkerke

29-03-1919

20-10-1856

1896-1920

Declerck

Seraphinus Ludovicus

Koksijde

Oostende

08-09-1934

1922-1938

Brassine

Désiré Joseph

Lasne-les-Chapelle 06-06-1868

Oostduinkerke

26-03-1942

1939-1942

Florizoone

Alberic Theodoor

Oostduinkerke

07-11-1896

Oostende

19-02-1965

1942-1944

Loones

Honoré

Oostduinkerke

22-04-1910

Oostende

07-02-1981

1944

Vermeersch

Firmin Julien

Oostduinkerke

21-11-1898

Oostduinkerke

03-04-1953

1944-1947

Declercq

Omer Prosper

Oostduinkerke

20-08-1882

Oostende

31-03-1956

1948-1952

Florizoone

Alberic Theodoor

Oostduinkerke

07-11-1896

Oostende

19-02-1965

1953-1964

Dewitte

Rosa

De Panne

16-09-1921

1965-1976

Loones

Honoré

Oostduinkerke

22-04-1910

Oostende

07-02-1981

1830-1832

Tahon

Philippus Jacobus

Eggewaartskapelle 06-05-1764

Ramskapelle

19-02-1836

1832-1845

David

Petrus Franciscus

Ramskapelle

Ramskapelle

25-03-1845

Ramskapelle
09-04-1791

1845-1861

Joncheere

Josephus Benedictus

Ramskapelle

17-10-1803

Ramskapelle

14-10-1859

1861-1873

Vandewoude

Ferdinandus Franciscus

Ramskapelle

15-04-1826

Ramskapelle

28-06-1892

1873-1879

Cavereel

Carolus Ludovicus

Ramskapelle

02-05-1820

Veurne

04-11-1890

1879-1891

Houtsaeger

Leopold Louis

Veurne

28-06-1838

Ramskapelle

25-11-1909

1891-1928

Monteyne

Ivo Benoit

Keiem

07-09-1846

Ramskapelle

16-06-1928

1929-1933

Lammerant

Leo Julius

Proven

27-11-1865

Nieuwpoort

10-12-1948

1933-1945

Broucke

Maurice

Gistel

29-12-1891

Ramskapelle

22-02-1948

1945-1947

Pauwels

Arthur Pamphiel

Ramskapelle

28-12-1876

Nieuwpoort

18-05-1979

1947-1953

Monteyne

Alfons Alois

Ramskapelle

05-07-1889

Ramskapelle

30-05-1959

1953-1965

Vanden Broucke

Oscar

Ramskapelle

24-09-1893

Ramskapelle

24-07-1971

1965-1971

Vanhee

René

Ramskapelle

26-08-1925

Veurne

04-09-1976

1830-1836

David

Petrus Franciscus

Ramskapelle

09-04-1791

Ramskapelle

25-03-1845

1836-1840

Misselyn

Engelbertus

Nieuwkapelle

05-10-1775

Mannekensvere

14-12-1860

1840-1851

Danneel

Joannes

Slijpe

09-04-1785

Sint-Joris

28-04-1853

1851-1859

Vanhaverbeke

Carolus

Sint-Joris

ca. 1785

Sint-Joris

01-11-1868

1859-1896

Legein

Ludovicus Franciscus

Oostduinkerke

10-11-1820

Sint-Joris

13-08-1899

1896-1921

Mus

Henricus Josephus

Slijpe

05-05-1861

Nieuwpoort

04-02-1950

Sint-Joris

1921-1926

Tavenier

Charles

Sint-Joris

23-08-1866

Lombardsijde

27-03-1950

1926-1936

Hillewaere

Henri

Brugge

10-06-1869

Sint-Joris

11-06-1940

1936-1940

Jacobs

Emericus Leon

Koekelare

06-09-1881

1940-1970

Hillewaere

Camiel

Oudekapelle

14-05-1902
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Sint-Rijkers
1844-1850

Cornille

Petrus Ludovicus

Sint-Rijkers

ca. 1787

Sint-Rijkers

13-04-1850

1850-1858

Luyssen

Jacobus Franciscus

Alveringem

08-07-1792

Sint-Rijkers

15-10-1858

1859-1867

Feys

Franciscus Ludovicus

Hoogstade

14-11-1802

Sint-Rijkers

20-11-1867

1867-1877

Dinnekein

Carolus Ludovicus

Sint-Rijkers

19-01-1805

Sint-Rijkers

04-06-1877

1877-1895

Boedts

Petrus Jacobus

Alveringem

25-07-1826

Sint-Rijkers

18-10-1896

1896-1921

Mahieu

Henricus Franciscus

Gijverinkhove

27-04-1863

1922-1932

Zoete

Julianus Gustavus

Sint-Rijkers

09-04-1882

Hoogstade

???
1962

1933-1941

Mareseau

Arthur Corneel

Langemark

07-03-1877

Alveringem

16-12-1958

1942-1943

Maes

Remi Camiel

Sint-Rijkers

30-06-1891

Lier

1944-1947

Bulcke

Cyriel Carolus

Oudekapelle

24-01-1884

Alveringem

1954

1948-1970

Sioen

Jules

Alveringem

30-06-1903

Veurne

03-05-1992

1830

Cornelis

Carolus Josephus

Stavele

30-07-1796

Stavele

07-12-1838

1830-1863

Vrammout

Petrus Paulus

Stavele

29-06-1787

Stavele

14-05-1863

1863-1892

Cornelis

Eugene Ivo

Stavele

19-05-1833

Stavele

20-01-1892

1892-1926

Lelieur

Julius Benedictus

Stavele

26-01-1851

Stavele

30-05-1931

1927-1937

Pil

Hieronymus Julius Augustus

Woesten

04-09-1876

Stavele

15-08-1937

Stavele

???

Stavele

1938-1963

Cornelis

Joseph

Stavele

02-12-1894

1963-1970

Debaenst

Felix Leon Cornelius

Stavele

26-10-1904

02-03-1963

1829-1836

Vermout

Henricus

Steenkerke

01-07-1759

Steenkerke

02-04-1837

1836-1847

Rathé

Petrus Michael

Veurne

1795

Koksijde

12-12-1846

1847-1852

Moenaert

Carolus Ludovicus

Eggewaartskapelle 04-12-1803

Steenkerke

13-11-1866

1852-1867

Debandt

Carolus Bernardus

Steenkerke

19-05-1806

Veurne

1874

1867-1884

Feys

Pieter Albertus

Steenkerke

09-12-1836

Roesbrugge

05-11-1922

???

Steenkerke

1885-1895

Reynaert

Carolus Ludovicus

Izenberge

02-03-1835

Steenkerke

05-08-1895

1896-1908

Verfaillie

Benedictus Aloysius

Wulveringem

12-03-1838

Veurne

02-07-1908

1908-1914

Demolder

Charles Ludovicus Justinus

Eggewaartskapelle 03-10-1846

Steenkerke

08-05-1914

1914-1921

Debandt

Hippolytus Laurentius

Steenkerke

06-03-1854

Veurne

15-06-1932

1921-1926

Leper

Aloisius Augustus

Steenkerke

05-03-1866

Steenkerke

22-03-1926

1927-1930

Nollet

Hectoor Medardus Hippolytus

Wulpen

06-06-1866

Veurne

04-10-1944

1931-1939

Desmyter

Henri Joseph

Esen

13-10-1872

Veurne

18-03-1959

1931-1971

Broucke

Alberic

Kaaskerke

17-10-1909

Veurne

06-06-1986
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Veurne
1827-1830

Cuvelier

Ludovicus Josephus

Oostvleteren

12-01-1782

Veurne

11-05-1859

1830-1835

Dubois

Charles Auguste Henri

Veurne

01-11-1806

Veurne

23-11-1841

1835-1848

Ollevier

Ludovicus Augustinus Josephus Veurne

28-08-1785

Veurne

26-04-1848

1848-1856

Bril

Desiderius Napoleon

Veurne

18-08-1810

Veurne

26-05-1856

1857-1860

Vanderheyde

Norbertus Carolus

Steenkerke

17-10-1811

Veurne

16-07-1883

1861-1878

Behaeghel

Auguste Joseph

Oostende

15-01-1813

Veurne

12-03-1878

1878-1879

Deprey

Hector Valentinus Desideratus

Veurne

30-11-1845

Veurne

23-10-1887

1881-1884

Ollevier

Louis Emmanuel

Veurne

26-03-1816

Veurne

18-06-1889

1885-1912

De Haene

Daniel Eligius

Brugge

30-11-1830

Veurne

30-05-1912

1912-1918

De Spot

Raphael Joseph Marie

Roesbrugge

23-10-1850

Veurne

13-04-1926

1918-1920

Pil

Augustus Amandus

Pollinkhove

08-01-1857

Veurne

03-02-1920

1921-1935

Verraes

Oscar Leopold

Brussel

12-02-1855

Veurne

25-05-1935

1935-1942

Van Hee

Georges Alfons Amatus

Veurne

14-09-1881

Brugge

11-04-1966

1942-1944

Trypsteen

Alfons Jozef

Roeselare

24-01-1892

Veurne

14-04-1959

1944-1946

Blanckaert

Hector Josephus

Veurne

22-03-1877

Veurne

20-01-1958

1947-1952

Floor

Auguste Eugene Marie

Roesbrugge

13-10-1891

Veurne

09-07-1974

1953-1986

Van Hee

Joseph Georges Gerard

Le Toucquet (F)

29-05-1916

Leuven

2003

1825-1830

Goossen

Thomas Cornelius

Gijverinkhove

ca. 1758

Vinkem

29-07-1831

1830-1847

Symoens

Petrus Augustinus

Vinkem

21-04-1783

Vinkem

02-03-1874

1847-1862

Vandenberghe

Joannes Baptiste

Vinkem

18-04-1785

Vinkem

18-12-1862

1863-1872

Cambron

Joannes Baptiste

Watou

18-12-1811

Vinkem

12-09-1881

1872-1876

Symoens

Carolus Ludovicus

Vinkem

11-06-1815

Vinkem

29-02-1876

Vinkem

1876-1895

Verfaillie

Désiré Clement

Wulveringem

21-09-1829

Vinkem

28-04-1895

1896-1906

Moeneclaey

Basile Amand Lodewijk

Vinkem

30-09-1845

Vinkem

05-10-1906

1907-1911

Planckeel

Joannes Pieter "Louis"

Izenberge

03-12-1843

Vinkem

15-12-1914

1912-1916

Bailleul

Augustus Theophilus

Vinkem

27-06-1851

Vinkem

18-11-1916

1919-1942

Sampers

Henricus Franciscus

Vinkem

03-06-1865

Vinkem

26-07-1942

1942-1951

Craeye

Charles Leon

Merkem

13-01-1891

Vinkem

24-04-1952

1952-1960

Rabaey

Adrien Achiel Cornelius

Vinkem

08-12-1913

Vinkem

12-08-1961

1961-1976

Vandamme

Maurice Petrus Cornelius

Vinkem

03-01-1911

1830

Lapon

Petrus Jacobus

Adinkerke

14-12-1759

Wulpen

28-10-1848

1830-1848

Florizoone

Henricus Xaverius

Wulpen

02-12-1791

Wulpen

24-01-1852

1848-1864

Louwagie

Joannes Andreas

Wulpen

21-08-1808

Wulpen

23-02-1865

???

Wulpen

1864-1880

Deschoolmeester

Pieter Josephus

Wulpen

28-06-1813

Veurne

na 1880

1880-1910

Nollet

Franciscus Dominicus

Alveringem

03-08-1828

Wulpen

27-05-1910

1910-1936

Faict

Oscar Philippus Augustinus

Wulpen

18-09-1874

Wulpen

19-02-1937

1936-1942

Degroote

Camiel Cyriel

Wulpen

23-11-1892

Veurne

27-06-1973

1942-1944

Warreyn

Remi

Wulpen

04-07-1911

Oostende

16-11-1968

1944-1952

Degroote

Camiel Cyriel

Wulpen

23-11-1892

Veurne

27-06-1973

1953-1970

Vandenberghe

Willy

Kemmel

30-08-1913

Veurne

04-10-1991
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Wulveringem
1825-1830

Vandenberghe

Josephus Ludovicus

Westvleteren

ca. 1787

Wulveringem

08-05-1836

1830-1858

Dezuttere

Petrus Ludovicus

Alveringem

06-06-1795

Wulveringem

19-03-1858

1861-1872

Lahaye

Franciscus Josephus

Steenkerke

20-02-1819

Wulveringem

21-05-1905

1872-1879

Ghyselen

Eduardus Josephus

Alveringem

22-05-1826

1879-1884

Cornille

Auguste

Koksijde

04-05-1842

???
Gent

02-02-1892

1885-1904

Merghelynck

Arthur Marie Auguste Charles

Ieper

09-03-1853

Ieper

14-07-1908

1904-1917

Huyghe

Pieter Joannes

Wulveringem

24-12-1836

Wulveringem

01-06-1920

1921-1935

David

Augustus Ludovicus

Bulskamp

26-07-1854

Wulveringem

11-03-1936

1935-1940

Flyps

Leon Gaston

Langemark

14-06-1893

Berchem

02-07-1944

1941-1944

Sohier

Georges Hector

Poperinge

05-02-1894

Wulveringem

06-03-1963

1945-1946

Wackenier

Remilius Cornelius

Oeren

02-04-1882

Wulveringem

04-05-1970

1947-1970

Sampers

Joseph Alfons Marie

Wulveringem

11-03-1887

Wulveringem

25-11-1977

1803-1836

Declercq

Norbertus Josephus

Steenkerke

18-03-1773

1836-1858

Zwaenepoel

Pieter Ludovicus

Zoutenaaie

28-05-1797

1859-1876

Duhocquet

Bertinus Bernardus

Oostkerke

22-09-1828

1877-1884

Zwaenepoel

Petrus Ludovicus

Zoutenaaie

22-06-1843

Zoutenaaie

Zoutenaaie
???
Zoutenaaie

27-10-1858
???

1885-1913

Demolder

Renatus Josephus Ludovicus

Eggewaartskapelle 03-02-1848

Zoutenaaie

04-04-1913

1919-1930

Lycke

Henri Lodewijk

Alveringem

30-12-1859

Zoutenaaie

13-10-1930

1931-1933

Demolder

Renatus Josephus Ludovicus

Zoutenaaie

03-02-1890

Kortrijk

29-01-1951

1934-1958

Kinget

Oscar Jerome

Hoogstade

23-04-1898

Veurne

01-12-1970

1959-1971

Kinget

Daniel Amand Cornelius

Zoutenaaie

28-09-1924

Alle informatie en documentatie over één of meerdere van deze burgemeesters en die nuttig kan
zijn voor de tentoonstelling (foto’s, bidprentjes, rouwbrieven, andere documenten) is nog steeds
welkom (contacteer de voorzitter Joeri Stekelorum, 0478-56.02.64 of 058-52.04.61)

Jrg 4 nr. 1

Nieuwsbrief VVF Westkust p. 11

Staten van Goed Ruddervoorde
Willy Moons
Eerstdaags ligt in het documentatiecentrum van VVF-Westkust een nieuwe uitgave die de genealogische inhoud bundelt van de Staten van
Goed en de rekeningen bij de individuele sterfhuizen in Ruddervoorde en de diverse heerlijkheden inventariseert, dit op basis van het fonds
“Gemeentearchief Ruddervoorde” in het Rijksarchief te Brugge. Dit fonds omvat 442 akten verdeeld over 14 nummers (van 54 tot 67) en elk
nummer onderverdeeld in twee bundels (A en B) of een totaal van 28
Nummer
Jaargangen
Nummers
bundels.
bundel
van - tot
akten van-tot
Om een groot aantal tegenstrijdigheden weg te werken werden alle
54 A+B
1707 - 1746
01 - 40
akten tweemaal nagelezen voor wat betreft de genealogische
55 A+B
1746 - 1756
41 - 80
gegevens en de bijzondere persoonsgebonden details. Opvallend is
dat de akten uit het Brugse Vrije weinig afstamming vermelden, dit
56 A+B
1756 - 1766
81 - 120
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de akten uit Veurne-Ambacht, waarin
57 A+B
1766 - 1768
121 - 150
meestal meer dan twee generaties worden vermeld.
58 A+B
1768 - 1774
151 - 190
Ook werden de gegevens uit de akten tijdens de tweede lezing
59 A+B
1774 - 1779
191 - 225
getoetst aan het recent gepubliceerde werk van Jo Patteeuw uit
60 A+B
1779 - 1782
226 - 250
Brugge over de wezenakten in Ruddervoorde, uitgegeven bij de
61 A+B
1782 - 1785
251 - 280
afdeling Brugge van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF).
Dat werk steunt op een andere bron dan de staten van goed, met
62 A+B
1785 - 1787
281 - 300
name op de wezenakten, maar beperkt zich tot de heerlijkheden
63 A+B
1787 - 1791
301 - 323
Hertsberge (Coubrouck), Den Houtschen en Gentbrugge. Tevens werd
64 A+B
1791 - 1795
324 - 343
de tweede lezing getoetst aan het werk van Romain L. Dewulf-Heus,
eveneens uitgegeven bij VVF Brugge in 1975 onder de titel “De
65 A+B
18° eeuw
350 - 381
Staten van Goed van de heerlijkheden Ten Hove, Hertsberge, den
66 A+B
18° eeuw
382 - 415
Houtschen, Steenbrugge en Gentbrugge”. Dit werk is nog te vinden
67 A+B
18° eeuw
419 - 442
in het Rijksarchief Brugge (E 74/2). Soms zijn er onderlinge
verschillen die wij naar best vermogen en volgens logische besluitvorming hebben proberen op te lossen.
Wie nog meer details wenst kan met de gegevens uit dit overkoepelend werk, dat gemaakt werd door Willy Moons van VVF-Westkust, heel
nauwgezet de akte aanvragen om kennis te nemen van alle bezittingen van de overleden personen, hun onderlinge relaties en de verdeling
der goederen onder de erfgenamen.
Voor informatie over en situering van de heerlijkheden van en rond Ruddervoorde verwijzen wij eveneens naar het werk van Jo Patteeuw
over de wezenakten en naar de feodale kaart van Ruddervoorde die Daniël Janssens aan de hand van de parochiale ommeloper van 1726
samenstelde en die eveneens in het werk van Jo Patteeuw werd gepubliceerd.
Ter kennismaking alvast een opsomming van de plaatsen die in de akten van Ruddervoorde worden vermeld:
- Parochie Ruddervoorde
- Hof van Ruddervoorde
- Buskens-Ambacht (op Oostkamp)
- Jonckers-Ambacht (op Waardamme, Wingene, Zwevezele, Koolskamp en Ruddervoorde)
- Heerlijkheid Gentbrugge (op Ruddervoorde, Oostkamp en Wingene)
- Heerlijkheid Hertsberge op Ruddervoorde (is niet de gemeente Hertsberge!)
- Coubrouck (= heerlijkheid Hertsberge)
- Heerlijkheid Den Houtschen (op Loppem, Zedelgem, Aartrijke en Torhout)
- Wynendaele (hoek Ruddervoorde-Zwevezele)
- Heerlijkheid Nieuwen in Loppem
- Heerlijkheid Nieuwenhove
- Heerlijkheid Oostkamp
- Wulfsberge
- Sint-Pieters (Brugge)
- Sint-Andries (Brugge)
Sint-Gillis buiten Brugge
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Huwelijken van personen afkomstig van Bachten de Kupe
afgesloten te Brugge tussen juli 1796 en januari 1815 (deel 3)
De Croos Francois Joseph
rentenier, W. Alveringem
°Sint-Jacobs-Kapelle, 2/04/1760 (50 jaar)
weduwnaar van Josephine Francoise De Beir (+Alveringem
19/12/1807)
z.v. De Croos Charles (+Sint-Jacobs-Kapelle, 29/07/1788) & Opsomer
Brigitte Francoise (+Sint-Jacobs-Kapelle, 10/12/1790)
x Brugge, 22/08/1810 (akte nr. 181)
Ryckaseys Rosalie Agnes Martine.
W. Brugge
°Haringe, 10/11/1784 (26 jaar)
d.v. Ryckaseys Jean Baptiste (+Ieper, 4/12/1805) & Demerre Jeanne
(61 jaar; W. Stavele)
De Graeve Dominique Adrien
bleker, W. Brugge
°Brugge, 23/01/1783 (26 jaar)
z.v. Degraeve Adrien (59 jaar, W. Brugge; bleker) & Meijers Jeanne
(+Brugge)
x Brugge, 19/01/1809 (akte nr. 009)
Fiers Victoire Francoise
W. Brugge
°Alveringem, 31/10/1785 (23 jaar)
d.v. Fiers Pierre Mathias (+Alveringem, 2/08/1795) & Demol Anne
Therese (+Nieuwpoort, 14/07/1802)
De Jaegher Luc Blaise
handelaar, W. Brugge
°Oostende, 20/05/1765 (37 jaar)
z.v. De Jaegher François Joseph (W. Oostende) & Kempe Marie
Marguerite Cornelie (+Oostende)
x Brugge, 25/10/1802 (akte nr. 22)
Ysenbrant Marie Anne Philippine
W. Brugge
°Nieuwpoort, 2/08/1780 (22 jaar)
d.v. Ysenbrant Henri Joseph Ignace (W. Brugge) & Lybaert Marie Anne
(+Brugge)
De Molder Pierre Jean
landbouwer, W. Sint-Pieters
°Wulpen, 28/10/1767 (29 jaar)
z.v. De Molder Policarpe Jean (+Wulpen) & Van Kemmelbeke Marie
(+Wulpen)
x Brugge, 23/10/1797 (akte nr. 47)
Metsie Petronille Therese
W. Brugge
°Zevekote, 2/04/1760 (37 jaar)
weduwe van Charles De Fevre
d.v. Metsie Joseph Bartholomé (+Zevekote) & Du Mon Leocadie
Francoise (+Zevekote)
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De Prez Joseph Henri Jacques
wever, W. Brugge
°Brugge, 13/01/1788 (22 jaar)
z.v. De Prez Bernard (+Brugge, 19/12/1803) & De Waele Jeanne
(+Brugge, 25/01/1797)
x Brugge, 11/01/1811 (akte nr. 17)
Hooft Anne Marie
W. Brugge
°Nieuwpoort, 17/07/1786 (23 jaar)
d.v. Hooft Dominique (+Nieuwpoort, 13/11/1799) & Schuysmans?
Anne Marie (+Oostende, 6/09/1794)
De Reyger Francois
hoefsmid, W. Nieuwpoort
°Westende, 27/02/1774 (37 jaar)
z.v. De Reyger Francois (+Westende, 3/03/1779) & Longerspeye
Apolonie (+Lombardsijde, 2/12/1789)
x Brugge, 25/11/1811 (akte nr. 250)
Jacobs Marie Therese
W. Brugge
°Lombardsijde, 27/03/1784 (27 jaar)
d.v. Jacobs Jean Francois (+Lombardsijde, 5/09/1794) & Aernoudt
Jeanne Marie (+Lombardsijde, 3/09/1785)
De Scheemaecker Jean Baptiste
wever, W. Brugge
°Brugge, 21/02/1785 (23 jaar)
z.v. De Scheemaecker Jean (47 jaar, W. Brugge) & Van De Walle
Jeanne Catherine (47 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 5/05/1808 (akte nr. 080)
Ingelram Marie Jeanne Therese
W. Brugge
°Nieuwpoort, 13/04/1787 (21 jaar)
d.v. Ingelram Pierre Jacques (+Brugge, 2/02/1807) & Strubbe Marie
(48 jaar; W. Brugge)
De Schryver Jean Baptiste
W. Oostende
°Stavele, 7/04/1782 (30 jaar)
z.v. De Schryver Francois Xavier (+Stavele, 9/10/1797) & Benquin
Marie Jeanne (70 jaar; W. Stavele)
x Brugge, 23/01/1813 (akte nr. 12)
Allaert Sophie Albertine
W. Brugge
°Brugge, 24/06/1783 (29 jaar)
d.v. Allaert Paul (+Brugge, 21/09/1807) & Amel Marie (60 jaar; W.
Brugge)
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De Smedt Jacques Leonard
W. Brugge
°Oostvleteren, 30/03/1738 (70 jaar)
weduwnaar van Therese Deruddere en van Marie Rose Vandenbroucke
z.v. De Smedt Jean Balthazar (+Oostvleteren, 26/06/1741) & Vande
Voorde Brigitte Therese (+Oostvleteren, 17/01/1760)
x Brugge, 6/02/1809 (akte nr. 020)
Caullet Rose Claire
W. Brugge
°Zillebeke, 24/12/1774 (32 jaar)
d.v. Caullet Ignace Joseph (+Zillebeke, 3/11/1796) & Desaen Marie
Constance (+Zillebeke, 28/12/1771)

Decroos Jacques Joseph
W. Brugge
°Stavele, 29/07/1781 (30 jaar)
z.v. Decroos Charles Norbert (+Stavele, 25/02/1795) & Verhille
Petronille Therese (+Stavele, 7/02/1795)
x Brugge, 25/06/1812 (akte nr. 99)
Demunck Jeanne Therese
W. Brugge
°Nieuwpoort, 27/05/1776 (36 jaar)
d.v. Demunck Pierre Jacques (69 jaar, W. Nieuwpoort; hovenier) & De
Koninck Marie Jeanne (+Nieuwpoort)
Brugge

De Vestele Laurent Joseph
beenhouwer, W. Brugge
°Brugge, 20/11/1768 (28 jaar)
z.v. De Vestele Laurent (+Brugge) & Nantes Isabelle (+Brugge)
x Brugge, 31/08/1797 (akte nr. 164)
Sabbe Thecle Françoise
W. Brugge
°Leke, 12/08/1768 (29 jaar)
d.v. Sabbe Pierre Jacques (+Leke) & Beuckelaere Cornelie (+Leke)

Defebure Jacques Joseph
bakker, W. Brugge
°Diksmuide, 9/07/1783 (23 jaar)
z.v. Defebure Jean (+Diksmuide, 27/10/1797) & Poppe Isabelle
Catherine (+Diksmuide, 8/03/1785)
x Brugge, 24/11/1806 (akte nr. 266)
Inghels Therese Rosalie Josephe
W. Brugge
°Brugge, 4/11/1783 (23 jaar)
d.v. Inghels Jacques (+Brugge, 23/01/1800) & Roels Marie Jacqueline
(50 jaar; W. Brugge)

De Vos François Xavier Bernard
bakker, W. Brugge
°Brugge, 14/03/1776 (27 jaar)
z.v. De Vos Bernard (55 jaar, W. Brugge; kleermaker) & Dumortier
Marie (W. Brugge)
x Brugge, 25/04/1803 (akte nr. 124)
Merveillie Isabelle Constance Theres
W. Brugge
°Diksmuide, 25/10/1771 (31 jaar)
d.v. Merveillie François (+Gistel) & Robays Isabelle (+Diksmuide)
De Voster Jean Fidel Amand
koopman, W. Brugge
°Bierne dep.du Nord, 17/03/1753 (46 jaar)
weduwnaar van Regine Maes
z.v. De Voster Jean Winoc (+Duinkerke (Frankrijk)) & Verborg Catherine
Therese (+Duinkerke (Frankrijk))
x Brugge, 27/08/1799 (akte nr. 208)
Smys Isabelle Claire Colette
W. Brugge
°Lo, 3/01/1766 (33 jaar)
d.v. Smys Matthieu (+Lo) & Temperville Catherine (+Lo)
Debay Pierre Joseph
W. Brugge
°Lille (F), 28/02/1769 (41 jaar)
z.v. Debay Francois Joseph (+Lille (F), 25/05/1774) & Gossart Marie
Josephe (+Lille (F), 20/12/1788)
x Brugge, 3/03/1810 (akte nr. 045)
De Klerck Marie Cornelie Antoinette
W. Brugge
°Nieuwpoort, 27/08/1772 (37 jaar)
d.v. De Klerck Pierre Francois (+Nieuwpoort, 16/01/1807) & Van
Tombe Isabelle Francoise (+Nieuwpoort, 21/04/1788)
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Defurne Jacques Basile
timmerman, W. Brugge
°Alveringem, 30/08/1757 (53 jaar)
weduwnaar van Marie De Lariviere
z.v. Defurne Basile Adrien (+Vladslo, 4/09/1794) & Dewaele Petronille
Therese (+Vladslo, 2/07/1791)
x Brugge, 25/07/1811 (akte nr. 171)
Zwaenepoel Francoise Caroline
W. Brugge
°Koekelare, 28/06/1778 (31 jaar)
d.v. Zwaenepoel Jean Baptiste (+Koekelare, 1/05/1779) & Bolle
Isabelle (60 jaar; W. Nieuwkerke)
Dehave Pierre leonard Joseph
°Brugge, 1/01/1784 (22 jaar)
z.v. Dehave Pierre Jacques (48 jaar, W. ) & Demey Marie (51 jaar; W.
Brugge)
x Brugge, 16/07/1807 (akte nr. 120)
Desomer Marie Jeanne Petronille
W. Brugge
°Nieuwpoort, 4/03/1777 (30 jaar)
d.v. De Somer Jean Guillaume (+Nieuwpoort, 20/03/1794) & De Baert
Petronille Jeanne (+Nieuwpoort, 6/04/1791)
Delanghe Francois
dagloner, W. Brugge
°Brugge, 13/02/1739 (74 jaar)
weduwnaar van Marie Billiet en van Isabelle Isselé
z.v. Delanghe Jean (+Brugge, 5/10/1749) & Vanhoute Marie (+Brugge,
9/07/1775)
x Brugge, 14/05/1813 (akte nr. 95)
Van Den Bussche Catherine Jeanne
W. Brugge
°Nieuwpoort, 5/01/1774 (39 jaar)
weduwe van Robert ??
d.v. Van Den Bussche Jean Jacques (+Nieuwpoort, 24/05/1807) &
Holleviers Jeanne Francoise (+Nieuwpoort, 14/03/1802)
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Delefevere Charles Louis
schoenmaker, W. Sint-Pieters-Kapelle
°Kaaskerke, 5/11/1775 (33 jaar)
z.v. Delefevere Philippe (+Kaaskerke, 24/06/1782) & Delefortrije
Isabelle (+Kaaskerke, 11/07/1783)
x Brugge, 20/10/1808 (akte nr. 195)
Vinsioen Anne Marie
W. Brugge
°Meetkerke, 29/03/1775 (33 jaar)
d.v. Vinsioen Benoit (+Houtave, 8/09/1804) & Maertens Jeanne
Petronille (+Sint-Andries, 2/03/1781)

Depreen Gaspar
koperslager, W. Brugge
°Oostvleteren, 1/01/1761 (37 jaar)
weduwnaar van Marie Pauwels
z.v. De Preen François Jacques & Defevre Jeanne Jacqueline
(+Oostvleteren)
x Brugge, 3/09/1798 (akte nr. 341)
Melis Josephe
W. Brugge
°Brugge, 18/09/1770 (28 jaar)
d.v. Melis Jacques (+Brugge) & De Bey Isabelle (W. Brugge)

Demersseman Jacques Pierre Marie
apotheker, W. Brugge
°Hondschote, 30/09/1782 (22 jaar)
z.v. Demersseman Jacques Maximilien (65 jaar, W. Duinkerke
(Frankrijk); fabrikant) & Devries Gertrude Marguerite (+Duinkerke
(Frankrijk))
x Brugge, 23/07/1804 (akte nr. 184)
De Busscher Anne Jacqueline
W. Brugge
°Brugge, 2/06/1778 (26 jaar)
d.v. De Busscher Joseph (64 jaar, W. Brugge) & Vanderpiet Anne (64
jaar; W. Brugge)

Derre Pierre Jacques
molenaar, W. Brugge
°Ramskapelle-bij-Brugge, 19/01/1765 (39 jaar)
z.v. Derre Andre (+Ramskapelle) & Devlieger Isabelle (+Koolkerke)
x Brugge, 11/06/1804 (akte nr. 150)
Ocket Marie Anne Constance Th.
W. Brugge
°Diksmuide, 15/04/1773 (35 jaar)
d.v. Ocket Engelbert François (64 jaar, W. Diksmuide; schipper) &
Deroye Rose Florentine (+Diksmuide)

Demey Jean Baptiste
kleermaker, W. Brugge
°Brugge, 5/09/1755 (49 jaar)
z.v. Demey Jean (kleermaker) & Van Den Bussche Caroline (+Brugge)
x Brugge, 30/08/1804 (akte nr. 215)
Dequick Anne Marie
W. Brugge
°Nieuwpoort, 26/09/1764 (40 jaar)
d.v. Dequick Norbert (dagloner) & Titeca Isabelle (+Nieuwpoort)
Denys Pierre Jacques
W. Brugge
°Kortrijk, 21/05/1767 (36 jaar)
z.v. Denys Pierre Joseph (+Kortrijk) & Lediere Isabelle Judoce
(+Kortrijk)
weduwnaar van Marie Anne De Blaere
x Brugge, 3/05/1804 (akte nr. 129)
Gheleyns Idonea Dorothée
W. Brugge
°Pervijze, 6/09/1768 (35 jaar)
d.v. Gheleyns Pierre (+Pervijze) & Stove Dorothée Norberte (+Pervijze)
Depon Francois Antoine
wever, W. Brugge
°Brugge, 10/04/1783 (25 jaar)
z.v. Depon Francois (68 jaar, W. Brugge; wever) & Grammes Godelieve
(+Brugge)
x Brugge, 9/06/1808 (akte nr. 111)
Allaeys Regine Josephine
W. Brugge
°Oostvleteren, 13/03/1780 (23 jaar)
d.v. Allaeys Joseph (+Oostvleteren, 23/03/1804) & Brassaert Isabelle
Therese (66 jaar; W. Oostvleteren)
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Deruddere Charles Philippe
herbergier, W. Brugge
°Oostrozebeke, 19/10/1752 (52 jaar)
weduwnaar van Jeanne De Zutter
z.v. Deruddere Adrien (+Oostrozebeke) & Eggermondt Livine
(+Oostrozebeke)
x Brugge, 7/11/1804 (akte nr. 035)
Van Landeghem Anne Marie
W. Brugge
°Hondschoote, 9/06/1771 (33 jaar)
d.v. Van Landeghem Jean Baptiste (66 jaar, W. Veurne; koopman) &
Degroote Marie Anne (67 jaar; W. Veurne)
Deruescas Philippe Jacques Alphonse
schrijver, W. Brugge
°Veurne, 1/06/1771 (29 jaar)
z.v. Deruescas Jean Alphonse (+Veurne) & De Corte Petronelle Josephe
(+Veurne)
x Brugge, 29/03/1801 (akte nr. 86)
De Prex Colette Perpetue
W. Brugge
°Izegem, 2/02/1778 (23 jaar)
d.v. De Prex Pierre Jean (+Izegem) & Baert Rose Françoise (+Izegem)
Desloovere Jacques Jean
tapisier, W. Brugge
°Brugge, 23/12/1764 (35 jaar)
z.v. Desloovere Martin (+Brugge) & Loose Jeanne Therese (+Brugge)
x Brugge, 10/04/1800 (akte nr. 105)
Devitse Henriette Pelagie
dienstbode, W. Brugge
°Veurne, 31/01/1768 (32 jaar)
d.v. Devitse Luc (+Veurne) & Plitsiers Jeanne (+Gent)
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Desticker Antoine
schoenmaker, W. Brugge
°Brugge, 16/04/1780 (26 jaar)
z.v. Desticker Jean (+Brugge, 8/01/1786) & Dewilde Isabelle (57 jaar;
W. Brugge)
x Brugge, 12/06/1806 (akte nr. 167)
Bodino Josephe Catherine
W. Brugge
°Nieuwpoort, 25/03/1785 (21 jaar)
d.v. Bodino Norbert (55 jaar, W. Nieuwpoort; timmerman) & Dewilde
Marie Therese (+Nieuwpoort)

D'Hauw Ignace Eugene Laurent
griffier, W. Brugge
°Brugge, 22/03/1773
z.v. D'Hauw François Xavier (W. Brugge) & Pattyn Marie (62 jaar; W.
Brugge)
x Brugge, 10/10/1805 (akte nr. 12)
Van Landegem Marie Therese
W. Brugge
°Hondschoote (dep.du nord), 22/01/1784 (21 jaar)
d.v. Van Landegem Jean Baptiste (68 jaar, W. Veurne; koopman) & De
Groote Marie Anne (69 jaar; W. Veurne)

Devos Joseph Louis Ivo
goudsmid, W. Brugge
°Brugge, 22/02/1778 (27 jaar)
z.v. Devos Jean Jacques (+Brugge) & De Coninck Marie Jeanne (72
jaar; W. Brugge)
x Brugge, 17/06/1805 (akte nr. 173)
Struve Marie Jeanne
W. Brugge
°Nieuwpoort, 23/01/1780 (25 jaar)
d.v. Struve François Eugene (+Nieuwpoort) & Kyver Marie Henriette
(+Nieuwpoort)

Dieperynck Jean Francois Antoine
schilder, W. Brugge
°Brugge, 7/11/1773 (26 jaar)
z.v. Dieperynck Jean (W. Brugge) & Van Den broecke Susanne
x Brugge, 6/08/1800 (akte nr. 184)
Danneel Emelienne Marie
W. Brugge
°Pollinkhove, 26/01/1773 (27 jaar)
d.v. Danneel Jacques Joseph (+Pollinkhove) & Ledieu Marie Rosalie
(+Pollinkhove)

Devriere Aloy Jacques Benoit
rentenier, W. Brugge
°Poperinge, 29/03/1773 (27 jaar)
z.v. Devriere Pierre Joseph Antoine (W. Brugge) & Werkyn Caroline
Eugenie (W. Brugge)
x Brugge, 1/12/1800 (akte nr. 36)
Ysenbrant Henriette Jacqueline Gislene
W. Brugge
°Nieuwpoort, 16/01/1782 (19 jaar)
d.v. Ysenbrant Henri Joseph Ignace (W. Brugge) & Lybaert Marie Anne
(+Brugge)
Devriere Pierre Charles
W. Brugge
°Poperinge, 10/03/1780 (26 jaar)
z.v. Devriere Pierre Joseph Antoine (62 jaar, W. Brugge; rentenier) &
Werkyn Caroline Eugenie (50 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 9/02/1807 (akte nr. 030)
Ysenbrant Colette Anne Josephe
W. Brugge
°Nieuwpoort, 1/01/1785 (22 jaar)
d.v. Ysenbrant Henri Joseph (W. Brugge) & Lybaert Marie Anne
(+Brugge)
Devroe Jean Baptiste
dienstbode, W. Brugge
°Alveringem, 1/05/1771 (27 jaar)
z.v. Devroe Joseph (W. Alveringem; landbouwer) & Ramoen Petronille
Constance (+Alveringem)
x Brugge, 17/06/1798 (akte nr. 264)
Cyfers Marie Catherine
W. Brugge
°Brugge, 15/02/1772 (26 jaar)
d.v. Cyfers François (50 jaar, W. Brugge; slotenmaker) & Van Damme
Catherine (W. Brugge)
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Duchateau Joseph Jacques
bediende, W. Brugge
°Veurne, 25/07/1776 (24 jaar)
z.v. Duchateau Charles François (W. Brugge) & Ameloot Anne Josephe
(W. Brugge)
x Brugge, 29/03/1801 (akte nr. 85)
Dereus Anne Therese
W. Brugge
°Brugge, 6/05/1777 (23 jaar)
d.v. Dereus Dominique (W. Brugge) & Vanstijvendaele Françoise (W.
Brugge)
Ducq Pierre Norbert
kleermaker, W. Brugge
°Veurne, 30/12/1776 (25 jaar)
z.v. Ducq Pierre Jacques (+Veurne) & Vereenooghe Marie Catherine
(+Veurne)
x Brugge, 23/07/1802 (akte nr. 198)
Thiest Jeanne Jacqueline
W. Brugge
°Kaprijke, 17/07/1769 (33 jaar)
d.v. Thiest Jean (W. Brugge) & Noncle Joseph Marie Therese
(+Watervliet (O.VL.))
Dufour Pierre Jacques
dagloner, W. Brugge
°Brugge, 29/03/1758 (54 jaar)
weduwnaar van Francine De Graaf
z.v. Dufour Pierre Joseph (+Brugge, 26/05/1800) & Vandamme Marie
Madelene (+Brugge, 30/03/1806)
x Brugge, 31/07/1812 (akte nr. 114)
Ocket Louise Colette
W. Brugge
°Diksmuide, 3/05/1778 (34 jaar)
weduwe van Jacques Charles Antoine Fasquelle (+Duinkerke)
d.v. Ocket Engelbert (+Diksmuide, 22/11/1806) & De Roye Rosalie
(+Diksmuide, 16/04/1787)
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, minimum € 62,50 als beschermend lid) op
rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap,
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF,
Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

-

-

AGENDA

Maandag 21 juni: Bezoek archief Duinkerke. 9.15 uur verzamelen op parking Ten
Bogaerde Koksijde. Duinkerke om 10 uur, Quai de la Citadelle nr. 9.
VVF-lokaal open in juni op 5 en 19 om 14 uur, op 7 en 21 om 19.30 uur. Juli op 3, 10,
17, 24 om 14 uur. Augustus op 7, 14, 21, 28 om 14 uur.

Uitgaven VVF-Westkust
• Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau.
Sinds de vorige nieuwsbrief verschijnt er op 1 juli opnieuw een deel van dit uitzonderlijke werk. Deel 13 (nrs. 23.433 tot
25.913). Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 verzendingskosten).
• Staten van Goed van Ruddervoorde, door Willy Moons.
Dit werk bevat de 441 Staten van Goed en bijhorende rekeningen van Ruddervoorde uit de 18de eeuw (zie nieuwsbrief
van maart 2004). Met register van familienamen. Kostprijs € 10 (+ € 3,70 verzendingskosten.
• Driemaandelijkse nieuwsbrief.
Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide.
Jaarabonnement per post € 4 voor niet-leden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op VVFWestkust@advalvas.be

Alle uitgaven door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
jrg 4 nr. 2
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De virus van de burgemeesters

Willy Moons

Niet alleen de mannelijke lijn maar evenzeer de vrouwelijke zorgde er voor dat het ambt in de familie bleef. Maar dan
veranderde wel naam en na enkele generaties wist niemand nog de oorsprong en de stamnaam. Zo zorgde de familie
Deeren-Verfaillie voor twaalf burgemeesters, Pil-Vanhee voor tien.
Merkwaardig is ook de lengte van de ambtstermijn. Pieter-Carolus Willekens was 38 jaar burgemeester van
Eggewaartskapelle, dit van 1839 tot 1877. Ivo-Benoit Monteyne deed het 37 jaar in Ramskapelle (1891-1928) maar
hiertussen zitten dan wel 4 jaar oorlog toen Ramskapelle met de grond gelijk werd gemaakt en er weinig te besturen was
omdat iedereen was uitgeweken. Dan is Fernand-Edouard Feys nog sterker want hij was 26 jaar burgemeester van
Beveren-IJzer, fusioneerde zijn dorp met Stavele waar hij opnieuw vijf jaar burgemeester was en ov’t Zit in de familie! Dat
was niet alleen het thema van de Erfgoeddag 2004 maar zo’n virus woedt ook in de dagdagelijkse politiek. Nu het land
volgeplakt is met verkiezingsaffiches zou het een geknipte opdracht zijn voor genealogen om uit te maken welke van die
kandidaten familie zijn van mekaar. De vader/moeder- naar zoon/dochter-opvolging is de meest duidelijke en wordt volop
toegepast. Maar de politieke virus woedt veel dieper en plant zich voort in rechtstreekse en onrechtstreekse lijn. De VVFafdeling Westkust wachtte niet op de verkiezingen maar greep de Erfgoeddag aan om uit te maken hoe diep de politieke
virus kruipt bij de burgemeesters van de Westhoek. En het resultaat wekte verbazing.
VVF-Westkust onderzocht de familierelaties van de 334 burgemeesters in de 28 gemeenten die nu gefusioneerd zijn tot
Veurne, Nieuwpoort, Alveringem, De Panne en Koksijde, en dit vanaf 1830 tot aan de fusies van gemeenten in 1970-‘76.
Deze laatste vijf gemeenten werken samen op cultureel vlak onder de naam 5Art en dat opzoekwerk resulteerde in een
tentoonstelling die vanaf Erfgoeddag liep tot na het weekend van 1 mei. Daar konden niet alleen de kwartierstaten van de
334 burgemeesters worden ingekeken, ook hun familierelaties werden uitgesponnen minstens vier generaties ver maar in
veel gevallen nog verder. Dat leidde tot meer dan 25 verwantschapstableaus die een uitvoerig overzicht gaven van de
familierelaties die leidden tot het gros van de burgemeesters. Daarnaast foto’s en documenten die de persoon en het ambt
van de burgemeester in kijker plaatsten. De tentoonstelling was met 1.500 bezoekers een succes.
Sindsdien staat het ontegensprekelijk vast: politiek zit in de familie. Neem nu de familie Demolder die onder de
afstammelingen van Franciscus-Ferdinandus Demolder (°Westvleteren, 1744, +Alveringem, 1820) tien burgemeesters
telde, respectievelijk in Alveringem, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Hoogstade (2x), Steenkerke, Vinkem
(+Beauvoorde), Zoutenaaie (2x). Gaan we nog verder in de tijd dan zien we de familie Streeck-Demolder met negen
hoofdmannen en 14 burgemeesters. De familie Rooryck had twaalf burgemeesters in tien gemeenten. De stam Nollet met
negen burgemeesters. En het staat buiten kijf dat, wie nog verder doordringt in het verleden of in het heden, nog meer
familierelaties zal vinden.
erleefde opnieuw een fusie met Alveringem waar hij opnieuw burgemeester was. Zodoende haalde hij ook een
ambtsperiode van 36 jaar burgemeester. Dat is even veel als Franciscus-Jacobus Declercq die van 1837 tot 1873
burgemeester was van Koksijde.
Andere eigenaardigheid in Houtem waar er geen burgemeester was van 1860 tot 1864. In Zoutenaaie was er zelfs een
dienstdoende burgemeester van 1913 tot 1919, dus van voor tot na Wereldoorlog I! Blijkbaar vond de koning, tussen zijn
drukke staats- en oorlogsbezigheden in, geen tijd om voor dat dorp een burgemeester aan te stellen... Pas later werd Henri
Lycke, de dienstdoende burgemeester, verkozen en benoemd. Maar voor een dorp met zes woningen en zo’n 30 inwoners
was dat geen zorg.
De (gemiddeld) langste carrière vinden we in Stavele. Nauwelijks 9 burgemeesters waren er nodig om de periode 18301970 vol te maken. Veurne had er voor diezelfde periode liefst 17 van doen, De Moeren 16 en Nieuwpoort 15.
VVF-voorzitter Joeri Stekelorum somde tijdens de opening van de tentoonstelling deze merkwaardigheden op en kondigde
meteen een nieuwe uitgave aan van VVF-Westkust met het boek van de burgemeesters dat tegen einde 2004 verschijnt.
Hierin alle kwartierstaten, alle verwantschapstableaus en dit alles rijkelijk geïllustreerd.
Op het einde van 2004 verschijnt de publicatie over deze burgemeesters. Naast de kwartierstaat tot de vierde
generatie worden eveneens foto’s en bidprentjes opgenomen.
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De mappen met de 334 kwartierstaten zijn ter inzage in ons documentatiecentrum. Wie aanvullingen geeft kan die
ter plaatse bezorgen. Ook documentatie is nog welkom !

Beelden uit de tentoonstelling.
Boven: Een foto van de burgemeesters uit de jaren zeventig met v.l.n.r. Raf Versteele, De Panne, Hendrik Geeraert,
Nieuwpoort, Jacques Vanbuggenhout, Koksijde, Jozef Vanhee, Veurne en Honoré Loones, Oostduinkerke.
Onder: het familiebord van de familie Demolder met tien burgemeesters.
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De schipbreukvan Joannes-Baptiste Van Loo

Jef Cailliau

In de Staat van Goed nr. 25.087 van de kasselrij Veurne vonden we de hiernavolgende tekst die een schrijnend beeld geeft
van de schipbreuk van Joannes-Baptiste Van Loo uit de wijk Beoosterpoort in Veurne. Eerst is er de tekst uit de Staat van
Goed en aansluitend de brief van JoannesVan Loo

VAN LOO Joannes
zoon van Antheunis en VERHELST Cateryne
heeft zyn huis verlaten voor het vreemde en sedert den zeventienden maart
1759 heeft men geen nieuws meer. Volgens de Costuymen van Vlaenderen is
het alsof hy overleden is den zeventiende maart 1766. Dit is de laatsten
dag van het zevende jaar naar zyn laatste tyddynghe.Vanaf dan mag men
zyn goederen verdelen onder zyn erfgenamen die suffisante borg moeten
stellen in geval dat hy terugkomt.
Waarvan hier het afschrift door den presumeerden overleden gschreven aan
Pieter Jacobus ASCRAWT aan de oostpoorte te Veuren
SISSENEES 17 Mart 1759
Seer Beminden vader en moeder
Met deesen occasie wil ick ulieden te kennen geven het oongeluck van
onsen reys wy syn den 14 onder de Engelsche wal en de canal dikt
an de wal op een bank gestrandt doen ick door de gratie godts aan
de wal ben gekomen met groote gefar soo goet als nakert maer dogh
gesondt en wensche dat deese moet u byenen goede gesondtheyt sinden
was t’ anders soude myn van hertenleet syn . De Engelsche waeren
aenstonts claer om ons war te nemen en hebben ons hier nae toe
gebrocht waer ick ben en soo groote miserie ben dat ick het niet en
kan seggen , wy hebben ses man op de bank verliest en de reeste van
onsen equipage syn oock hier myn vriendelyck versouck dat Myn seer
beminde vader en moeder wil soo goed weesen en nae myn hier na toe
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te stuuren een gené en een half anders moet ick hier heel en mal van
hoenger en kove crepieren , veele mael groetenisse aan myn oom en
moeye en alle goede vrienden verblyve ik tot den dodt.
Myn zeer beminde vader en moeder u gehersaem soon
Joannes Baptiste VAN LOO

Weetjes
•
•
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Het politiereglement van Koksijde beperkte in 1914 de maximum sneheid van de auto’s tot 30 km. per uur.
Wie informatie heeft over de burgemeesters die deel uitmaakten van de tentoonstelling Erfgoeddag en die wil
bezorgen ten einde het boek, dat tegen einde 2004 verschijnt, optimaal te maken, neme contact op met een van
de bestuursleden van VVF-Westkust. Ook illustraties en foto’s zijn steeds welkom en worden op erewoord
terugbezorgd.

Nieuwsbrief VVF Westkust  p. 21

De “vettewariewinkel”

Jef Cailliau

Onlangs las ik in een boedelbeshrijving een goede omschrijving bij het veel voorkomend begrip van een “vettewariewinkel”.
Zij kan wat opheldering brengen in de vele vragen omtrent zo’n winkel, en vooral over hetgeen men daar verkoopt. We
hebben er wel punten en komma’s bijgeplaatst.
“Alvooren den blyfver doetgoet ende brenght alhier voor baete de weirde van alle het ghetuyghe vanden vette warie
wynckel, bestaende inde toghen, winckelboorden, backen, doozen, keirsebacken, roetback, waschtafel, soutgraender,
vyspasse, waschkasse, keirse speten, schraeghen, bosie meulens ende waschmackers allaem, met t’gonne tot den
wynckel dienende midtsgaers de gantieren inden kelder, t’saemen gepresen ende weirdigh bevonden door Pieter VANDE
WALLE, timmerman binnen Veurne, volghens synne verleende acte prysie vande XV jully 1757 ter somme van 290 pond
pars.”
“Voorts doet alhier insgelycx goet over de weirde van een groot founoys, gelycken cooperen keirse vorme ende roetleper,
coperen olieback met synne maeten, groote oliecanne ende trachter, tinnen olyfolie back, vyf maeten ende twee tinnen
trachters, blecken siropeback met twee tinnen en drie blecken maeten, twee coperen mortiers met de stampers, vyf tinnen
ansyl maten, tinnen trachter ende blecken trachter, eene groote yseren ende seven cleene balancen met de blaen, drie
blecken thebussen, een deel yseren ende looten ghewichten, een coperen ketel, twee coperen bassins ende trachter, een
caffémeulen ende een pepermeulen, etc.. Alle t’walcke t’zaemen is gepresen door Joannes SANSEN, meester ketelaere in
Veurne, conforme syne verleende acte van daeten XV juli 1757 alhier ghesien ende alsoo weirdigh bevonden ter somme
van 376 pond pars.”
“Van ghelycken doet alhier goet ende verantwoort alhier ter baete de weirde ende import van alle de wynckel goederen
bestaende in: canarie, candys, broot, meel, bruyne pot ende ander suyckers, alderhande soorten van verven ende
bustelwerck, olyfolie, lynzaetolie, brantolie, ansyl, verjuys, zoudt, zeepe, rys, ghesmolten roet, roetenkeirsen, gehemaeckt
ende onghemaeckt wasch ende flambeeuwen, blow van erne ende generaelyck alle t’gonne vorder.”

Het Franse bewind en zijn Republikeinse Kalender

Gilbert Dumon en Willy Moons

Op 6 november 1792 versloegen de Franse legers in Jemappes de Oostenrijkers, die sinds 1713 Vlaanderen hadden
bestuurd. Ook Luik viel in handen van de Fransen. Op 18 maart 1993 echter behaalde het Oostenrijkse leger een
overwinning op de Fransen in Neerwinden. Maar op 26 juni 1794 werden de Oostenrijkers te Fleurus definitief verslagen en
kwam Vlaanderen onder Frans bestuur. Pas op 1 oktober 1795 werd Vlaanderen officieel bij Frankrijk ingelijfd wat door de
Vrede van Campo Formio ook door Oostenrijk werd erkend.Dat duurde van 1793 tot de slag bij Waterloo (18 juni 1815) of
pakweg 22 jaar. In die periode bestuurden zij Vlaanderen zoals hun eigen land, met eigen personeel.
Zo werd niet alleen een nieuw bestuursapparaat geïnstalleerd, ook werden onze gewesten verdeeld in negen
departementen geleid door prefecten, in arrondissementen geleid door sub-prefecten, in kantons en tenslotte gemeenten.
Al deze ambtenaren werden bijgestaan door een raad. Daarnaast kwam er een juridische structuur die de ingewikkelde
rechtstructuur uit het feodale tijdperk verving. Per kanton kwam er een vredegerecht, per arrondissement een rechtbank
van eerste aanleg, per departement een assisenhof met een volksjury voor het berechten van misdaden. Luik en Brussel
kregen een beroepshof en Brussel ook een hof van cassatie. Het moeilijke privé recht werd vervangen door het Burgerlijk
Wetboek die steunde op de Verklaring van de Rechten van de Mens die op 27 augustus 1789 werd geproclameerd en die
tot basisregel had de vrijheid en gelijkheid van alle mensen.Belangrijk is ook dat alle kinderen gelijkelijk van hun ouders
waarmee we dan bij de Staten van Goed zijn beland.
Het Franse gebied omvatte niet alleen het huidige België maar ook een deel van het huidige Nederland en Duitsland. De
namen en de bevolkingsaantallen staan in de volgende tabel.
DEPARTEMENTEN
Lys (Leie)
Escaut (Schelde)
Deux-Nèthes (Twee-Neten)
Jemmapes
Dyle (Dijle)
Meuse-Inférieure (Beneden-Maas)
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INWONERS
475.118
578.550
253.981
408.668
389.789
216.566

PREFECTUREN
Brugge
Gent
Antwerpen
Mons (Bergen)
Brussel
Maastricht
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Sambre et Meuze (Samber en Maas)
150.754
Ourthe
310.444
Forêts (Wouden)
194.011
TOTAAL
2.977.881

Namur (Namen)
Liege (Luik)
Luxembourg (Luxenburg)

De indeling in departementen tijdens het jaar VI van de Franse Republiek.
Op Duits grondgebied waren er nog de departementen Roer, Rijn-Moezel en Mont-Tonnere.
Voor de genealogen rijzen er enkele moeilijkheden. Zo zijn alle akten uit die periode in het Frans opgesteld en de Franse
ambtenaren spelden de eigennamen op hun manier wat heel wat vervormingen tot gevolg heeft. Zo werden alle
voornamen, die meestal uit het Latijn kwamen, verfranst: Jacobus werd Jacques, Franciscus werd Francois.
Een ander probleem is dat de bezetter een eigen kalender invoerde: de Republikeinse Kalender (ook Revolutionaire
Kalender genoemd), die ingevolge het decreet van 4 frimaire II (24 november 1793) van kracht was van 22 september 1792
(= 1 vendémaire an I) dag van de stichting van de Franse republiek) maar hij werd pas officieel van krachtr op 5 oktober
1793 (15 Vendémaire an II) toen hij door de Nationale Conventie werd goedgekeurd. In onze streken werd hij pas van
kracht vanaf het jaar IV of 12 oktober 1795 toen er een volkstelling werd gehouden. Hij werd officieel afgeschaft onder
Napoleon op 9 september 1805 (22 Fructidor an XIII) met ingang van 1 januari 1806. Nadien werd de Gregoriaanse
kalender in ere hersteld. Voor de jaartallen van de Republikeinse Kalender worden Romainse cijfers gebruikt om het
onderscheid te maken.
Reeds in 1785 hadden de Fransen onvrede met de Gregoriaanse kalender omdat de binding met de kerk hen niet zinde.
Maar eerst moest daar nog de Franse revolutie (1789) over gaan. Maar in 1793 stelde de Nationale Conventie CharlesGilbert Romme aan om de hervorming van de kalender te realiseren. De technische details werden toevertrouwd aan de
wiskundigen Joseph-Louis Lagrange en Gaspard Monge, geholpen door de astronomen Lalande, Delambre en Laplace.
Voor de namen van de maanden werd de dichter Philippe François Nazaire-Fabre, ook Fabre d’Eglantine genoemd,
aangesproken. Hun werk werd goedgekeurd en de start van de kalender legden zij op 22 september 1792 – dus ruim een
jaar vroeger dan de goedkeuring) . Dat was de dag na de opstand tegen de koning toen de Eerste Republiek werd
geproclameerd en toevallig ook de datum van het begin van de herfst.
Een jaar in de Republikeinse kalender telde 365 dagen, verdeeld in 12 maanden van 30 dagen. De vijf of - in een
schrikkeljaar- zes overige dagen waren feestdagen zoals de dag van de deugd, van het genie, van het werk, van de
beloning en van het denken. Die dagen werden officieel “jours complémentaires” genoemd maar ze kregen van de Fransen
de spotnaam “sansculottides” naar de naam die de Franse aristocratie gaf aan de revolutionaire soldaten die ze de
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“sansculottes” noemden omdat ze een spannende wollen broek droegen. Die zesde dag van het schikkeljaar kwam om de
vier jaar en was de dag van de herdenking (van de revolutie) en noemde men de “sansculottide par excellence”.
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Dichter Fabre d’Eglantine zorgde voor de namen van de maanden. Zelf zei hij dat hij koos voor “melodische namen die de
afzonderlijke jaargetijden tot uitdrukking brengen”. Ook probeerde hij om het prozaïsche karakter in de woordopbouw door
te laten klinken. Bijvoorbeeld: de herfstmaanden hebben een diepe klank en middenin een lange toon; de wintermaanden
kenmerken zich door een zware en lange toon; de lentemaanden klinken vrolijk en kort en de zomermaanden hebben een
levendige en uitbundige klank. Oordeel zelf: Herstmaanden: Vendémaire, Brumaire, Frimaire. Wintermaanden: Nivôse,
Pluviôse, Ventôse. Zomermaanden: Messidor, Thermidor, Fructidor. Is hij er in geslaagd? Dankbaarheid heeft de dichter
hiervoor echt niet gekregen want samen met de president van de Nationale Conventie Georges Jacques Danton werd hij op
5 april 1794 geguillotineerd.
1e dag van elke maand in de = dag en maand in de
Republikeinse Kalender
Gregoriaanse kalender
1 vendémiare
1 brumaire
1 frimaire
1 nivôse
1 pluviôse
1 ventôse
1 germinal
1 floréal
1 prairial
1 messidor
1 thermidor
1 fructidor

22 september (wijnmaand)
22 oktober (mistmaand)
21 november (vriesmaand)
21 december (sneeuwmnd)
20 januari (regenmaand)
19 februari (windmaand)
21 maart (zaaimaand)
20 april (bloeimaand)
20 mei (weidemaand)
19 juni (oogstmaand)
19 juli (warmtemaand)
18 juli (fruitmaand)

Links: Ventose, rechts Floreal. In het midden een vergelijkende tabel met de eerste dag van de Republikeinse Kalender en de
corresponderende dag van de Gregoriaanse Kalender. (Bron P. Linckens)

Een maand was verdeeld in drie “décades” van tien dagen in plaats van de zevendaagse week. De laatste dag van een
décade was een rustdag. De dag telde tien uren van elk 100 minuten maar dit werd nooit in de praktijk toegepast want er
waren geen klokken die volgens dit principe werkten.
Vraagje in de rand: Had de republikeinse kalender blijven bestaan in welk jaar zouden wij ons nu bevinden? En als de
Joodse kalender zou gebleven zijn? Of de Juliaanse kalender ? En met de Islamitische kalender? Antwoorden op e-mail
vvfwestkust@advalvas.be In volgende nieuwsbrief leest u alvast hoe onze kalender is ontstaan.

Huwelijken van personen afkomstig van Bachten de Kupe
afgesloten te Brugge tussen juli 1796 en januari 1815 (deel 4)
Eloy Joseph Siarde
postbode, W. Brugge
°Houthem, 6/07/1779 (27 jaar)
z.v. Eloy Ferdinand Norbert (70 jaar, W. Houthem; dagloner) &
Steel Marie Thérèse (+Houthem)
x Brugge, 3/07/1806 (akte nr. 174)
Jansseune Anne Marie W. Brugge
°Wulveringem, 19/10/1779 (26 jaar)
d.v. Jansseune Jacques (+Wulveringem) & Bousery
Genevieve (+Wulveringem)
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Fasquelle Jacques François
tapissier, W. Brugge
°Veurne, 26/09/1756 (41 jaar)
z.v. Fasquelle George (+Veurne) & Brackx Marie (+Veurne)
x Brugge, 4/09/1797 (akte nr. 165)
Duytschaver Jeanne Therese Barbe,
W. Brugge
°Poperinge, 26/10/1755 (41 jaar)
d.v. Duytschaver Pierre Jacques (+Poperinge) & Balijou Anne
Therese (+Poperinge)
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Filliaert Louis Constantin
beenhouwer, W. Brugge
°Nieuwpoort, 21/03/1784 (27 jaar)
z.v. Filliaert Jean Jacques (+Nieuwpoort, 5/03/1791) &
Vandenberghe Anne Jeanne (69 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 27/11/1811 (akte nr. 254)
Vandewalle Therese Catherine
W. Brugge
°Brugge, 12/05/1787 (24 jaar)
d.v. Vandewalle Jean (+Brugge, 3/02/1800) & Posset Marie
(+Brugge, 2/09/1789)

Grué Henri Joseph Louis
draaier, W. Brugge, rechterlijk te Nancy
°Brugge, 16/03/1784 (28 jaar)
z.v. Grué Henri Joseph Louis (55 jaar, W. Brugge; goudsmid)
& Rubrecht Anne Jeanne Robertine (54 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 23/01/1813 (akte nr. 9)
Pille Isabelle Philippine
W. Brugge
°Diksmuide, 2/07/1791 (21 jaar)
d.v. Pille Jean (+Diksmuide, 25/11/1810) & Sackeupré
Philippine (+Diksmuide, 5/10/1795)

Fumné Joseph Ange
tonneur, W. Brugge
°Veurne, 28/03/1774 (27 jaar)
z.v. Fumné BonaventureRegnault (+Veurne) & Van Acker
Marie Therese (W. Brugge)
x Brugge, 7/07/1801 (akte nr. 150)
Koekenpoo Marie Therese Constance
W. Alveringem
°Haringe, 3/03/1779 (22 jaar)
d.v. Koekenpoo Jean François (W. Alveringem) & Viane
Isabelle Rose (W. Alveringem)

Gryson Pierre Julien
herbergier, W. Brugge
°Diksmuide, 8/01/1755 (48 jaar)
z.v. Gryson Jean Eugene (71 jaar, W. Ieper; particulier) & De
Vloo Marie Claire (69 jaar; W. Ieper)
x Brugge, 29/09/1803 (akte nr. 6)
Daman Marie Therese
W. Brugge
°Gent (O.VL.), 18/04/1759 (44 jaar)
weduwe van Jean Remaut
d.v. Daman Eutache? (+Gent (O.VL.)) & De Rudder Marie
(+Oostende)

Galioot Pierre Jean Ignace
schoenmaker, W. Houthem
°Houthem, 2/09/1777 (27 jaar)
z.v. Galioot Pierre Jean (69 jaar, W. Hoouthem; schoenmaker)
& Decapre Catherine Therese (+Hoouthem)
x Brugge, 29/11/1804 (akte nr. 050)
Rotsaert Anne Mariie
W. Brugge
°Gistel, 21/01/1779 (25 jaar)
d.v. Rotsaert Pierre (50 jaar, W. Gistel; timmerman) &
Boitetelle Antoinette
Germonpree Desire Benoit
W. Brugge
°Harelbeke, 8/06/1773
z.v. Germonpree Gabriel (78 jaar, W. Brugge; particulier) &
Nuytens Isabelle (+Harelbeke)
x Brugge, 3/01/1811 (akte nr. 4)
De Wilde Jacquelie Gertrude
W. Brugge
°Wulveringem, 12/10/1765 (45 jaar)
d.v. De Wilde Pierre Jean (+Wijnegem, 9/03/1776) & Bruneel ?
Claire (+Wulveringem)
Ghys Charles Francois
W. Veurne
°Alveringem, 4/07/1774 (38 jaar)
weduwnaar van Marie Therese Louwagie
z.v. Ghys Pierre Jacques (+Alveringem, 13/08/1798) &
Blondeel Anne Constance (+Alveringem, 21/10/1783)
x Brugge, 16/11/1812 (akte nr. 178)
Tanghe Godelieve Colette
W. Brugge
°Eernegem, 25/09/1788 (24 jaar)
d.v. Tanghe Arnold (+Eernegem, 15/07/1796) & Vandcasteele
Marie Godelieve (50 jaar; W. Eernegem)

jrg 4 nr. 2

Hachez Jean Baptiste
bakker, W. Brugge
°Brugge, 14/02/1767 (33 jaar)
z.v. Hachez Jacques Joseph (+Brugge) & Cambie Angeline
(W. Brugge)
x Brugge, 30/04/1800 (akte nr. 117)
Gijselaere Genovieve Therese Cecile
W. Brugge
°Lo, 11/05/1771 (28 jaar)
d.v. Gijselaere Pierre (+Lo) & Alleweyrelt Marie Anne (W. Lo)
Herwyn Philippe Jacques
°Hondschoote (F), 13/06/1750 (51 jaar)
weduwnaar van Marie Madelene Berue
z.v. Herwyn Augustin Dominique (+Hondschoote) & Van Loo
Marie Cornelie (+Veurne)
x Brugge, 19/11/1800 (akte nr. 28)
Pruyssenare Anne Marie Louise
W. Brugge
°Brugge, 10/09/1756 (44 jaar)
weduwe van Henri Legillon
d.v. Pruyssenare Henri Francoise (+) & Penneman Marie
Constance
Hindericks Jean Jacques
voerman, W. Brugge
°Brugge, 29/04/1774 (24 jaar)
z.v. Hindericks Jean (W. Brugge; dagloner) & Vergreulit? Marie
(W. Brugge)
x Brugge, 10/11/1798 (akte nr. 39)
Wemaer Therese Francoise
W. Brugge
°Diksmuide, 6/01/1780 (18 jaar)
d.v. Wemaer Lambert (W. Klemskerke) & Robaeys Jacqueline
(+Brugge)
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Hoeck Corneille Jean
kleermaker, W. Brugge
°Oostende, 8/11/1780 (24 jaar)
z.v. Hoeck Benoit & Cornelis Jacqueline (49 jaar)
x Brugge, 9/03/1805 (akte nr. 111)
Lepeire Jeanne Therese
W. Brugge
°Bulskamp, 25/08/1776 (28 jaar)
d.v. Lapiere Jacques Benoit (+Bulskamp, 20/12/1794) &
Decandt Perpetue Constance (54 jaar; W. Veurne)
Hubené François Jean
koopman, W. Brugge
°Diksmuide, 23/01/1778 (22 jaar)
z.v. Hubené François (W. Diksmuide) & Serlet Jeanne
(+Diksmuide)
x Brugge, 18/08/1800 (akte nr. 181)
Delmiche Anne Therese
W. Brugge
°Brugge, 12/04/1777 (23 jaar)
d.v. Delmiche Francois Joseph (+Brugge) & Pacquet Marie
Therese (W. Brugge)
Huijs Pierre Jean
W. Brugge
°Brugge, 15/02/1774 (26 jaar)
z.v. Huijs Jean (W. Brugge) & Jonckheere Victoire (+Brugge)
x Brugge, 2/11/1800 (akte nr. 23)
Hugebaert Marie Therese
W. Brugge
°Westvleteren, (42 jaar)
d.v. Huijgebaert Pierre (+Messines) & Bareel Anne Therese
(W. Brugge)
Huyssens Antoine Albert
koopman, W. Brugge
°Brugge, 30/03/1759 (48 jaar)
weduwnaar van Catherine Verfaillie (+Brugge)
z.v. Huyssens Philibert (+Brugge, 30/12/1804) & Devestel
Joanna (+Brugge, 12/07/1764)
x Brugge, 30/11/1807 (akte nr. 230)
De Brabander Anne Marie Caroline
W. Brugge
°Beerst, 27/07/1777 (30 jaar)
d.v. De Brabander Charles Eugene (+Beerst, 25/01/1774) &
Demeyere Jeanne Catherine (+Brugge, 14/03/1807)
Jacquin Hypolite Joseph
artiest, W. Brugge
°Gent, 6/10/1782 (29 jaar)
z.v. Jacquin Joseph Hypolite (50 jaar, W. Brugge; kleermaker)
& Vanderhaege Marie Josephe (60 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 6/05/1812 (akte nr. 67)
Blomme Colette Jeanne Francoise
W. Brugge
°Diksmuide, 27/03/1788 (24 jaar)
d.v. Blomme Louis Joseph (+Diksmuide, 11/07/1793) & A??
Angeline Francoise (64 jaar; W. Diksmuide)

jrg 4 nr. 2

Jonckheere Joseph Jacques
herbergier, W. Brugge
°Snellegem, 12/08/1759 (42 jaar)
z.v. Jonckheere Pierre (73 jaar, W. Snellegem; rentenier) & De
Meulemeester Isabelle Claire (W. Snellegem)
x Brugge, 19/01/1802 (akte nr. 52)
Reynaert Marie Josephe
W. Brugge
°Beerst, 19/04/1778 (23 jaar)
d.v. Reynaert Martin Jacques Ignace (+Beerst) & De Meyere
Jeanne Catherine François (W. Brugge)
Kyps Francois Joseph
dagloner, W. Brugge
°Brugge, 9/10/1760 (44 jaar)
weduwnaar van Catherine Bonjé overleden te Brugge
z.v. Kyps Jacques (kleermaker) & Vlieghe Walburghe
(+Brugge)
x Brugge, 13/09/1804 (akte nr. 235)
Debruyne Petronille Jacq.Constance
W. Brugge
°Nieuwpoort, 7/03/1748 (58 jaar)
d.v. De Bruyne Pierre Jacques (+Nieuwpoort) & Calhoon
Agnes Jacqueline (+Nieuwpoort)
Lacontre Dominique Francois
W. Brugge
°Brugge, 9/01/1789 (19 jaar)
z.v. Lacontre Francois (45 jaar, W. Brugge) & Agsers Jeanne
(49 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 4/08/1808 (akte nr. 142)
Markey Felicitée Seraphine Const
W. Brugge
°Pollinkhove, 25/05/1779 (29 jaar)
d.v. Markey Pierre Jacques (+Duinkerke, 5/12/1800) &
Fauvarcq Marie Anne Angeline Josephine (+Veurne,
14/07/1784)
Langenbick Antoine Francois
leertouwer, W. Brugge
°Veurne, 4/10/1787 (26 jaar)
z.v. Langenbick Antoine Francois (+Veurne) & Van Acker
Marie Therese (62 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 25/04/1814 (akte nr. 55)
Louwage Isabelle Jacqueline
W. Brugge
°Brugge, 24/07/1785 (25 jaar)
d.v. Louwagie Thomas (+Brugge, 15/11/1804) & Geldof Marie
(70 jaar; W. Brugge)
Laporte Jean Baptiste Joseph
wever, W. Brugge
°Brugge, 4/08/1780 (20 jaar)
z.v. Laporte Joseph (W. Brugge) & Deman Marie (W. Brugge)
x Brugge, 28/05/1801 (akte nr. 125)
Denecker Barbe Dorothée Genovieve
W. Brugge
°Veurne, 3/12/1782 (18 jaar)
d.v. Denecker Eugene Charles (+Nieuwpoort) & Hullaert Barbe
Norberte (W. Brugge)
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Leprêtre Michel Dominique
W. Brugge
°Massy dept.de seine, 26/03/1775 (33 jaar)
weduwnaar van Marie Therese D'Hollander en van Marie
Madelene Janssens
z.v. Leprêtre Dominique Eloy (+8/07/1805) & Baillard Marie
Catherine (62 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 11/08/1808 (akte nr. 157)
Seys Anne Therese Caroline
W. Brugge
°Nieuwpoort, 23/10/1780 (27 jaar)
d.v. Seys Antoine Jacques (+Nieuwpoort, 25/12/1789) & Maes
Anne Therese (+Nieuwpoort, 31/01/1793)
Locufier Pierre Jacques Joseph
herbergier, W. Brugge
°Spiere, 19/01/1762 (40 jaar)
weduwnaar van Therese Beyaert
z.v. Locufier Antoine Joseph (W. Espierres) & Boudreur Marie
Anna Josephe (+Espierres)
x Brugge, 31/01/1802 (akte nr. 57)
Van De Walle Jeanne Colette
W. Brugge
°Diksmuide, 17/06/1769 (32 jaar)
d.v. Van De Walle Pierre François (W. Diksmuide) & De
Coninck Jeanne (+Diksmuide)
Louwagie Charles Ignace
W. Brugge
°Oostduinkerke, 10/04/1774 (33 jaar)
z.v. Louwagie Ignace (+Oostduinkerke, 4/12/1794) & Beyen
Marie Josephe (+Nieuwpoort, 21/02/1804)
x Brugge, 14/05/1807 (akte nr. 078)
Moulaert Therese Francoise
W. Brugge
°Brugge, 7/04/1782 (25 jaar)
d.v. Moulaert Francois (68 jaar, bakker) & Verkeyn Marie (66
jaar; W. Brugge)
Loys Constantin Joseph Antoine
loodgieter, W. Brugge
°Brugge, 3/04/1774 (23 jaar)
z.v. Loys Antoine (49 jaar, W. Brugge; loodgieter) & Jansens
Rosalie (W. Brugge)
x Brugge, 3/02/1798 (akte nr. 126)
Marckey Marie Anne Josephe
W. Brugge
°Pollinkhove, 20/04/1772 (25 jaar)
d.v. Markey Pierre Jacques (W. Duinkerke (Frankrijk);
rentenier) & Fauvarcq Marie Anne (+Veurne)
Maes François Louis Ignace
koopman, W. Brugge
°Bailleul dep.du Nord, 19/02/1771 (34 jaar)
z.v. Maes François Louis Ignace (+Bailleul) & Annoy Marie
Françoise (+Bailleul)
x Brugge, 6/06/1805 (akte nr. 165)
Van De Caeserie Marie Therese Françoise
W. Brugge
°Gijverinkhove, 6/02/1771 (34 jaar)
d.v. Van De Caeserie Alexandre (+Gijverinkhove) & Butthé
Isabelle Françoise Const (+Gijverinkhove)

jrg 4 nr. 2

Maes Philippe Jacques
kuiper, W. Brugge
°Brugge, 17/05/1778 (23 jaar)
z.v. Maes Daniel (+Brugge) & De Weert Therese (+Brugge)
x Brugge, 7/02/1802 (akte nr. 63)
Digenant Marie Josephe
W. Brugge
°Beerst, 23/04/1778 (23 jaar)
d.v. Digenant Jean Baptiste (+Beerst) & Caes Isabelle Therese
(W. Diksmuide)
Mailly Augustin Gaspar
kleermaker, W. Brugge
°Brugge, 22/09/1763
weduwnaar van Marie Van Coullie
z.v. Mailly Philippe (+Brugge) & Franssens Anne (+Brugge)
x Brugge, 31/01/1803 (akte nr. 79)
Van Duyver Jeanne Therese Constance
W. Brugge
°Diksmuide, 21/09/1774 (28 jaar)
d.v. Van Duyver Pierre (+Diksmuide) & Moréle Jossine
(+Diksmuide)
Malli Pierre Jacques
wever, W. Brugge
°Brugge, 18/01/1766 (33 jaar)
weduwnaar van Isabelle Mafou
z.v. Malli Jean (W. Brugge) & Strubbe Marie Anne (W. Brugge)
x Brugge, 17/08/1799 (akte nr. 203)
Caesteker Marie Anne Caroline
W. Brugge
°Diksmuide, 24/12/1775 (23 jaar)
d.v. Caesteker Pierre (W. Diksmuide) & Boussemaere Marie
Therese (+Diksmuide)
Maquet Germain
dienstbode, W. Brugge
°Pottes dep.de Jemappes, 2/10/1779 (28 jaar)
z.v. Maquet Jacques Joseph (53 jaar, W. Pottes dep.de
Jemappes) & Lue Rosalie (53 jaar; W. Pottes dep.de
Jemappes)
x Brugge, 8/09/1808 (akte nr. 165)
Villain Reine Francoise Colette
W. Brugge
°Diksmuide, 21/03/1782 (26 jaar)
d.v. Villain Jean Ferdinand (53 jaar, W. Diksmuide) & Everaert
Anne Jeanne (55 jaar; W. Diksmuide)
Marckey Jacques Louis
apotheker, W. Brugge
°Pollinkhove, 13/12/1774 (22 jaar)
z.v. Marckey Pierre Jacques (W. Duinkerke (Frankrijk);
rentenier) & Fauvarcq Marianne Josephe Angeline
x Brugge, 15/10/1797 (akte nr. 41)
Van De Lannoote Alexandrine Francoise
W. Wervik
°Wervik, 6/10/1763 (34 jaar)
d.v. Van De Lannoote Jean Baptiste (+) & De Brabandere
Marie Alexandrine Francoi (W. Wervik)
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Marrannes Louis Victor Sebastien
particulier, W. Poperinge
°Veurne, 19/01/1769 (44 jaar)
z.v. Marrannes Pierre Francois (+Veurne, 30/03/1786) &
Deman Josephe Albertine (+Veurne, 4/12/1810)
x Brugge, 11/08/1813 (akte nr. 165)
D'Hauw Anne Fracoise
W. Brugge
°Brugge, 7/04/1755 (58 jaar)
weduwe van Pierre Jean Rabaut (+Diksmuide)
d.v. D'Hauw Bernard (+Brugge, 11/04/1803) & Jooris Marie
Anne (+Brugge, 7/07/1798)
opm.: Weduwe.
Maton Josse Francois Louis Em.
W. Brugge
°Nieuwpoort, 15/06/1785 (28 jaar)
z.v. Maton Josse Francois (afwezig) & Vanhove Adrienne
(+Nieuwpoort, 11/09/1803)
x Brugge, 3/10/1814 (akte nr. 237)
Van De Casery Marie Anne Constance
W. Brugge
°Brugge, 17/12/1769 (45 jaar)
weduwe van Bernard Benoit overleden te Brugge
d.v. Van De Casery Joseph Francois (+Veurne, 9/10/1792) &
Vanrobays Marie Constance (+Veurne, 19/03/1798)
Mestdagh Pierre Guillaume
dagloner, W. Assebroek
°Sint-Kruis, 24/05/1747 (61 jaar)
weduwnaar van Brigitte De Cock
z.v. Mestdagh Guillaume (+Sint-Kruis, 24/04/1777) & Debal
Anne Marie (+Sint-Kruis, 13/10/1796)
x Brugge, 17/11/1808 (akte nr. 210)
Vandewalle Jeanne Colette
W. Brugge
°Diksmuide, 17/06/1769 (39 jaar)
weduwe van Pierre Locquefier
d.v. Vandewalle Pierre Francois (+Diksmuide, 1/10/1803) & De
Coninck Jeanne (+Diksmuide, 27/02/1773)
Mesure Jacques Dominique
wever, W. Brugge
°Brugge, 1/09/1765 (31 jaar)
z.v. Mesure Joseph (65 jaar, W. Brugge; wever) & Moerman
Therese (66 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 5/07/1804 (akte nr. 173)
Deceunynck Marie Jacqueline
W. Brugge
°Veurne, 23/10/1771 (32 jaar)
d.v. De Ceunynck Philippe Jacques (75 jaar, W. Veurne;
particulier) & Verfallie Marie Jacqueline (60 jaar; W. Veurne)
Michot Charles Albert Casimir M.
fabrikant, W. Brugge
°Brugge, 14/08/1780 (20 jaar)
z.v. Michot François Xavier Joseph (W. Brugge) & De La Cauw
Marie Adelaïde (W. Brugge)
x Brugge, 28/04/1801 (akte nr. 96)
Willaert Anne Therese
W. Brugge
°Leke, 22/12/1776 (24 jaar)
d.v. Willaert Charles (+Brugge) & Mestdagh Anne (+Leke)

jrg 4 nr. 2

Milleville Jacques Dominique
koetsier, W. Brugge
°Menen, 8/08/1765 (40 jaar)
weduwnaar van Marie Helene Marhem
z.v. Milleville Philippe Joseph (+Menen) & Poppe Petronille
Josephe (+Menen)
x Brugge, 24/04/1806 (akte nr. 111)
Hennebert Constance Cecile
W. Brugge
°Houthem, 23/02/1779 (27 jaar)
d.v. Hennebert Matthieu (+Leisele) & Houvenagel Marie
Jacqueline (+Houthem)
Milné Pierre Jean Louis
schrijver, W. Brugge
°Neuve Eglise, 19/08/1779 (20 jaar)
z.v. Milné David Richard (+Ieper) & De Brem Marie Anne
Therese (+Poperinge)
x Brugge, 31/03/1800 (akte nr. 104)
Demolder Christine Claire
W. Brugge
°Izenberghe, (20 jaar)
d.v. Demolder Jacques François (W. Oostende; kuiper) &
Blomme Jacqueline (+Oostende)
Moens Engelbert Jacques
bierverdeler, W. Brugge
°Wulpen, (33 jaar)
z.v. Moens Pierre (+Wulpen) & Cortier Genevieve (+Wulpen)
x Brugge, 18/10/1796 (akte nr. 12)
Vermees Jeanne Albertine
W. Brugge
°Brugge, 30/07/1767 (29 jaar)
d.v. Vermees Joseph (76 jaar, W. Brugge; hovenier) & Baes
Angeline (68 jaar; W. Brugge)
Moreeuw Joseph Francois
tapisier, W. Brugge
°Brugge, 5/09/1773 (37 jaar)
weduwnaar van Marie Verpoortere
z.v. Moreeuw Jacques (+Brugge, 31/05/1804) & Lagast
Catherine (+Brugge, 9/01/1804)
x Brugge, 10/08/1810 (akte nr. 165)
Jansseune Marie Therese
W. Brugge
°Wulveringem, 4/03/1776 (34 jaar)
d.v. Jansseune Jacques (+Wulveringem, 4/03/1787) &
Bouchery Genevieve (+Wulveringem, 1/08/1796)
Opsomer Andre Francois
W. Brugge
°Diksmuide, 10/10/1774 (33 jaar)
z.v. Opsomer Pierre Andre (+Diksmuide, 9/04/1801) &
Bouchery Isabelle Eugenie (+Diksmuide, 22/10/1778)
x Brugge, 8/10/1807 (akte nr. 194)
Devoldere Marie Bernardine
W. Brugge
°Moerkerke, 16/12/1773 (34 jaar)
weduwe van Charles Haemers
d.v. Devoldere Pierre (+Moerkerke, 4/01/1782) &
Vandenhemel Catherine (+Moerkerke, 29/01/1805)
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Ordolie Felix Joseph
dagloner, W. Brugge
°Nieuwpoort, 6/08/1777 (27 jaar)
z.v. Ordolie Jacques (59 jaar, W. Brugge; dagloner) & Van De
Casteele Anne Marie (56 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 14/03/1805 (akte nr. 112)
Respeel Isabelle Claire
W. Brugge
°Aartrijke, 8/01/1777 (28 jaar)
d.v. Respeel François (+Ruddervoorde) & Luyckx Anne
Therese (+Aartrijke)

Proot Pierre Joseph Jean
W. Brugge
°Houthem, 30/08/1774 (32 jaar)
z.v. Proot Jean Joseph Emanuel (W. Leisele; handelaar) & De
Sandt Marie Jeanne (W. Leisele)
x Brugge, 14/08/1806 (akte nr. 198)
Nobus Marie Therese
W. Brugge
°Brugge, 16/10/1777 (28 jaar)
d.v. Nobus Sebastien (W. Brugge) & Timmerman Victoire (W.
Brugge)

Ossaer Pierre Jacques
herbergier, W. Brugge
°Beerst, 7/04/1769 (38 jaar)
z.v. Ossaer Jacques (+Vladslo, 7/02/1779) & De Ruyter
Isabelle Perpetu (+Beerst, 15/10/1802)
x Brugge, 23/04/1807 (akte nr. 059)
Doubels Anne Marie
W. Brugge
°Koekelare, 20/02/1774 (43 jaar)
d.v. Doubels Gerard Bertolphe (+Koekelare, 26/09/1782) & De
Laeter Isabelle Therese (+Koekelare, 10/10/1782)

Provoost Jean Norbert
dagloner, W. Brugge
°Wulpen, 28/10/1764 (38 jaar)
z.v. Provoost Pierre (+Wulpen) & Van Den Bussche Anne
Marie (+Wulpen)
x Brugge, 3/01/1803 (akte nr. 55)
Govaert Marie Claire Therese
W. Brugge
°Jabbeke, 23/12/1760 (42 jaar)
d.v. Govaert Corneille (+Jabbeke) & De Schacht Jacqueline
(W. Jabbeke)

Peel Jean Baptiste
timmerman, W. Brugge
°Brugge, 15/08/1788 (24 jaar)
z.v. Peel Pierre (+Brugge, 17/09/1807) & Verhaeghe Marie
Therese (52 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 13/11/1812 (akte nr. 177)
Koecke Anne Marie Ursule
W. Brugge
°Nieuwpoort, 2/03/1786 (26 jaar)
d.v. Koecke Lievin Jean (54 jaar, W. Brugge; timmerman) &
Mesuwe Anne Therese (50 jaar; W. Brugge)

Retsin Francois Louis
wever, W. Brugge
°Brugge, 20/01/1794 (20 jaar)
z.v. Retsin Marin (+Brugge, 14/02/1808) & Tafferne Jeanne (59
jaar; W. Brugge)
x Brugge, 11/08/1814 (akte nr. 158)
Van Lichtervelde Marie Therese Barbe
W. Brugge
°Veurne, 2/01/1787 (27 jaar)
d.v. Van Lichtervelde Francois (54 jaar, W. Brugge; hovenier)
& Borre Marie Margueriten Carolin (47 jaar; W. Brugge)

Piesens Jean Francois
wever, W. Brugge
°Brugge, 24/11/1787 (22 jaar)
z.v. Piesens Pierre Jacques (42 jaar, wever) & Been Marie (53
jaar; W. Brugge)
x Brugge, 13/04/1809 (akte nr. 037)
Panne Constance Rosalie
W. Brugge
°Veurne, 7/01/1771 (38 jaar)
d.v. Panne Louis Francois (+Veurne, 27/03/1796) & Lams
RoseFlorentine (+Veurne, 6/02/1783)

Reyngout Bernard
kuiper, W. Brugge
°Brugge, 1/07/1767 (36 jaar)
z.v. Reyngout Antoine Louis (+Brugge) & Lapeire Barbe
Therese (70 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 7/06/1804 (akte nr. 148)
Van Poucke Camille Sophie
W. Brugge
°Diksmuide, 12/01/1769 (35 jaar)
d.v. Vanpoucke Jean Baptiste (+Keiem) & Verbanck Isabelle
Claire (+Keiem)

Pollet Bernard Antoine
kruidenier, W. Brugge
°Brugge, 7/09/1740 (60 jaar)
weduwnaar van Anne Roels
z.v. Pollet Bartholemi (+Brugge) & De Neckere Marie
Jacqueline (+Brugge)
x Brugge, 7/05/1801 (akte nr. 102)
Van Cuyck Josephine Isabelle
W. Brugge
°Nieuwpoort, 3/03/1761 (40 jaar)
d.v. Van Cuyck Jean Michel (+Nieuwpoort) & Loys Jeanne
Florence (W. Oostende)

Rikour Pierre Albert
W. Brugge
°Lo, 31/03/1779 (32 jaar)
z.v. Rikour Charles (+Lo, 17/12/1783) & Heindrycx Marie (+Lo,
17/02/1794)
x Brugge, 7/02/1812 (akte nr. 30)
Bauwerlynck Colette Therese
W. Brugge
°Brugge, 19/04/1790 (21 jaar)
d.v. Bauwerlynck Philippe (58 jaar, schoenmaker) & Decuyper
Marie Jacqueline (+Brugge)
(wordt vervolgd)
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, minimum € 62,50 als beschermend lid) op
rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap,
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF,
Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA

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

-

-

Woensdag 15-22-29 september en 6-13 oktober: initiatiecursus “Hoe begin ik aan
mijn stamboom?”. Deelname in de kosten: 25 € (syllabus inbegrepen). Info: Marc
Derudder Veurne, 058-31.16.57
Maandag 20 sept: Voordracht “Notariaat- en Hypotheekarchief als genealogische
bron” door voorzitter Joeri Stekelorum.
Vrijdag 12 nov: Voordracht over het genealogisch-heraldisch handschrift van de
familie Schinkelle uit Veurne-Ambacht. Spreker: Pieter Donche.
VVF-documentatiecentrum is open in sept. op 18 om 14 u., op 27 om 19.30 u.; in okt.
op 2 en 16 om 14 u., op 11 en 25 om 19.30 u., in nov. op 6 en 20 om 14 u., op 8 en 22
om 19.30 u.; in dec. op 4 en 18 om 14 u., op 13 en 27 om 19.30 u.; in jan. 05 op 8 en
15 om 14 u., op 10 en 24 om 19.30 u., op 17 nieuwjaarsreceptie

Uitgaven VVF-Westkust

• Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau.
Tegen het einde van 2004 verschijnt er opnieuw een deel van dit uitzonderlijke werk. Deel 14 (nrs. 25.914 tot 32.350).
Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 verzendingskosten).
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• Staten van Goed van Ruddervoorde, door Willy Moons.
Dit werk bevat de 441 Staten van Goed en bijhorende rekeningen van Ruddervoorde uit de 18de eeuw. Met register van
familienamen. Kostprijs € 10 (+ € 3,70 verzendingskosten.
• Driemaandelijkse nieuwsbrief.
Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide. Jaarabonnement per post € 4 voor nietleden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op VVFWestkust@advalvas.be

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.

Voor u gelezen
Tijdschriften

Joeri Stekelorum, voorzitter

 In de Archikrant (driemaandelijks ledenblad van de Vrienden van het Veurns Archief), afl. 2 van jaargang 14,
verscheen van de hand van stadsarchivaris Jan Van Acker een eerste deel over “De burgemeesters van de 5-Artgemeenten” (periode voor 1831). Hij schetst er de historiek van het burgemeestersambt in het Ancien Regime, in de
Franse en in de Nederlandse periode. In het daaropvolgende nummer (afl. 3 van jaargang 14) wordt de periode belicht
tot de Eerste Wereldoorlog en tot 1970, waarbij uitvoerig wordt geput uit de opzoekingen door VVF Westkust verricht in
het kader van de Erfgoeddag 2004.
 In diezelfde Archikrant publiceert ons bestuurslid Jef Cailliau het negende deel en tiende deel van de meer uitgebreide
notities die hij nam bij de analyse van de staten van goed van de Kasselrij Veurne. Ze geven aanvullende informatie uit
deze staten van goed die voor een breder publiek van nut kunnen zijn (bijv. aanwezigheid van kunstvoorwerpen in het
sterfhuis, namen van huizen, bijzonder voorwerpen in de inboedel, enz.). Wilfried Pauwels heeft het in Bekende
Veurnaars over Hector De Backere (1870-1953), kerkbaljuws J.Michel Naert en Eduard Hatse (1893-1915) en Daniël
Duforêt.

Boeken
 De Diksmuidse stadsarchivaris Chris Vandewalle publiceerde zopas zijn derde monografie in de reeks Het Vlaams
brouwbedrijf in historisch perspectief (deel 9), uitgegeven door Mout- & Brouwhuis de Snoek en Westhoek &
Monumenten vzw. Het puike en ruim geïllustreerde werk De bierslag van Zannekin (64 bladzijden) behandelt de
geschiedenis van de mouterij-brouwerij St.-Louis van de familie Verlende in Lo (19de-20ste eeuw). De nieuwe
monografie is uitgewerkt in zeven hoofdstukken. Per generatie wordt de evolutie van de brouwerij en mouterij
geschetst, vanaf haar oprichting in 1847 tot de stopzetting van de activiteiten in 1966. Aan de publicatie ging een
grondig historisch onderzoek vooraf. Auteur Chris Vandewalle ploos hiervoor o.m. kadaster- en notariaatsarchieven uit
en vond ook heel wat informatie in de briefwisseling uit het familiearchief. Voorwaar een voorbeeld voor heel wat
genealogen…
(te verkrijgen in het Mout- en Brouwhuis de Snoek in Alveringem of in het VVV kantoor Lauka in Lo, 7,50 euro)
Uw voorzitter was aanwezig op de voorstelling van het boek te Fortem en proefde het voor de gelegenheid herbrouwde
bier Zannekin….
 Stefaan Lazoore en Stefaan Riem van VVF-Westhoek publiceerden het ruim 400 bladzijden tellende boek “De
verdwenen schoolpoort, toegang tot het verleden van de Ieperse Arme Meisjesschool (St.-Elisabeth)”, waarin onder
meer de registers der aanvaardingen voor de periode 1617-1780 en 1776-1876 zijn opgenomen. Het geheel wordt
afgerond met een alfabetische index op alle persoons- en plaatsnamen.
(te verkrijgen door overschrijving van 21 euro + 2,50 euro verzendingskosten op rek.nr. 738-3293440-21 van VVF
Westhoek, met vermelding van “Verdwenen schoolpoort”).
 Door de V.V.V.’s van Alveirngem, Lo-Reninge, Veurne en Veurne-Ambacht werd ter gelegenheid 60 jaar einde van de
Tweede en 90 jaar begin van de Eerste Wereldoorlog een brochure uitgegeven met alle relicten die aan beiden
herinneren. Onder de titel Momenten van Oorlog in Vredestijd, een tocht langs Oorlogserfgoed in Veurne-Ambacht,
wordt per deelgemeente een overzicht gegeven van alle monumenten, gedenkplaten enz.
(De brochure is te verkrijgen voor 2,50 euro in elk deelnemend V.V.V.-kantoor).
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De kalender (2)

www.alforto.nl bewerkt door Willy Moons

In vorige nieuwsbrief hadden we een bijdrage over de Republikeinse Kalender. We probeerden toen uw nieuwsgierigheid te
activeren met volgende vraag in de rand: Had de republikeinse kalender blijven bestaan in welk jaar zouden wij ons nu
bevinden? En als de Joodse kalender zou gebleven zijn? Of de Juliaanse kalender ? En met de Islamitische kalender?
Antwoorden zijn er niet gekomen. Spijtig, maar we willen geen slapende geesten wakker maken. Dus geven we maar zelf
het antwoord op een manier zoals de Joden dat doen, nl. een vraag met een vraag beantwoorden.

Waar komt onze kalender vandaan?
Op de wereld bestaan vele kalenders met eigen jaartellingen. Het jaar tweeduizend is bijvoorbeeld in al deze
kalenders als volgt :
Jaar

Kalendernaam

Startpunt

Teleenheid

Lengte

6236 Eerste Egyptische kalender

Onbekend

zon

365¼ dagen

5760 Joodse kalender

Onbekend

maan (en zon)

354+ dagen

2000 Gregoriaanse kalender

Geboorte van Christus

zon

365¼ dagen

1420 Islamitische kalender

Vlucht van Mohammed uit Mekka maan

5119 Grote Maya cyclus

Waarschijnlijk Sterren posities

208 Franse Republikeinse kalender Franse revolutie

354 dagen

20 dagen,
260 dagen,
In essentie
360 dagen in
365¼ dagen
cyclus van 52 jaar
zon

365 dagen

De notatie voor en na Christus is pas in 525 voorgesteld door Dionysius Exiguus. Pas in 1500 werd deze
aanduidingswijze in Spanje geaccepteerd. Hiervoor vonden gebeurtenissen plaats in het zoveelste jaar van de
regering van de dan levenden vorst.
Belangrijker hiernaast is wat we tellen. Tellen we de omwentelingen van de aarde om de zon, tellen we de
omwentelingen van de maan om de aarde, of tellen we de omwentelingen van de aarde ten opzichte van
vaststaande sterren?
Onze kalender telt het aantal omwentelingen van de aarde om de zon. Het grote voordeel hiervan is dat de
seizoenen elk jaar op gelijke datums vallen. Vooral voor landbouwers is dit zeer belangrijk. Wanneer moeten
we zaaien? Wanneer moeten we oogsten? Aan de hand van de kalender is hierop een goed antwoord te
geven.
Toch hebben vele culturen de maan als uitgangspunt. De maan draait in 29 dagen en 12:44:03 uur om de
aarde. Deze kalenders trekken zich niets aan van de seizoenen. Waarschijnlijk is het gemak waarmee iedereen
de maan kan zien, de basis voor het gebruik van deze kalenders. Bovendien had vrijwel elke oude cultuur veel
ontzag voor de maan. Haar vervolgens vergoddelijken was dan een kleine stap.
De lengte van het het zonnejaar - 365 dagen 5 uur 48 minuten en 46 seconden - is al sinds 127 voor Chr.
bekend. Toen mat Hipparchus de lengte met een afwijking van 6 minuten en 14 seconden. In 880 verbeterde
al-Battani dit tot 22 seconden.
De Juliaanse kalender (onze kalender voor 1582) is 10 minuten en 44 seconden langer dan het zonnejaar. Dit
komt overeen met elke 134 jaar één dag. De Juliaanse kalender liep hierdoor steeds verder op uit op het
zonnejaar. Diverse Pausen ontvingen voorstellen om de kalender voor deze fout te corrigeren. Uiteindelijk
corrigeerde Paus Gregorius XIII pas in 1582 de kalender door tien dagen uit de kalender te halen. Hierna heet
onze kalender de Gregoriaanse kalender. Antonio Lilius had ontdekt dat deze afwijking elke 402 jaar ging om
drie dagen. Hij ronde dit af op 400 jaar. Dit is de basis voor de schrikkeleeuw. Elk vierde jaar zou een
schrikkeljaar worden, behalve de niet door 400 deelbare eeuwjaren (1700,1800, 1900 niet; 2000 wel). Het
verschil is hierna slechts één dag op elke 3300 jaar.
Waarom hebben onze voorouders dan zo moeilijk gedaan over de kalender en correcties hierin? Macht, status,
bescherming, onwetendheid, angst, niet-uitgevonden-door-ons, alle oorzaken die vernieuwingen altijd
tegenhouden. De laatste grote kalendercorrectie van 1582 werd bijvoorbeeld pas in 1752 in Groot Brittannië
ingevoerd, in 1873 in Japan, in 1923 door Griekenland en in 1918 in Rusland. Rusland moest door de late
invoering 13 in plaats van 10 dagen laten vallen.
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Voordrachten

Telkens in de conferentiezaal van het VVF-centrum, CC Taf Wallet, Veurnelaan 109 (2de verdieping), St-Idesbald-Koksijde
•

Op 20 september om 19.30 uur voordracht door Joeri Stekelorum, voorzitter VVF Westkust.

“Notariaatsarchieven en Archief van de Hypotheekkantoren in de regio Veurne”.

Deze archieven zijn een rijke bron voor het stofferen van onze familiegeschiedenis, maar ervaring leert dat deze
weinig gebruikt worden. Tijdens de voordracht kom je meer te weten waar je iets kan terugvinden, wat je mag
verwachten en wat je ermee kan doen om je familiegeschiedenis wat meer tot leven te brengen.
Een aanrader voor éénieder !

•

Op vrijdag 12 november om 19.30 uur voordracht door Pieter Donche

“Het genealogisch-heraldisch handschrift van de familie Schinckelle uit Veurne-Ambacht”
De familie Schinckele was een Veurnse familie met diverse burgemeesters-landhouders en schepenen in de
Kasselrij Veurne. Pieter Donche is een gerenomeerd amateur-genealoog en mede-auteur van de uitgave van het
handschrift Schinckelle.

Weetjes
•
•

•

Nu je à jour bent met de diverse kalenders, reken eens uit in welk jaar je geboren bent, dit volgens de diverse
kalenders. Het wordt een prachtige quizvraag !
Wie informatie heeft over de burgemeesters die deel uitmaakten van de tentoonstelling Erfgoeddag en die wil
bezorgen ten einde het boek, dat tegen einde 2004 verschijnt, optimaal te maken, neme contact op met een van de
bestuursleden van VVF-Westkust. Ook illustraties en foto’s zijn steeds welkom en worden op erewoord
terugbezorgd.
VVF-Westkust zoekt enkele enthousiastelingen om mee te werken (!) in een werkgroep inzake genealogie en
organisatie. Als je een werkpaard bent contacteer dan onze bestuursleden.

De regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen
Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove

In 2003 publiceerde het Rijksarchief Beveren-Waas de tweedelige “Toegang in Beperkte Oplage nr. 280” onder de titel
“Nadere toegang tot het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen en rechtsvoorgangers (1796-1960). Isabel
Rotthier heeft hiemee het omvangrijke archief van deze gerechtelijke instelling voor een breed publiek op een uitstekende
en wetenschappelijk verantwoorde wijze ontsloten. Voordien bestonden enkel een aantal primaire ontsluitingen die
opzoekingen op bijv. familienaam bijzonder moeilijk en arbeidsintensief maakten. In haar publicatie vertrekt ze van de
arrestboeken en koppelt ze hier de dossier- en inventarisnummers aan.
Op deze publicatie bestaat geen alfabetische index, zodat bij de speurtocht naar naam- of familiegenoten, toch nog zo’n
kleine 1000 bladzijden dienen doorworsteld te worden. Om het onze leden van VVF-Westkust wat makkelijker te maken,
hebben we het inititiatief genomen om alle dossiers die op één of andere manier met een gemeente uit ons werkgebied te
maken hebben, voor u uit de “nadere toegang” te plukken en u op een presenteerblaadje aan te bieden. We hopen met dit
initiatief een aantal geïnteresseerden, hetzij in genealogie, hetzij in lokale geschiedenis, van nut te kunnen zijn.
We geven u volgende informatie mee:
• datum van het arrest en (tussen haakjes) het dossiernummer gevolgd door het inventarisnummer (dit nummer
dient aangevraagd om het volledige dossier te kunnen inkijken)
• de identificatiegegevens van de beschuldigden zoals naam en voornaam, leeftijd, beroep, geboorte- en woonplaats
(hou er rekening mee dat sommige familienamen verkeerd geschreven kunnen zijn).
• het gepleegde misdrijf en de plaats waar dat misdrijf plaatsvond
• de naam en voornaam, beroep en woonplaats van het slachtoffer van het misdrijf
• nota of de beschuldigde werd veroordeeld en welke straf het Hof hem of haar oplegde.
Voor wie meer wil weten raden we aan de voormelde “Toegang in Beperkte Oplage nr. 280” te raadplegen of het werk van
Velle K., Cazaux I. en Heusequin S., “Inventaris van het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen en
rechtsvoorgangers (jaar III(1794-1795) – 1929”), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1998. In deze inventaris vind je een
geschiedenis van het Hof, de archiefbewerking, een zoekwijzer, informatie over de openbaarheid van het archief en de
eigenlijke inventaris.
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Wie een dossier wil raadplegen moet een verplaatsing maken naar het Rijksarchief Beveren-Waas. In één van de volgende
nummers van onze nieuwsbrief zullen we een Assisenproces met beklaagden uit Oostduinkerke voor u uit de doeken doen.
4 mei 1796 – (1-100)
DE LOOSE Henri 44 jaar, arbeider - boer, °Schore,
wonende te Houtave
DE LOOSE Jean 40 jaar, arbeider, °Sint-Pieterskapelle,
wonende te Keiem
Diefstal (koe) te Bredene, ten nadele van BRIL Leonard,
Straf: Beiden vrijgesproken.
9 oktober 1796 – (7-103)
VAN ELVERDINGHE Pierre, 27 jaar, arbeider, °Keien,
wonende Keiem
DE PUTTERE Philippe, 29 jaar, landbouwknecht,
°Keiem, wonende te Keiem
Diefstal te Keiem ten nadele van LEFEVRE Henry,
landbouwer te Keiem
Straf: Beiden vrijgesproken.
19 oktober 1796 – (20-104)
DECLAIRC Jacques, 20 jaar, arbeider, °Pervijze,
wonende Leisele
Diefstal met braak te Wulveringem ten nadele van
MAVEAUX Jaenne, weduwe, wonende Wulveringem
Straf: 2 jaar gevangenisstraf
17 november 1796 – (
17-103)
DE PUTTER Philippe, 29 jaar,landbouwknecht, °Keiem,
wonende te Keiem
Diefstal te Keiem ten nadele van LEFEVRE Henry,
landbouwer, wonende te Keiem
Straf: 4 jaar hechtenis, tentoonstelling
26 januari 1796 – (31-106)
VERMANDER Jean, 35 jaar, veldarbeider, °Alveringem,
wonende te Sint-Katharinakapelle
Diefstal - moord te Oostkerke op VAN ECKE Philippe,
herbergier, wonende te Oostkerke en VAN ECKE Marie
Straf: Doodstraf
27 januari 1797 – (32-106)
VAN EGROO Pierre, 24 jaar, maaier - arbeider,
°Nieuwkapelle, wonende te Kaaskerke
Diefstal te Sint-Katharinakapelle ten nadele van
DEHAESE Charles, handelaar, wonende te SintKatharinakapelle en ANTOINI, handelaar, woonplaats
niet aangegeven
Straf: 16 jaar de ijzers, tentoonstelling
11 maart 1797 – (35-106)
BAROEN Jeanne, 38 jaar, weduwe, landbouwster,
°Nieuwkerke, wonende te Veurne
Brandstichting te Veurne ten nadele van DONCKER
Philippe, timmerman, wonende te Veurne
Straf: Vrij
18 maart 1797 – (41-107)
GOOSEN Gabriel, 45 jaar, landarbeider, °Hoogstade,
wonende te Wulveringem
CARDOEN Pierre, 32 jaar, landarbeider, °Hondschoote,
wonende te Wulveringem
PIETERS Jean, 17 jaar, landarbeider, °Westvleteren,
wonende te Wulveringem
BIESBROUCK Philippe, 56 jaar, landarbeider,
°Wulveringem, wonende te Wulveringem
Diefstal met braak te Oeren – Adinkerke – Steenkerke
ten nadele van HUYGHEBAERT Ferdinand, boer,
wonende te Oeren; MAERTIN Jean, SERPIETERS
Francois en VAN ECKE André
Straf: Iedereen 16 jaar de ijzers, tentoonstelling
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24 mei 1797 – (46-108)
DE BRABANDER François, 30 jaar, landmeter, °Beerst,
wonende te Leke
Valsheid in geschriften - afpersing te Leke ten nadele van
LALEMAN Joseph, DE MEYERE Joseph, DE CAT
François, CASTELEIN Silvester
Straf: Veroordeeld
12 oktober 1797 – (67-113)
VAN DOORNE Frederic, 32 jaar, schoenmaker,
°Diksmuide, wonende te Diksmuide
VAN STEENKISTE Charles, 52 jaar, kleermaker,
°Izegem, wonende te Diksmuide
BILLIAERT Jean, 65 jaar, arbeider, °Diksmuide,
wonende te Diksmuide
FOUR Pierre, 44 jaar, ketellapper, °(Coro), wonende te
Diksmuide
Medeplichtig aan diefstal met geweld te Esen ten nadele
van JACQUES François
Straf: 24 jaar de ijzers, tentoonstelling
5 januari 1798 – (74-115)
METSU Anna, 42 jaar, weduwe, visverkoopster,
°Nieuwpoort, wonende te Nieuwpoort
METSU Elisabeth, 20 jaar, naaister, °Nieuwpoort,
wonende te Nieuwpoort
Diefstal met braak te Nieuwpoort ten nadele van
BOGAERT Laurent
Straf: Anna vrijgesproken, Elisabeth 2 jaar
gevangenisstraf
6 januari 1796 – (75-115)
DE POORTER Pierre, 29 jaar, arbeider, °Leke, wonende
te Beerst
Diefstal te Beerst ten nadele van HOSTEN Jean
Straf: 2 jaar gevangenis
7 januari 1798 – (79-116)
DE HOECK Jean, 22 jaar, maaier, °Pollinkhove,
wonende te Pollinkhove
Diefstal met braak te Pollinkhove ten nadele van DE
BAENDT, weduwe
Straf: 12 jaar de ijzers, tentoonstelling
8 januari 1798 – (77-116)
DE SMIDT Pierre Jacques, 27 jaar, arbeider, °Wormhout,
wonende te Leisele
Diefstal te Alveringem ten nadele van CAULIER
Straf: 6 jaar hechtenis
11 januari 1798 – (9-116)
DECAN Pierre, 41 jaar, arbeider, °Watou, wonende te
Pollinkhove
DE LIE Corneil, 50 jaar, arbeider, °Kemmel, wonende te
Pollinkhove
DE LIE Albert, 20 jaar, maaier, °Elverdinge, wonende te
Pollinkhove
Diefstal met braak en geweld te Izenberge ten nadele
van CAESTECKER Pierre
Straf: iedereen 24 jaar de ijzers, tentoonstelling
12 januari 1798 – (80- ?)
VAN ACKER Jean, 29 jaar, arbeider, °Vlamertinge,
wonende te Gijverinkhove
MERLEVEDE Ferdinand, 29 jaar, arbeider, °Izenberge,
wonende te Gijverinkhove
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Diefstal met braak en geweld te Gijverinkhove ten nadele
van VERPOOT Philippe
Straf: 24 jaar de ijzers, tentoonstelling
5 maart 1798 – (87-117)
DUCK Pierre Norbert
Diefstal (paard – ezel) te Vladslo en Pervijze ten nadele
van BLOMROCK Jean, wonende te Vladslo en CAERS
Marie, wonende te Pervijze
Straf: 4 jaar hechtenis, tentoonstelling
3 juni 1798 – (93-118)
TANDT Jean, 28 jaar, dienstbode, °Klerken, wonende te
Sint-Jacobskapelle
Diefstal met inklimming te Sint-Jacobskapelle ten nadele
van BONTE Pierre en VERHAEGHE Laurent
Straf: Vrij
6 juni 1798 – (95-118)
LANTOINE Pierre, 18 jaar, fluitspeler, °Duinkerke, zonder
woonplaats
LANTOINE Pierre Louis, 24 jaar, muzikant, °Gent,
zonder woonplaats
GILLIOU Genevien, 18 jaar, zonder beroep, °Duinkerke,
zonder woonplaats
Diefstal winkels te Oostende-Diksmuide-Ieper ten nadele
van DELIC te Oostende;
DE BRUYNE Louis te Diksmuide; STEYAERT Jean te
Diksmuide; LONCKE Jean te Diksmuide en
LIEVERMANS te Ieper
Straf: Pierre en Pierre Louis 4 jaar de ijzers,
tentoonstelling; Genevien is vrijgesproken

Straf: Vrij
14 september 1800 – (251-140)
BOSSIER Eugenie, 32 jaar, landarbeider, °Hoogstade,
wonende te Hoogstade
QUAGEBUER Michel, 36 jaar, landarbeider, °Watou,
wonende te Hoogstade
Kindermoord te Hoogstade
Straf: Vrij
4 september 1800 – (160-132)
WATTELE Pierre, 40 jaar, pruikenmaker wonende te
Oostduinkerke
Moord te Oostduinkerke op FRANCHAERTS Pierre,
douanier, wonende te Oostduinkerke
Straf: Doodstraf
7 januari 1801 – (275-144)
VERMARCKE Charles, 42 jaar, arbeider, °Beerst,
wonende te Nieuwpoort
POULET Louis, 37 jaar, visser, °Veurne, wonende te
Nieuwpoort
HIELE Jacques, 32 jaar, visser, °Oostduinkerke,
wonende te Nieuwpoort
Diefstal tabak te Nieuwpoort ten nadele van DAVID
Guillaume, handelaar te Nieuwpoort
Straf: Alle drie 6 jaar hechtenis, tentoonstelling
7 maart 1801 – (288-145)
AMEEUW Charles, 25 jaar, schoenmaker, °Izenberge,
wonende te Izenberge
Diefstal met braak te Vinkem ten nadele van VIEREN
Charles, landbouwer te Vinkem
Straf: 12 jaar de ijzers, tentoonstelling

8 november 1798 – (119-127)
PLATTEVOET Pierre, 19 jaar, arbeider, °Gijverinkhove,
wonende te Gijverinkhove
Diefstal met braak te Gijverinkhove ten nadele van
DUBOIS Philippe wonende te Gijverinkhove en
LIBBRECHT Cornil
Straf: 10 jaar de ijzers, tentoonstelling

19 maart 1801 – (287-145)
TOULOUSE Jean Baptiste, 37 jaar, fruithandelaar,
°Oudekapelle, wonende te Veurne
Diefstal te Bulskamp ten nadele van VANKEMMELBEKE
Petronille, weduwe, landbouwster, wonende te Bulskamp
Straf: 22 jaar de ijzers, tentoonstelling

4 augustus 1799 – (177-?)
DE WILDE Charles, 32 jaar, timmerman, °Nieuwpoort,
wonende te Nieuwpoort
Diefstal met braak te Nieuwpoort ten nadele van
FOCKEDEY Pierre, rentenier, wonende te Nieuwpoort
Straf: Vrij

6 juni 1801 – (310-147)
VOLBRECHT Henry, 56 jaar, arbeider, °SintPieterskapelle, wonende te Stene
Diefstal met in klimming te Slijpe ten nadele van VANDE
Putte, landbouwer te Leffinge
Straf: 1 jaar gevangenis

7 december 1799 – (199-135)
VAN DEN BERGHE Pierre, 24 jaar, arbeider,°Vinkem,
wonende te Veurne
Dienstbode diefstal te Oostvleteren, Veurne, Alveringem,
ten nadele van DE WAEGEMACKER Jeanne, weduwe,
boerin, wonende te Oostvleteren; VERCRAENE
Constance, wonende te Veurne; BLAERE Philippe,
herbergier, wonende te Alveringem en VIAENE Francois,
herbergier
Straf: 10 jaar de ijzers, tentoonstelling

8 juni 1801 – (312-147)
DECOCK Augustin, 31 jaar, timmerman, °Moere,
wonende te Moere
Diefstal met braak te Moere ten nadele van BULCKE
Pierre, herbergier te Moere
Straf: Vrij

5 april 1800 – (238-139)
AUDRIEUX Jacques, 21 jaar, landarbeider, °Bulskamp,
wonende te Steenkerke
Diefstal te Vinkem ten nadele van MOENECLAEY
Jacques, arbeider, wonende te Vinkem
Straf: 2 jaar gevangenisstraf
4 juli 1800 – (239-139)
WILLEMS Pierre, 30 jaar, arbeider - pachter, °Reninge,
wonende te Alveringem
Diefstal met braak en geweld te Alveringem ten nadele
van MILLEVILLE Jean, landbouwer, wonende te
Alveringem
jrg 4 nr. 3

5 juli 1801 – (319-148)
ROOSE Pierre, 41 jaar, handelaar, °Ardooie, wonende
Roeselare
Diefstal met braak te Koekelare ten nadele van
DIERIJCKX Jacques, landbouwer te Koekelare
Straf: Doodstraf
10 februari 1802 – (346-152)
COURTEIN Louis, 46 jaar, wever, °Westkapelle,
wonende te Sint-Katarina-kapelle
Moord weg naar Ieper op VILLEIRS Jacques, 13 jaar,
wonende te Sint-Katarina-kapelle
Straf: Doodstraf
5 juni 1802 – (370-154)
BEGHIN Jacques, 34 jaar, dagloner, °Hooglede,
wonende te Pollinkhove
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Diefstal met braak te Pollinkhove ten nadele van VAN
DEN BUSSCHE Laurent, landbouwer te Pollinkhove
Straf: 14 jaar de ijzers, tentoonstelling

Straf: Martin: 16 jaar de ijzers, tentoonstelling; Severin:
vrij; Ignace: 16 jaar de ijzers, tentoonstelling; Francois: 3
jaar correctiehuis; Jacques: vrij

3 augustus 1802 – (275-143)
COCQUYT Jean, 40 jaar, hoedenmaker, °Duinkerke,
wonende te Nieuwpoort
Diefstal met braak te Nieuwpoort ten nadele van DAVID
Guillaume, handelaar te Nieuwpoort
Straf: 6 jaar detentie, tentoonstelling

9 september 1803 – (449-164)
TOULOUSE Theodore, 48 jaar, herbergier – landbouwer,
°Sint-Rijkers, wonende te Hoogstade
Moord te Leisele op PERSIJN Louise
Straf: 20 jaar de ijzers, tentoonstelling

6 maart 1803 – (418-159)
OBIJN Jean, 47 jaar, gevangenbewaker, °Ieper,
wonende te Veurne
Gedetineerden laten ontsnappen te Veurne ten nadele
van Gevangenis te Veurne
Straf: Vrij
8 maart 1803 – (404-157)
VERSCHILDE Martin, 50 jaar, dagloner, °Diksmuide,
wonende te Diksmuide
VERSCHILDE Severin, 22 jaar, leerjongen leerlooier,
°Diksmuide, wonende te Diksmuide
POYBLANC Ignace, 50 jaar, dagloner, °Reninge,
wonende te Diksmuide
POYBLANC Francois, 16 jaar, leerjongen tuinier,
°Diksmuide, wonende te Lombardsijde
POYBLANC Jacques, 13 jaar, zonder beroep,
°Diksmuide, wonende te Diksmuide
Diefstallen met braak te Diksmuide ten nadele van
LISSNYDER Joseph, schipper te Diksmuide; VAN
DAMME Jean, tuinier te Diksmuide; VAN HILLE Pierre,
molenaar; VAN RUBAIY Pierre, herbergier te Diksmuide
e. a

6 november 1803 – (468-166)
DESWARTE Jean, 23 jaar, belastingontvanger, °SintJoris, wonende te Sint-Joris
Afpersing te Schore ten nadele van VANACKE Paul,
landbouwer te Schore; Weduwe DEWILDE Pierre,
landbouwster te Schore; HOORNAERT Jean,
landbouwer te Schore; VANHEE Jacques, wonend te
Schore; VERMEESCH Ange, landbouwer te Schore en
JONCKHEERE Pierre, landbouwer te Schore
Straf: Vrij
9 februari 1804 – (486-168)
PLANCKE Marie Jeanne, 30 jaar, dienstmeid,
°Alveringem, wonende te Alveringem
Kindermoord te Alveringem
Straf: Doodstraf
5 mei 1804 – (496-169)
WATERLOOS Jean Baptiste, 39 jaar, molenbouwer,
°Houtem, wonende te Wervik
Diefstal in herberg te Pollinkhove ten nadele van
DELANOYE Joseph, herbergier te Pollinkhove
Straf: 4 jaar gevangenis

Huwelijken van personen afkomstig van Bachten de Kupe
afgesloten te Brugge tussen juli 1796 en januari 1815 (deel 5)
Robert Joseph Philippe
wever, W. Brugge
°Brugge, 11/01/1783 (20 jaar)
z.v. Robert Ange (46 jaar, W. Brugge; wever) & Quagebeur
Agathe (52 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 30/06/1803 (akte nr. 177)
Vandycke Catherine Marie
W. Brugge
°Veurne, 20/05/1770 (33 jaar)
d.v. Vandycke Pierre Jacques (+Veurne) & Baert Marie
Jacqueline (+Veurne)
Ryspoort Basile Andre Joseph
apotheker, W. Brugge
°Veurne, 30/11/1774 (26 jaar)
z.v. Rijspoort Jacques (+Veurne) & Coolsaet Marie Josephe (W.
Veurne)
x Brugge, 8/04/1801 (akte nr. 89)
Beuckels Marie Jeanne Therese
W. Brugge
°Brugge, 25/02/1771 (30 jaar)
d.v. Beuckels Pierre (W. Brugge) & Cyfflé Jacqueline (W.
Brugge)
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Ryspoort Basile Andre
apotheker, W. Brugge
°Veurne, 1/12/1774 (29 jaar)
weduwnaar van Marie Beuckels
z.v. Ryspoort Jacques (+Veurne) & Coolsaet Marie Joseph (70
jaar; W. Brugge)
x Brugge, 23/01/1804 (akte nr. 070)
Vanhende Marie Anne Sophie
W. Brugge
°Brugge, 22/06/1772 (31 jaar)
d.v. Vanhende Jean Frederic (65 jaar, W. Brugge; medecin) &
Volckaert Marie Anne (61 jaar; W. Brugge)
Schiets Paul Jean
wever, W. Brugge
°Gent, 3/08/1748 (66 jaar)
weduwnaar van Anne Bruxelles
z.v. Schiets Joseph Francois (afwezig) & Gratiaen Jeanne
(afwezig)
x Brugge, 12/08/1814 (akte nr. 164)
De Prey Jeanne Therese
W. Brugge
°Gijverinkhove, 18/01/1770 (44 jaar)
d.v. De Prey Francois Xavier (+Alveringem, 18/10/1777) &
Plovier Marie Catherine (+Alveringem, 26/11/1787)
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Schoonaert Jean Baptiste
kleermaker, W. Brugge
°Stavele, 15/04/1763 (37 jaar)
z.v. Schoonaert Jacques (+Stavele) & Pinson Therese
(+Brugge)
x Brugge, 10/10/1800 (akte nr. 12)
De Lille Marie Josephe
W. Brugge
°Brugge, 13/03/1771 (29 jaar)
d.v. De Lille Eugene Joseph (+Brugge) & Paiques? Jeanne
Petronille (W. Brugge)

Storm Charles Joseph
koetsier, W. Brugge
°Diksmuide, 22/10/1780 (26 jaar)
z.v. Storm Michel (52 jaar, W. Diksmuide) & Doncke Marie (52
jaar; W. Diksmuide)
x Brugge, 30/07/1807 (akte nr. 134)
Claeys Anne Therese
W. Brugge
°Brugge, 26/03/1786 (21 jaar)
d.v. Claeys Joseph Jean (65 jaar, W. Brugge) & De Graeve
Therese (64 jaar; W. Brugge)

Simon Jean Philippe
kuiper, W. Brugge
°Brugge, 14/05/1777 (35 jaar)
z.v. Simon Jean (+Brugge, 15/01/1809) & Provoost Albrique
Anne (+Brugge, 19/07/1808)
x Brugge, 18/06/1812 (akte nr. 94)
Huygebaert Sophie Clemence Francoise
W. Brugge
°Diksmuide, 14/11/1781 (30 jaar)
d.v. Huygebaert Jean Baptiste (+Diksmuide, 10/11/1798) & Van
Duyfhuys Marie Francoise (60 jaar; W. Brugge)

Strobbe François Xavier
schoenmaker, W. Brugge
°Brugge, 10/02/1775 (27 jaar)
z.v. Strobbe François Jean (+Brugge) & Marannes Elisabeth (W.
Brugge)
x Brugge, 10/05/1802 (akte nr. 132)
Vandevoorde Josephine Rosalie
W. Brugge
°Hondschoote (dep.du Nord), 13/05/1772 (30 jaar)
d.v. Van De Voorde Martin (+Hondschoote) & Van Den Caloene
J??? Joseph (+Hondschoote)

Simonart Louis Norbert Joseph
W. Brugge
°Rieme dep.de Jemappes, 11/07/1785 (23 jaar)
z.v. Simonart Alexis Joseph (59 jaar, W. Brugge) & Brebau
Catherine Joseph (+St.Guilain dept.de Jemappes)
x Brugge, 6/01/1809 (akte nr. 004)
Monterse Jeanne Dorothée
W. Brugge
°Nieuwpoort, 11/04/1785 (23 jaar)
d.v. Monterse Joseph (+Nieuwpoort, 12/07/1792) & Billiet
Dorothée Petronille (53 jaar; W. Brugge)

Surson Louis Jacques
dienstbode, W. Brugge
°Hondschote (dep. du Nord), 8/11/1767 (31 jaar)
z.v. Surson André (+Hondschote (dep.du Nord)) & Govaere
Marie Godelieve (+Hondschote (dep.du Nord))
x Brugge, 7/08/1799 (akte nr. 201)
Mestagh Anne Colette
W. Brugge
°Brugge, 20/08/1769 (30 jaar)
d.v. Mestagh Jean (+Oostende) & Callemeyn Colette
(+Oostende)

Sioen Guillaume Jean
dienstbode, W. Brugge
°Oostkamp, 23/07/1776 (22 jaar)
z.v. Sioen Pierre (+Oostkamp) & Demunck Anne (+Oostkamp)
x Brugge, 15/07/1798 (akte nr. 289)
Denys Eugenie Françoise
dienstbode, W. Brugge
° (32 jaar)
d.v. Denys Jean (+Pollinkhove) & Ledieu Marie Rosalie (W.
Pollinkhove)

Tempelaere Donatien Joseph
schoenmaker, W. Brugge
°Brugge, 14/10/1778 (29 jaar)
z.v. Tempelaere Jacques (+Brugge, 15/12/1805) & Van Acker
Cornelie (65 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 21/07/1808 (akte nr. 135)
Allewaert Marie Therese
W. Brugge
°Pollinkhove, 7/07/1776 (32 jaar)
d.v. Allewaert Pierre Francois (69 jaar, W. Pollinkhove) &
Dequeecker Rose (+Pollinkhove)

Soudan Jean Ferdinand
goudsmid, W. Brugge
°Gent, 27/11/1781 (30 jaar)
z.v. Soudan Josse Ferdinand (79 jaar, W. Gent; particulier) &
Grenier Isabelle Jossine (+Gent)
x Brugge, 27/06/1812 (akte nr. 101)
Willaert Ide Caroline
W. Brugge
°Wulpen, 20/10/1785 (26 jaar)
d.v. Willaert Jacques (+Wulpen, 12/06/1795) & Odaer Jeanne
(64 jaar; W. Wulpen)
Storie Pierre Jacques
uurwerkmaker, W. Brugge
°Brugge, 23/04/1785 (25 jaar)
z.v. Storie Pierre Jacques (63 jaar, W. Brugge; kruidenier) &
Demol Isabelle Victoire (53 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 7/06/1810 (akte nr. 115)
Marckey Colette Petronille Theres
W. Brugge
°Pollinkhove, 31/03/1776 (34 jaar)
d.v. Marckey Pierre Jacques (+Duinkerke Fr., 4/07/1801) &
Fauvarcq Marie Anne Josephe Angel. (+Veurne)

jrg 4 nr. 3

Vaessen Francois
molenaar, W. Brugge
°Stalhille, 15/12/1777 (29 jaar)
z.v. Vaessen Goddefroi (66 jaar, W. Stalhille; dagloner) &
Demaere Godelieve (+Stalhille)
x Brugge, 11/06/1807 (akte nr. 102)
Van Borren Isabelle Therese Const.
W. Brugge
°Alveringem, 9/12/1785 (21 jaar)
d.v. Van Borren Jean Baptiste (64 jaar, W. Oudenburg;
koopman) & Poussenier Isabelle Therese (54 jaar; W.
Oudenburg)
Van Acker Jacques Antoine
draaier, W. Brugge
°Brugge, 14/07/1777 (28 jaar)
z.v. Van Acker Jacques (46 jaar, W. Brugge; fruitboer) &
Vanderstraete Anne Marie (55 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 14/11/1805 (akte nr. 28)
Merveillie Sophie Colette
W. Brugge
°Diksmuide, 7/04/1785 (20 jaar)
d.v. Merveillie François (+Gistel, 17/05/1792) & Meulenaere
Isabelle (+Diksmuide, 6/12/1798)
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Van Cuyck Michel Antoine
W. Oostende
°Nieuwpoort, 10/10/1764 (50 jaar)
weduwnaar van Jeanne Marie Therese Kempe (+Oostende
10/09/1809)
z.v. Van Cuyck Jean Michel (+Nieuwpoort, 7/06/1765) & Loys
Jeanne Florence (+Oostende, 27/10/1802)
x Brugge, 3/10/1814 (akte nr. 235)
Almey Marie Rose Josephe
W. Brugge
°Brugge, 20/01/1784 (30 jaar)
d.v. Almey Philippe (+Brugge, 27/04/1796) & Corbier Albertine
(65 jaar; W. Brugge)
Van Damme François Eusebe
particulier, W. Brugge
°Achtezeele (dep.du nord), 2/04/1775 (28 jaar)
z.v. Van Damme Martin (W. Zegerscapelle(dep.du nord) &
Outerleys Marie Anne (W. Zegerscapelle)
x Brugge, 21/03/1803 (akte nr. 103)
Jansseune Colette Sophie
W. Brugge
°Diksmuide, 2/03/1784 (19 jaar)
d.v. Jansseune Louis François (W. Diksmuide) & De Beir
Jeanne Therese (+Diksmuide)
Van De Fackere Dominique Leonard
W. Brugge
°Brugge, 26/07/1770 (31 jaar)
z.v. Van De Fackere Dominique (+Brugge) & Fack Petronille (W.
Brugge)
x Brugge, 16/03/1802 (akte nr. 98)
Baillieul Anne Therese
W. Brugge
°Oostduinkerke, 23/07/1773 (28 jaar)
d.v. Ballieul Joseph (+Oostduinkerke) & Ryckier Anne Marie
(+Oostduinkerke)
Van De Male Jean Benoit Pierre
rentenier, W. Brugge
°Brugge, 5/07/1777 (25 jaar)
z.v. Vandemale Jean Ignace (68 jaar, W. Brugge; rentenier) &
Verplancke Jeanne Josephe (54 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 1/06/1803 (akte nr. 151)
Yszenbrant Sophie Jeanne
W. Brugge
°Nieuwpoort, 15/07/1783 (19 jaar)
d.v. Ysenbrant Henri Joseph Ignace (50 jaar, W. Brugge) &
Lybaert Marie Anne (+Brugge)
Van De Putte Pierre Charles
W. Brugge
°Vladslo, 18/12/1764 (49 jaar)
weduwnaar van Dominique De Corte en van Claire Leocadie
Valckenaere
z.v. Van De Putte Charles (+Gistel, 30/08/1795) & De Wilde
Marie Jacqueline (+Vladslo, 1/05/1773)
x Brugge, 28/03/1814 (akte nr. 39)
De Cuyper Victoire
W. Brugge
°Middelburg O.VL., 21/10/1790 (23 jaar)
d.v. De Cuyper Marc (+Middelburg O.VL., 26/10/1798) &
Vanhulle Anne Marie (+Middelburg O.VL., 5/01/1791)
Van De Putte Pierre Charles
zeeman, W. Brugge
°Vladslo, 18/12/1764 (33 jaar)
z.v. Van De Putte Charles (+Gistel) & De Wilde Marie
Jacqueline (+Vladslo)
x Brugge, 7/07/1798 (akte nr. 285)
De Corte Therese Dominique
W. Brugge
°Brugge, 26/01/1767 (31 jaar)
d.v. De Corte Thomas (+Oostende) & De Waele Isabelle
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Van De vyvere Benoit Bernard
schoenmaker, W. Brugge
°Brugge, 21/03/1769 (29 jaar)
z.v. Van De Vyvere Jean (+Brugge) & Van De Walle Christine
(+Brugge)
x Brugge, 22/07/1798 (akte nr. 295)
Van De Caserye Anne Therese Josephe
dienstbode, W. Brugge
°Veurne, 18/08/1770 (28 jaar)
d.v. Van De Caserye Jean Baptiste Henri (+Veurne) & Simoens
Jeanne Barbe (+Veurne)
Van Den Berghe Pierre Jacques
beenhouwer, W. Brugge
°Brugge, 14/12/1760 (39 jaar)
z.v. Van Den Berghe Jean (W. Brugge; beenhouwer) & Baet
Agnes (+Brugge)
x Brugge, 30/04/1800 (akte nr. 124)
Dedecker Barbe Josephine
kleermaakster, W. Brugge
°Hoogstade, 10/07/1755 (44 jaar)
weduwe van Ignace Duvivier
d.v. Dedecker Pierre (W. Hoogstaden) & Vannieukercke Jeanne
Angeline (W. Hoogstaden)
Van Halme Jean Baptiste
W. Brugge
°Brugge, 7/10/1769 (41 jaar)
z.v. Van Halme Charles (+Brugge, 23/12/1775) & Van
Steenbrugghe Anne (76 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 19/08/1811 (akte nr. 193)
Demuys Dorothée Cecile
W. Brugge
°Adinkerke, 4/05/1786 (25 jaar)
d.v. Demuys Jean (+Veurne, 23/02/1803) & Danes Anne
Therese (+Adinkerke, 31/10/1791)
Van Nieuwenhuyse Joseph
schoenmaker, W. Brugge
°Brugge, 25/06/1781 (31 jaar)
z.v. Van Nieuwenhuyse Joseph (61 jaar, W. Brugge) & Fierens
Marie (54 jaar; W. Ieper)
x Brugge, 29/05/1813 (akte nr. 107)
Voghelaer Marie Catherine Jeanne
W. Brugge
°Nieuwpoort, 8/10/1781 (31 jaar)
d.v. Voghelaer Louis (+Nieuwpoort, 19/10/1804) & Van De
Woude Marie Jeanne (+Nieuwpoort, 26/10/1781)
Van Poelvoorde Louis Antoine
W. Brugge
°Brugge, 12/01/1781 (27 jaar)
z.v. Van Poelvoorde Louis (50 jaar, W. Brugge) & Waghebaert
Jeanne (+Brugge)
x Brugge, 25/08/1808 (akte nr. 161)
Louwys Leocadie Catherine
W. Brugge
°Reninge, 11/11/1770 (36 jaar)
d.v. Lowys Pierre (+Reninge, 2/11/1782) & Wyckaert Marie
Catherine (+Reninge, 1/12/1798)
Van Pottelberghe Jacques Guillaume
hovenier, W. Brugge
°Brugge, 3/01/1768 (30 jaar)
z.v. Van Pottelberghe Paul Jacques (50 jaar, W. Sint-Michiels;
hovenier) & Wolf Lucie (W. Sint-Michiels)
x Brugge, 18/03/1798 (akte nr. 178)
Ascrawat Marie Therese Josephe
dienstbode, W. Brugge
°Veurne, 28/10/1771 (26 jaar)
d.v. Ascrawat Ferdinand (+Veurne) & Merselou? Marie Louise
(+Veurne)
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Van Steene Philippe Jacques
timmerman, W. Brugge
°Steenkerke, 10/03/1755 (52 jaar)
z.v. Van Steene Corneille Gaspar (+Steenkerke, 18/12/1782) &
Jansseune Anne Marie (+Steenkerke, 10/10/1793)
x Brugge, 15/10/1807 (akte nr. 204)
Van Peene Marie Francoise
W. Brugge
°Brugge, 4/06/1780 (27 jaar)
d.v. Van Peene Pierre (+Brugge, 6/10/1781) & Neirinck Marie
(+Brugge, 28/09/1802)
Van Steenkiste Joseph Dominique
bakker, W. Brugge
°Brugge, 1/12/1777 (29 jaar)
z.v. Van Steenkiste Dominique Albert (+Brugge, 5/03/1807) &
Robbe Marie Rosalie (69 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 25/09/1807 (akte nr. 182)
Vandevyvre Marie Therese
W. Brugge
°Lo, 2/09/1776 (30 jaar)
d.v. Vandevyvre Francois (+Lo, 11/11/1802) & De Lye Jeanne
(+Lo, 23/09/1787)
Vanbastelaere Jean Baptiste
koetsier, W. Brugge
°Hansbeke, 10/02/1770 (29 jaar)
z.v. Vanbastelaere Jean Baptiste (W. Meulebeke; dagloner) &
Deruddere Marie Anne Rose (W. Meulebeke)
x Brugge, 29/05/1799 (akte nr. 151)
Van Landegem Catherine Therese
dienstbode, W. Brugge
°Hondschote, 13/11/1774 (24 jaar)
d.v. Van Landegem Jean Baptiste (W. Veurne; dagloner) & De
Groote Anne Marie (W. Veurne)
Vandenbussche Pierre Jacques
wagenmaker, W. Brugge
°Wulveringem, 22/12/1783 (29 jaar)
z.v. Vandenbussche Pierre Jacques (+Wulveringem,
15/05/1812) & Vanhee Josephe Constance (+Vinkem,
22/09/1811)
x Brugge, 19/09/1812 (akte nr. 143)
Gregorius JeanneTherese
W. Brugge
°Brugge, 7/07/1770 (42 jaar)
d.v. Gregorius Jacques (+Brugge, 22/02/1805) & Depauw Marie
Anne Therese (+Brugge, 5/04/1804)
Vandeputte Pierre Charles
W. Koolkerke
°Vladslo, 18/12/1764 (45 jaar)
weduwnaar van Therese Dominique Decorte.
z.v. Vandeputte Charles (+Gistel, 30/08/1795) & Dewilde Marie
Jacqueline (+Vladslo, 1/05/1773)
x Brugge, 3/01/1810 (akte nr. 001)
Valckenaere Claire Leocadie
W. Brugge
°Brugge, 21/03/1773 (33 jaar)
weduwe van Maximilien Parqui
d.v. Valckenaere Jacques (+Brugge, 24/11/1805) & Mestdagh
Isabelle (62 jaar; W. Brugge)
Vandervicht Emanuel Jacques
dienstbode, W. Brugge
°Zuienkerke, 31/12/1772 (31 jaar)
z.v. Vandervicht Jacques (58 jaar, W. Zuienkerke) & Dounck
Anne Catherine (+Zuienkerke)
x Brugge, 5/04/1804 (akte nr. 097)
Boudeweel Anne Therese
W. Brugge
°Houthem, 25/09/1777 (26 jaar)
d.v. Boudeweel Jean Baptiste (+Houthem) & Vanstraseele
Therese (65 jaar; W. Houthem)
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Vandewalle Jacques
herbergier, W. Brugge
°Sint-Andries, 30/09/1752 (58 jaar)
weduwnaar van Petronille Francoise Coens? (+Brugge)
z.v. Vandewalle Gerard (+Sint-Andries, 13/02/1763) & Van Hove
Anne (+Brugge, 13/02/1789)
x Brugge, 12/07/1811 (akte nr. 158)
Toortelboom Anne Cecile
W. Brugge
°Keiem, 5/05/1775 (36 jaar)
weduwe van Ferdinand Jean Vanthuyne (+Diksmuide)
d.v. Toortelboom Pierre (+Diksmuide, 13/03/1784) & Delasael
Jossine Josephe (+Esen, 7/08/1795)
Vandeweghe Henri Franc.Jean Augustin
koetsier, W. Brugge
°Hondschoote(dep.du nord), 11/01/1772 (31 jaar)
z.v. Vandeweghe Gilles Emanuel (70 jaar, W. Hondschoote;
landbouwer) & Verhaeghe Jacqueline (+Hondschoote)
x Brugge, 29/09/1803 (akte nr. 2)
D'Hont Rosalie
W. Brugge
°Beveren, 19/06/1779 (24 jaar)
d.v. D'Hont Pierre Joseph (+Beveren) & Vanhee Anne Marie
(+Beveren)
Vanhaecke Bernard Francois
laarzenmaker, W. Brugge
°Blankenberge, 12/02/1784 (30 jaar)
z.v. Vanhaecke Francois (+Blankenberge, 24/06/1792) &
Barrizeele Petronille (+Blankenberge, 26/12/1788)
x Brugge, 16/09/1814 (akte nr. 209)
Zwaenepoel Isabelle Claire
W. Brugge
°Wulveringem, 8/03/1782 (32 jaar)
d.v. Zwanepoel Pierre (73 jaar, W. Wulveringem) & Wallyn Marie
Jeanne (61 jaar; W. Wulveringem)
Vanhalme Jacques Jean François
chaudronnier, W. Brugge
°Brugge, 10/03/1759 (41 jaar)
z.v. Vanhalme Charles (+Brugge) & Van Steenbrugghe Anne
(W. Brugge)
x Brugge, 20/04/1800 (akte nr. 108)
Degroote Isabelle Scolastique
dienstbode, W.
°Wulveringem, 2/02/1767 (33 jaar)
d.v. De Groote Joseph Corneille (W. Wulveringem; chirurgijn) &
Vermeersch Catherine Therese (W. Wulveringem)
Vanhecke Louis Dominique
tapisier, W. Brugge
°Brugge, 1/04/1792 (21 jaar)
z.v. Vanhecke Louis (62 jaar, W. Brugge; timmerman) &
Godefroy Colette (+Brugge)
x Brugge, 20/10/1813 (akte nr. 214)
Treve Sophie
W. Brugge
°Woumen, 6/08/1785 (28 jaar)
d.v. Treve Charles Joseph (57 jaar, W. Woumen; metser) &
Debruyne Constance Francoise (54 jaar; W. Woumen)
Vanhille Pierre Jean
bakker, W. Brugge
°Vladslo, 31/12/1769 (33 jaar)
z.v. Vanhille Jean François (63 jaar, W. Vladslo; landbouwer) &
Schrijvers Isabelle (58 jaar; W. Vladslo)
x Brugge, 12/05/1803 (akte nr. 138)
Derycker Rosalie Francoise
W. Brugge
°Blankenberge, 18/03/1776 (27 jaar)
d.v. Derycker Corneille (+Blankenberge) & Toonckens? Rose
(+Blankenberge)

Nieuwsbrief VVF Westkust p38

Archief van Duinkerke

Willy Moons

’t Was een zomerdag zonder regen in juni toen we met veertienen naar Duinkerke reisden voor een
bezoek aan het stedelijk archief. De “Quai de la Citadelle” ligt dichtbij de “Tour du Leughenaer” aan
het eerste havendok dat grenst aan het stadscentrum en waar het prachtige zeilschip “Duchesse Anne”
ligt afgemeerd. In voormalige havenloodsen zijn de 3,5 km. archieven bewaard en er is nog ruimte
voor een aanvullende kilometer. Voorheen was het archief te zoeken boven de bibliotheek. Ook de
vestiging in de “Site de la Citadelle” is maar voorlopig want de stad begint in 2006 met de bouw van
een “Centre de la Mémoire” op de “Mole n° 1” – dat moet de eerste havendam zijn – waarin heel het
archief en alle aanverwante zaken zoals het prachtige maritiem museum gehuisvest worden. Bedoeling
is dat de archieven van Duinkerke en de 18 omringende gemeenten daar worden bewaard. Sinds 1970
zijn de archieven van de met Duinkerke gefuseerde gemeenten Malo-les-Bains, Roosendaël en PetiteSynthe reeds opgenomen. Ook zullen zaken die zich in de 45 km. archieven van Rijsel bevinden en
daar overlast bezorgen, terugkeren naar Duinkerke.
In de leeszaal zijn 30 plaatsen voor bezoekers waarvan 10 de microfilms kunnen raadplegen van
Duinkerke en de omliggende gemeenten. Bijna alle genealogische documenten staan op microfilm.
Daarnaast zijn er 2000 historische werken en zitten ce computers vol informatie. Er is een oud archief
van de 16de eeuw tot 1790 (Franse Revolutie) en een modern archief van 1790 tot 1945. Ook in het
stadhuis worden archieven van Duinkerke vanaf 1945 tot vandaag bewaard. Vier ministeries hebben
nog een eigen archief, zoals justitie en financiën.Het is de bedoeling de inventarissen van het
stadsarchief weldra op het internet te zetten maar een URL van een website kon men nog niet
meedelen. Er is wel e-mail op alebel@ville-dunkerque.fr. Telefoon is 00 32 3 28 61 90 75, fax 00 32 3
28 63 78 19. Adres is Quai de la Citadelle 9 bis, 59140-Dunkerque.
In het centrum werken 18 personeelsleden. Het archief is heel het jaar door open van
maandagnamiddag tot vrijdag 9 tot 12 en 13.30 tot 17.30 uur. Het archief in het stadhuis, rue Michel
de Swaen, is open van maandagnamiddag tot vrijdag 8.45 tot 11 en 14.15 tot 17 uur.

De 14 bezoekers van VVF-Westkust aan het stedelijk archief van Duinkerke aan de Citadelle.
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Nieuwsbrief VVF Westkust p39

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Westkust
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)
driemaandelijkse NIEUWSBRIEF
oktober - november - december

jrg. 4 nr. 3
2004
Afgiftekantoor 8630 Veurne P309454

Bestuur:
Joeri Stekelorum
voorzitter
Hilon Vanleenhove secretaris
Marc Derudder
penningmeester

Verantwoordelijke uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

André Baert: bibliothecaris
Gilbert Dumon: hulpsecretaris,
Jef Cailliau: alg. expertise, auteur

België-Belqique
P.B.-P.P.
8630 VEURNE

Leden
Willy Moons: redacteur
Johny Vanheste: archivaris
Gaby Van Canneyt

BC 5831

IN DIT NUMMER
•

Jef Cailliau en het 15de deel van de Staten van Goed van Kasselrij Veurne

•

Voor U gelezen : tijdschriften en boeken

p. 42-43

•

De kalender (3) - Voordrachten - Weetjes

p. 43-44

•

Popp-kaarten

p. 44-45

•

Een zeldzaam huwcontract

•

De regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (2) p.47-48

p. 42

p. 46

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening
414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap,
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF,
Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA

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

-

-

Maandag 17 januari, 19.30 uur: Nieuwjaarsreceptie.
Maandag 21 februari, 19.30 uur: Voordracht en film over WO1 door Walter Lelièvre, archivaris
Nieuwpoort in zaal Willem Elschot in bibliotheek Koksijde.
Maandag 21 maart, 19.30 uur: Voordracht over archieven in de wereld door Gilbert Dumon.
9 en 10 april: Nationaal congres van VVF in Ieper.
29 oktober: 10 jaar VVF-Westkust.
VVF-documentatiecentrum is open in januari op 8 en 15 om 14 u., op 10 en 24 om 19.30 u.; in
februari op 5 en 19 om 14 u., op 14 en 28 om 19.30 u.; in maart op 5 en 19 om 14 u., op 14 om

19.30 u.; Gesloten op paasmaandag 28 maart.

Uitgaven VVF-Westkust

- Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 15 is uit. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70
verzendingskosten).
- Staten van Goed Ruddervoorde, door Willy Moons. Kostprijs € 10 (+ € 3,70 verzendingskosten).
- Driemaandelijkse nieuwsbrief. Raadpleeg de website http://users.pandora.be/westkustvvf/. Jaarabonnement per
post € 4 voor niet-leden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op VVFWestkust@advalvas.be

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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Het 15de deel

door de redactie

Misschien realiseren we ons te weinig hoeveel werk,
inzet, geduld en plezier Jef Cailliau levert met zijn
studie over de Staten van Goed van de kasselrij
Veurne. Het 15de deel is gedrukt en beschikbaar
tegen het einde van het jaar. Van het nummer 32.350
tot tegen 40.000 staten zijn verwerkt Er volgen nu
nog drie delen zodat het geheel uit 18 delen zal
bestaan. Die inzet verdient wel een foto in onze
nieuwsbrief. Niet zomaar een foto maar een beeld
sluiks genomen, met Jef aan het werk in het
Rijksarchief Brugge en voor hem een stapel Staten
van Goed. Bedankt Jef en nog veel courage voor de
volgende drie delen !

Nieuw in onze bib

Joeri Stekelorum, voorzitter

Inghelbrecht, Laurent, Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije, deel 1 – nr. 16000, eigen beheer, 2004, 2 delen.
In de voorbije drie jaar heeft de auteur beetje bij beetje de ongeordende massa gegevens raadpleegbaar gemaakt
door per dossier de identiteit van de partijen en de inhoud op te schrijven.
De verzameling “Brugse Vrije – ongeordend – procesbundels” bestaat uit vonnissen van de schepenen van het
Vrije of de ondergeschikte heerlijke vierscharen. Er was destijds veel sprake van “Platteland van het Vrije”
waarmee heel sprekend duidelijk wordt gemaakt waarover de processen handelen. De processen in deze
verzameling gaan in grote mate over pacht van hofsteden, landerijen, brouwerijen; over verkopen van paarden,
runderen, diverse gewassen en teelten; over uitgeleend geld… Kortom, de verzameling “Brugse Vrije –
ongeordend – procesbundels” is een uitstekende bron voor de beschrijving van de landbouw en het leven op het
platteland. De meeste processen dateren uit de 17de en 18de eeuw.
In het eerste deel van deze uitgave is naar schatting 10% van de verzameling opgenomen. Deze gegevensbank
kan dienen voor socio-cultureel, rechtshistorisch of ander academisch onderzoek, alsook voor familiekundig en
heemkundig onderzoek. Het is in deze laatste optiek dat onze afdeling dit werk heeft aangeschaft en ter
beschikking stelt van onze leden. De moeite om eens in te zien (er is een alfabetische index opgenomen).
Moulin, Michel, Familles de la region d’Hazebrouck, XVIIe et XVIII siècles, eigen beheer, 2001
De auteur maakte gezinsreconstructies van families uit de regio Hazebrouck, net over de grens. De informatie
haalde hij uit de parochieregisters van volgende gemeenten: Hazebrouck, Morbecque, Borre, Hondeghem,
Pradelles, Wallon-Cappel, Steenbecque, Caestre, Strazeele, St.-Sylvestre, St.-Marie-Cappel, Eecke, VieuxBerquin, Flêtre, Merris, Lynde, Ebblinghem, Oxelaere, Terdeghem, Blaringhem, Godewaersvelde, Meteren,
Renescure, Hardifort en Noordpeene.
Het werk bevat duizenden namen en is uitgegeven in zes delen.
Een werkelijke must voor wie voorouders of familieleden heeft in deze regio.
… Parochieregisters Hondschoote (aanvullen met auteur, heb deze boeken niet bij me)
Door onze Frans-Vlaamse zustervereniging FAG is begonnen met de uitgave van de parochieregisters van
Hondschoote. Momenteel zijn de dopen, huwelijken en overlijdens bewerkt van 1767 tot 1792. De akten zijn
chronologisch opgenomen en er is geen index, waardoor het zoeken wat moeizamer verloopt.
Toch een belangrijk instrument voor onze leden.
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De kalender (3)

www.alforto.nl en www.ictbos.be, bewerkt door Willy Moons
In vorig nummers ging deze rubriek over de Republikeinse Kalender en over soorten kalenders die er door de
eeuwen zijn ontstaan. Thans gebruiken we de Gregoriaanse Kalender of de door paus Gregorius XIII
aangepaste kalender waarin een jaar 365,2425 dagen lang werd. Door 365 dagen als uitgangsbasis te
gebruiken moet er nog een minieme correctie gebeuren.
De dag is de de basis van de kalender. Het is de tijd die de aarde nodig heeft voor een volledige omwenteling
om de noord-zuid-as. In feite is het dus een etmaal of een dag en een nacht. Of een zonnedag: de tijd die de
zon nodig heeft om weer even hoog aan de hemel staat. Maar omdat de aarde niet alleen om haar as maar ook
nog rond de zon draait en dus gelijktijdig twee bewegingen maakt ten opzichte van de zon, is een zonnedag
niet even lang als een sterredag, of de tijd dat de sterren opnieuw op dezelfde plaats staan. Het verschil is
ongeveer 4 minuten.
Een dag is per definitie 24 uren of de tijd die ligt tussen twee opeenvolgende culminaties van de zon. De
culminatie is het hoogste punt dat de zon ten opzichte van de horizon op die dag bereikt. Het is ook die hoogte
die de zeeman meet met zijn sextant om zijn positie op zee te bepalen omdat allen die de zon even hoog zien
culmineren zich op een lijn op aarde bevinden, op de zogenaamde hoogtelijn of op dezelfde breedtegraad.
Een uur is verdeeld in 60 minuten, een minuut in 60 seconden. Maar wat is nu een seconde? Logischerwijze
zou men zeggen dat een seconde het zestigste deel is van een minuut en dat een minuut het zestigste deel is
van een uur, terwijl het uur het vierentwintigste deel is van een etmaal of van de tijd tussen twee
zonneculminaties. Maar astronomisch is dat niet juist want de aarde draait steeds trager om haar as door de
getijdenwerking van de zon en de maan. Daardoor vergroten ook de seconden en wordt een dag steeds langer.
Ook wisselt de omwentelinssnelheid van de aarde met de massaverdeling tussen land, water en atmosfeer
ingevolge afkoeling en opwarming waardoor de aarde sneller gaat draaien. Vertragen en versnellen of een
seconde duurt eens langer en dan weer korter. In 1956 is darom door de Internationale Commissie voor Mater
en Gewichten de gemiddelde dag van het jaar 1900 als officiële standaard uitgeroepen en werd de seconde
gedefinieerd als één 31.556.925,9747-ste van dat jaar. Dat is dus een onmeetbaar begrip dat alleen door
uiterste precisie kan worden gemeten. Daarvoor zijn er de zogenaamde atoomklokken, ondermeer in Frankfurt.
Hun signaal wordt radiofonisch wereldwijd verspreid en als je zo’n “radio controled” uurwerk hebt ben je altijd
op tijd.
Maar het begrip seconde is in de natuurkunde ook de duur van 9.192.631.770 perioden van een golflengte. Of
in de meetkunde het 3.600-ste deel van een graad. Let dus wel op als je zegt “het zal maar een seconde
duren” want je hebt jezelf voor een moeilijk probleem geplaatst.

Weetjes
door de redactie
* Wil je alles weten over je geboortedag. Zoek dan op internet met
dayofbirth en klik op
http://www.dayofbirth.co.uk . Je krijgt dan bijvoorbeeld volgende informatie voor 25 oktober 1939 (noteer ook
de laatste lijn!): “Gij zijt geboren op een woensdag. Uw sterrenbeel is schorpioen. Het seizoen was herfst. Je
bent nu 65 jaar, 1 maand en zoveel dagen oud. Het is nog 328 dagen tot je volgende verjaardag. Je bent nu
23.779 dagen oud (telling op 1 december 2004). Je bent nu 570.706 uren oud (idem om 12 uur die dag). Je
bent nu ongeveer 2.054.543.471 seconcen oud (idem). Je kan dan nog extra informatie voor die dag opvragen.
Maar er is ook een waarschuwing: “Please note that these may not be 100% accurate.”
* Vragen op de West-Vlaamse site van Yahoogroups : Weet iemand wat ik me moet voorstellen bij volgende
betitteling midden 17de eeuw in de kasselrij Veurne: Scildcnape Schepen en Cuerheer? Wat is een deelsman?
Pieter Donche antwoordde hierop: schildknaap is gewoon het Vlaams voor écuyer (in feite betekent
écuyter letterlijk: staljongen), een predicaat voor iemand van adel die geen eingelijke titel als ridder, baron etc...
heeft.
Aanspreektitel
is
jonker,
jonkheer.
Schepen-cuerheer is een schepen van de kasselrij (stad en kasselrij na de fusie van 1586) Veurne. Cuerheer
betekent iemand die tot een kiescollege behoort, vroeger waren schepen en ceurheer verschillende functies,
resp.
lage
en
hoge
jurisdictie
bevoegdheden,
maar
al
van
medio
de
13de
eeuw waren die functies versmolten en gebruikte men een dubbelterm schepen-keurheer. Een
keurbroeder/keurzuster daarentegen is een poorter/es van de (stad en) kasselrij Veurne. Ook in de kasselrijen
St.-Winnoksbergen (Bergues N-Fr), en Broekburg (Bourbourg N-Fr) en de stad Poperinge werden de poorters
zo
genoemd.
Deelsman is een beedigd ambtenaar die de goede afwikkeling van erfenis verdelingen regelt in opdracht van de
weeskamer. Het is de man die de staten van goed opmaakt.
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Meer informatie hierover in het artikel van de Veurnse stadsarchivaris Jan. Van Acker onder de titel “De evolutie
en terminologie van de Veurnse magistraten in het Ancien Régime” in het Huldeboek G. Dalle, 1990.
L. Gilliodts-Van Severen, Coutumes du pays et conté de Flandres. Coutumes de la ville et châtellenie de
Furnes,
4
dln.
Brussel,
1896-97.
* Ene Roger Clauw uit Zottegem had ook een vraag: In doopakten (register periode 1805-1823-parochie
Klerken-Sint-Laurentius kerk) vind ik heel dikwijls volgende tekst (poging om zo correct mogelijk af te schrijven)
: " propter periculum mortis ante nativitatem baptizatum sub conditione" of nog " Propter mortus periculum à
.... (niet te lezen) officicum obstetricis exerente baptizatum". Ben ik juist al ik dit vertaal als: " Wegens risico op
overlijden onmiddellijk gedoopt na de geboorte (door de vroedvrouw)" ?
Zoals gebruikelijk diverse antwoorden op deze site-vragen: Igenace Debruyne bijvoorbeeld zegt: “Ik zou dat
vertalen als:
- uit angst voor een (gevaarlijke) dood voor de geboorte onder voorwaarden gedoopt - uit angst voor een
gevaarlijke dood ... heeft de vroedvrouw het doopsel uitgevoerd
Jos Lemmens antwoordde: “Niet zozeer "gevaarlijke dood" maar "wegens doodsgevaar" (propter mortis
periculum), m.a.w. wegens het risico dat de boreling ongedoopt zou sterven heeft de vroedvrouw (obstetrix;
meestal staat er 'ab obstetrice' = 'door de vroedvrouw [toegediend]' nog tijdens de geboorte - ante nativitatem
betekent letterlijk 'voor de geboorte' - alvast gedoopt 'sub condicione' = 'voorwaardelijk' want eigenlijk was enkel
een geestelijke gemachtigd het doopsel toe te dienen. Bleef het kind dan toch in leven dan werd de doop door
de pastoor overgedaan in de kerk.
* Zoekertjes (de redactie probeert met deze nieuwe rubriek opzoekers te helpen langs deze weg informatie te
vinden. De antwoorden evenwel rechtstreeks naar de vraagsteller sturen).
Begin 1900 was er rond Tessenderlo (Limburg) ene Henricus LEHOUCK gehuwd met Maria-Theresia
HOUDMEYERS. Zij hadden vijf kinderen : Germaine-Louisa, Benedicta, Elodie (x Alphonsus Diepvens), MariaLouisa en Josephus (x Martha Luyckx en 11 kinderen). Wij vermoeden dat Henricus Lehouck afkomstig was uit
Frans-Vlaanderen of uit de Westhoek. Wie kan ons zijn ouders, grootouders, broers en zusters bezorgen zodat
we ze kunnen inpassen in de grote stam Lehouck. U kan mailen op Willy.Moons@telenet.be

Popp

door Gilbert Dumon

Toen op een van de bijeenkomsten van de VVF-afdeling Koksijde over het “Plan Popp” werd gesproken, bleek
dit voor de meeste aanwezigen een totaal onbekend iets te zijn. De plannen-Popp zijn kadastrale kaarten, die
zeer veel nuttige gegevens bevatten voor opzoekingen in het kader van familie- en huizengeschiedenis. Het
lijkt dan ook aangewezen - ten gerieve van onze leden – Hierover een beknopte uiteenzetting te geven.
Wie was Popp en wat deed hij?
Philippe Christian POPP is geboren te Utrecht op 10 februari 1805 en overleed te Brugge op 3 maart 1879.
Zoon van een Nederlandse moeder en een Duitse vader. Het gezin vestigde zich in België in 1818. In 1830 koos
hij de Belgische nationaliteit. Hij was controleur bij het kadaster, cartograaf en dagbladuitgever (Journal de
Bruges). Hij begon zijn loopbaan in het kadaster in Bergen. In 1827 werd hij overgeplaatst naar Brugge, waar
hij werd aangesteld als controleur. Datzelfde jaar huwde hij Caroline BOUSSART die hem acht kinderen
schonk.
Te Brugge baatte hij een steendrukkerij uit. Popp vatte het plan op om van elke Belgische gemeente een
kadastraal plan te drukken en uit te geven. Hij ontving de toelating van de Minister van Financiën Mercier voor
de uitgave van zijn Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique, omstreeks 1842. Bij zijn overlijden in 1879, had
hij voor meer dan de helft van de Belgische gemeenten (provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Oost- en WestVlaanderen en een gedeelte van de provincie Antwerpen) een kadastraal plan met de bijhorende legger
uitgegeven. Hieronder een voorbeeld van de gemeente Avin.
De gegevens op de kaart en in de legger zijn uiteraard een momentopname,vb. de naam van de eigenaar.
Doorgaans zijn deze kaarten niet gedateerd, maar via het totaal kadastraal inkomen van de bebouwde
eigendommen van elke gemeente kan de datering achterhaald worden.
Naast de cartografische waarde hebben we, samen met de legger, een statisch maar volledig overzicht van de
onroerende goederen en hun eigenaars. Ondanks een aantal materiële vergissingen en drukfouten (vooral in de
legger) is het plan Popp een uitzonderlijk werk. Tal van inlichtingen kan men er uit distilleren zoals het aantal
en de classificatie van de woningen, de samenstelling van de bezitsstructuur, de beroepsindeling van de
eigenaars, de industriegebouwen, de evolutie van de huurhuizen, enz.
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Volgens A.Van den Abeele is het plan Popp een bron van talrijke gegevens over de lokale geschiedenis en
familiegeschiedenis, de topografie, de toponymie, de geografische en zelfs de sociaal-economische
geschiedenis.
Ter verduidelijking volgt hier een uittreksel uit de legger van Brugge van 1854. Op de groene titelbladzijde
staat gedrukt : “Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, publié avec l’autorisation du Gouvernement, sous
les auspices de Monsieur le Ministre des Finances par P.C.Popp, ancien contrôleur du cadastre. Province de la
Flandre Occidentale, Arrondissement de Bruges, Canton de Bruges, Ville de Bruges. Tableau indicatif et
matrice cadastrale, indiquant le numéro des parcelles, les noms, les prénoms et le domicile des propriétaires, la
nature, la contenance, la classe des propriétés, la Contenance totale de la Commune ; le tarif des évaluations
nettes de chaque nature et de chaque classe de Propriétés foncières.»

Het is begrijpelijk dat het eerste plan dat hij uitgaf dit van zijn woonplaats Brugge was. Er zijn zelfs twee
uitgaven, de eerste van 1854 geeft de kadastrale toestand weer op 31 december 1853 en op de tweede editie van
1965 werden de mutaties tot 31 december 1562 aangevuld. Het gehele plan meet 2,70 m. op 2,10 m. en dit op
een schaal van 1 op 1000.
De plannen van de andere gemeenten zijn niet zo groot. De meeste plannen berusten in het Rijksarchief te
Brugge. Een afdruk van het plan Popp van de stad Veurne kan worden geraadpleegd in het archief van Veurne.
Voor Koksijde bevindt er zich een exemplaar bij André Declerck, archivaris van de gemeente, bij wie het kan
worden nagezien door de geinteresseerden.
In het stadsarchief van Brugge berust er nog een 50-tal Popp-kaarten van Vlaamse gemeenten, waaronder
enkele die onze lezers kunnen aanbelangen, nl. Adinkerke, Alveringem, Beveren-IJzer, Booitshoeke,
Diksmuide, Eggewaartskapelle, Esen, Gijverinkhove, Haringe, Hoogstade, Houtem, Izenberge, Kaaskerke,
Krombeke, Lampernisse, Oudekapelle, Reninge, Sint-Jacobskapelle, Sint-Pieterskapelle en Stavele.
Bibliografie :
Jan D’Hondt Bronnen van het stadsarchief : Het plan Popp.
A. Van den Abeele Enkele lichten op het kadastraal plan van de stad Brugge door P.C.Popp.
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Zeldzaam huwcontract

door Jef Cailliau

In de Staat van Goed nr. 34401 van de Kasselij Veurne staat dit zeldzaam huwelijkscontract
genoteerd dat van onze lezers speciale aandacht verdient. We leren hieruit dat de tijden niet zijn
veranderd. We geven de tekst letterlijk, wel voorzien van punten en comma’s.

“Compareerden voor my Juste VAN DAMME, nottaris s’Conincx onderschreven tot Duynckercke
resideerende in de presentie van ghetuyghe naer ghenaempt in persoone den eersaemen Jan Baptist
DE SMIS, fls. Jan, jongheman van elde van vyf en twintigh jaeren, gebooren tot Dendermonde,
wonende binnen deser stede ter eener syde, ende dierbaere Adriaeneken, fla. Jan COOLEN,
ghebooren ter steede van Oostende, nu alhier woonachtich, weduwe van Pauwels DU PREE, ter dezer
vergheseltschapt met Pieter DANCKAERT, haaren swaegher ter andere syde, enz… enz…
Voorts alsoo de tweede comparante verclaerst gheen staet van goede t’hebben ghemaeckt ten
sterfhuyse van de voorzeiden Pauwels haeren overleden man soo ist dat sy met consent van der
eersten comparant toelecht aan Pieter Judocus DU PREE, haer eenigh kint voor alle zyn vaderlick
goet ende successie de somms van hondert viftich guldens eens courant. Verclaerende daermede
t’voorschreven kint te vergelden … enz…
Actum 16/11/1684.

De post in cas t’selve kynt quame te overlyden naer de doot van zyn moeder sonder te wezen tot syne
competentie, zal de voorschreven somme van hondert vyftich guldens gheproffiteert worden by de apparente
kinderen. Compareerde voor my Nottaris s’Conincx ter residentie van Duynckercke ter presentie van de
ghetuyghen naer ghenaempt in persoone Adriaenken, fla. Jan COOLEN, huysvrauwe van Jan Baptist SMIS, te
kennen ghevende hoe dat sy seer timmeerelick ende onbedachtelyk by contracte van huywelick tusschen haer
en haeren voorseiden man aenghegaen, ghepasseert voor my Nottaris den 16 Novembert 1684 hadden
toegheleyt aen Pieter Judocus DU PREE haer kint gheprocreert bij Pauwels DE PREE de somme van hondert
viftich guldens voor de sucesse van t’selve kints vader ende dat ter cause dat den selven Pauwels haere
gheadviseert ende bedroghen hadde hem tot ghegheven hebbende voor jongheman en de op de selfste conditie
met hem was ghetrauwt ende by hem gheweest den tyt van achthien daeghen ofte daer ontrent als man ende
vrauwe met elckander ghefrequenteert, ghedeurende welcken tyt sy met hem ghewonnen heeft t’voorschreven
kint ende daernaer bevonden heeft dat den selven DU PREE over twee jaeren daer te vooren noch ghetrawt was
met een ander huysvrauwe tot Gorcen in Hollant, met naeme Anthonette SPELBERGHE, de welcke naer de
selve achthien daeghen alhier is ghedcommen reclameeren den voorschreven DU PREE, haeren man, aen den
Heere Pastoor en d’Heeren van t’Magistraet ende dit gevonden hebbende dat hy de comparante hadde
gheschandelizeert ende bedroghen. Soo is den selven dan alhier wegh ghevlucht ende ghegaen by zyne eerste
huysvrauwe tot Gorcen als waer om sy compte verdaerde te wederrouppen renunchieren te niet te doen ende te
extingueren t’gonne sy toegheleyt heeft aenden voorseiden Judocus DU PREE haer kynt over de vaderlycke
successie de selve maeckende nul ende crachteloos, te meer omdat sulcke kinders eligitinelyk synde ghewonnen
niet en acquereeren eenige vaderlycke successie naer rechte nogte coustuyme. Jae selfs daer van blyven
ghepriveert ende gheexcludeert ende mede compareerende den voorseiden Jan Baptist DE SMIS verclaerde de
voorschreven annullatie ende renuntiatie te gheschieden met syn wille ende consent ende niet gheweten
t’hebben ten tyde van t’stipuleeren van syn voorschreven contracte van huywelyk dat het voorschreven kint was
onwettich ende soo hy sulcx gheweten hadde gheensints en soude ghepermeteert hebben de toegheleyde
hondert vyftich guldens voor de vaderlicke successie annullerende de renunciatie de selde oock int regard
sonder dat de voorschreven comparanten hiermede zouden willen priveren van successie die hem soude poghen
toe vallen beyder doot van synde moeder pro porte ende naer grade van hoirrye actum ende aldus ghedaen
wederroepen ende gherononceert op den 25 dech van April 1685 naer middag ter presentie van Joannes
JACOBSEN ende Jan MARYN ghetuyghen die de menutte deser rustende ten comptoire myns nottarris
beneffens de comparanten en my Nottaris voorseit ondertekent quod attestor.
De akte was ondertekend J. VAN DAMME.
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Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (2)

Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove.

3 augustus 1801 – (317-148)
DEMORTIER Dominique, veldarbeider, ° Nieuwkapelle,
wonende te Pollinkhove
Verkrachting te Pollinkhove te nadele van BRUNEEL
Marie, 14 jaar te Pollinkhove
Straf: 12 jaar de ijzers, tentoonstelling
10 februari 1802 – (346-152)
COURTEIN Louis, 46 jaar, wever, ° Westkapelle,
wonende te Sint-Katarina-kapelle
Moord weg naar Ieper op VILLEIRS Jacques, 13 jaar,
wonende te Sint-Katarina-kapelle
Straf: Doodstraf
04 juni 1802 – (365-154)
DE COCQ Victoire, 21 jaar, spinster, ° Oudezele,
wonende te Oudezele
Diefstal te Veurne ten nadele van BOUCKHAVE Marie,
weduwe te Veurne
Straf: 10 jaar opsluiting, tentoonstelling
5 juni 1802 – (370-154)
BEGHIN Jacques, 34 jaar, dagloner, °Hooglede,
wonende te Pollinkhove
Diefstal met braak te Pollinkhove ten nadele van VAN
DEN BUSSCHE Laurent, landbouwer te Pollinkhove
Straf: 14 jaar de ijzers, tentoonstelling
11 juni 1802 – (372-155)
VAN DE STEENE Simon, 25 jaar, glazenzetter, °
Woesten, wonende te Reninge
Moord te Reninge op GLORIE Pierre, landbouwer te
Reninge
Straf: Doodstraf
3 augustus 1802 – (275-143)
COCQUYT Jean, 40 jaar, hoedenmaker, ° Duinkerke,
wonende te Nieuwpoort
Diefstal met braak te Nieuwpoort ten nadele van DAVID
Guillaume, handelaar te Nieuwpoort
Straf: 6 jaar detentie, tentoonstelling
6 november 1802 – (200?-135?)
LONCKE Jean, 21 jaar, veldarbeider – wever, ° Woesten,
wonende te Staden
Diefstal met braak te Hoogstade ten nadele van DE VOS
Sebastien, landbowuer te Hoogstade
Straf: 12 jaar de ijzers, tentoonstelling
7 februari 1803 – (399-157)
ROLLY Pierre, 36 jaar, dakwerker, ° Krombeke, wonende
te Leisele
Geweld te Houtem ten nadele van VIENNE Pierre,
landbouwer te Houtem
ROLLY Jean, 27 jaar, dagloner, ° Stavele, wonende te
Leisele
Straf: ROLLY Pierre doodstraf, ROLLY Jean 16 jaar de
ijzers, tentoonstelling

6 maart 1803 – (418-159)
OBIJN Jean, 47 jaar, gevangenisbewaker, ° Ieper,
wonende te Veurne
Gedetineerden laten ontsnappen te Veurne ten nadele
van Gevangenis te Veurne
Straf: Vrijspraak
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8 maart 1803 – (404-157)
VERSCHILDE Martin, 50 jaar, dagloner, ° Diksmuide,
wonende te Diksmuide
VERSCHILDE Severin, 22 jaar, leerjongen leerlooier, °
Diksmuide, wonende te Diksmuide
POYBLANC Ignace, 50 jaar, dagloner, ° Reninge,
wonende te Diksmuide
POYBLANC Francois, 16 jaar, leerjongen tuinier, °
Diksmuide, wonende te Lombardsijde
POYBLANC Jacques, 13 jaar, zonder beroep, °
Diksmuide, wonende te Diksmuide
Diefstallen met braak te Diksmuide ten nadele van
LISSNYDER Joseph, schipper te Diksmuide; VAN
DAMME Jean, tuinier te Diksmuide; VAN HILLE Pierre,
molenaar; VAN RUBAIY Pierre, herbergier te Diksmuide
e. a
Straf: Martin: 16 jaar de ijzers, tentoonstelling; Severin:
vrijspraak; Ignace: 16 jaar de ijzers, tentoonstelling;
Francois: 3 jaar correctiehuis; Jacques: vrijspraak
9 september 1803 – (449-164)
TOULOUSE Theodore, 48 jaar, herbergier – landbouwer,
° Sint-Rijkers, wonende te Hoogstade
Moord te Leisele op PERSIJN Louise
Straf: 20 jaar de ijzers, tentoonstelling
6 november 1803 – (468-166)
DESWARTE Jean, 23 jaar, belastingontvanger, ° SintJoris, wonende te Sint-Joris
Afpersing te Schore ten nadele van VANACKE Paul,
landbouwer te Schore; Weduwe DEWILDE Pierre,
landbouwster te Schore; HOORNAERT Jean,
landbouwer te Schore; VANHEE Jacques, wonend te
Schore; VERMEESCH Ange, landbouwer te Schore en
JONCKHEERE Pierre, landbouwer te Schore
Straf: Vrijspraak
17 november 1803 – (461-166)
DEPUYPER Mathieu, 36 jaar, kleermaker, ° Zud-Péene,
Dep. Du Nord
BEKE Jean, 34 jaar, pottenbakker, ° Poperinge, wonende
te Poperinge
DEBRIL Angelique, 31 jaar, gehuwd, ° Ochtenzele, dep.
Du Nord
Diefstal met braak en geweld te Houtem ten nadele van
VIENNE Pierre, landbouwer te Houtem
Straf:DEPUYPER en BEKE de doodstraf, DEBRIL
vrijspraak
9 februari 1804 – (486-168)
PLANCKE Marie Jeanne, 30 jaar, dienstmeid, °
Alveringem, wonende te Alveringem
Kindermoord te Alveringem
Straf: Doodstraf
5 mei 1804 – (496-169)
WATERLOOS Jean Baptiste, 39 jaar, molenbouwer, °
Houtem, wonende te Wervik
Diefstal in herberg te Pollinkhove te nadele van
DELANOYE Joseph, herbergier te Pollinkhove
Straf: 4 jaar gevangenis
15 juni 1804 – (499-169)
VALLAYS Pierre, 33 jaar, schoenmaker, °
Stuivekenskerke, wonende te Wulveringem
ROUSSEEUW Philippe, 34 jaar, houthandelaar, °
Vinkem, wonende te Wulveringem
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Moord te Wulveringem op SEUZIER Jean, dienstbode te
Wulveringem
Straf: Beiden doodstraf
15 juni 1804 – (461-166)
D’HAESE Eugene, 37 jaar, hoedenmaker, ° Izegem,
wonende te Vieux Brequin
Diefstal met braak en geweld bij nacht te Houtem ten
nadele van VIENNE Pierre, landbouwer te Houtem
Straf: Doodstraf
4 juli 1804 – (515-171)
BETHELEM Cornil, 24 jaar, vlasdorser, ° Dep. Du Nord,
wonende te Dep. Du Nord
Dienstbodediefstal met braak Izenberge ten nadele van
BESEYNE Simphorien, landbouwer te Izenberge
Straf: 10 jaar de ijzers, tentoonstelling
12 oktober 1804 – (531-172)
LEYN Michel, 47 jaar, leurder, ° Izegem, wonende te
Roeselare
VANHULST Charles, 34 jaar, plankenzager, ° Diksmuide,
wonende te Diksmuide
DELMAERE Cecille, 22 jaar, echtgenote, kantwerkster, °
Rijsel, wonende te Diksmuide
Diefstal – diefstal met braak te Beerst ten nadele van
DEVISSCHERE Philippe, landbouwer te Beerst
Straf: Beiden 16 jaar de ijzers, tentoonstelling; Cecile is
vrijspraak
5 januari 1805 – (551-174)
ANDRIEUX Pierre, 25 jaar, arbeider – dagloner, °
Bulskamp, zonder woonplaats
Diefstal te Oostduinkerke ten nadele van VERMEESCH
Louis, landbouwer te Oostduinkerke; DENYS Eugene,
landbouwer en VANBUSSCHE Charles, landbouwer
Straf: 10 jaar de ijzers, tentoonstelling
7 juni 1805 – (566-176)
DEVOGHEL Joseph, 24 jaar, veldarbeider, ° Veurne,
wonende Bulskamp
DEVOGHEL Jean, 27 jaar, veldarbeider, ° Veurne,
wonende te Moere
FLAUW Gabriel, 55 jaar, velddagloner, ° Izenberge,
wonende te Wulveringem
FLAUW Cornil, 17 jaar, dagloner, ° Hondschote,
wonende te Wulveringem
Diefstal te Bulskamp
Straf: Iedereen vrijgesproken
9 oktober 1805 – (583-178)
CREWEEL Barthelemi, 19 jaar, stalknecht, ° Gent,
wonende te Veurne
Diefstal met braak te Veurne ten nadele van HENRY
François, herbergier te Veurne
Straf: 10 jaar de ijzers, tentoonstelling
11 oktober 1805 – (584-178)
MAERTENS Barbe, 17 jaar, dienstmeid, ° Beveren,
wonende te Beveren
Diefstal met braak ten nadele van DECEUNINCK
Bernard, landbouwer te Beveren
Straf: 10 jaar opsluiting, tentoonstelling
15 april 1807 – (730-195)
NEUVILLE Louis, 33 jaar, dagloner, ° Koekelare,
wonende te Koekelare
Poging tot diefstal te Mannekensvere ten nadele van
MESSUWE, landbouwer te Mannekensvere
Straf: Vrijspraak
16 april 1807 – (716-193)
jrg 4 nr. 4

PINSON Jacques, 24 jaar, dagloner, ° Krombeke,
wonende te Houtem
Diefstal met braak te Leisele en Woumen ten nadele van
PALFLIET François, dagloner te Leisele en
BROUCKAERT Philippe, landbouwer te Woumen
Straf: 14 jaar de ijzers, tentoonstelling
17 oktober 1807 – (800-201)
HOMMEY Pierre, 32 jaar, winkelier, ° Houtem, wonende
te Houtem
Moord te Woumen op VERHAMME Louis, dagloner te
Woumen
Straf: Vrijspraak
15 januari 1808 – (832-207)
SCHAERLAEKEN Ferdinand, 26 jaar, veldarbeider, °
Zande, wonende te Beerst
Diefstal met braak te Keiem ten nadele van
STEENKISTE Isabelle, weduwe, dagloonster te Keiem
Straf: Vrijspraak
16 november 1808 – (?-?)
VAN HILLE Pierre, 26 jaar, dagloner, ° Blauweappel,
wonende te Pollinkhove
Diefstal met braak te Alveringem ten nadele van PIL
Jacques, landbouwer te Alveringem
Straf: 12 jaar de ijzers, tentoonstelling
17 april 1809 – (946-217)
MASSENHOVE Pierre, 22 jaar, veldarbeider, wonende
Leke
MASSENHOVE Charles Louis, 19 jaar, veldarbeider,
wonend te Leke
Moord te Sint-Pieterskapelle op REMOUT Jean,
veldwachter te Sint-Pieterskapelle
Straf: Beiden vrijspraak
15 juli 1809 – (962-219)
LE ROY Louise Antoinette, 19 jaar, dienstmeid, °
Nieuwpoort, wonende te Nieuwpoort
Dienstbodediefstal te Nieuwpoort ten nadele van DE
WEERDT Jean, herbergier te Nieuwpoort
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling
15 maart 1810 – (1076-227)
DE BAEY Louis, 19 jaar, leerjongen kleermaker, °
Houtem, zonder woonst
Diefstal met inklimming te Veurne ten nadele van
HOORENS Jean, herbergier te Veurne
Straf: 2 jaar de ijzers, tentoonstelling
15 mei 1810 – (1084-229)
DESCAMPS Pierre, 31 jaar, metser, ° SintJacobskapelle, wonende te Steenkerke
Diefstal met braak te Steenkerke ten nadele van VAN
TOORTELBOOM Bertin, landbouwer te Steenkerke
Straf: 14 jaar de ijzers, tentoonstelling
23 juli 1810 – (1101-231)
POYBLANT Jacques, 24 jaar, dagloner, ° Beerst,
wonende te Beerst
DE GREECK Charles, 25 jaar, metserdiender, °
Diksmuide, wonende te Diksmuide
Diefstal te Beerst - Keiem ten nadele van VANTHUYNE,
landbouwer te Beerst en AMPE Jean, landbouwer te
Keiem
Straf: Beiden doodstraf
15 december 1810 – (1141-235)
LA RUE Ferdinand, 50 jaar, zeepmaker, ° Ieper, zonder
woonplaats
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Diefstal met inklimming te Brugge en Veurne ten nadele
van GODEFROY te Brugge en JANSSENS Jean,
rentenier te Veurne
Straf: 2 jaar gevangenis
21 december 1810 – (1148-235)
KEMEL François, 25 jaar, metser – klompenmaker, °
Brielen, wonende te Houtem
Diefstal met braak te Houtem ten nadele van LEMOINE
Frans, landbouwer te Houten
Straf: 10 jaar de ijzers, tentoonstelling
18 maart 1811 – (?-?)
MASSENHOVE Pierre, 29 jaar, veldarbeider, wonende te
Leke
Moord te Sint-Pieterskapelle op REMONT Jean Benoit,
veldwachter te Sint-Pieterskapelle
Straf: Vrijspraak
15 april 1811 – (1171-237)
LEFEVRE Philippe, 29 jaar, dagloner, ° Middelkerke,
wonende te Pervijze
Diefstal te Schore ten nadele van BOYDENS Chretien,
leerling schoenmaker, wonend te Brugge
Straf: 2 jaar gevangenis
30 augustus 1811 – (1-238)
HARMAN Constance, gehuwd, spinster, ° Deerlijk,
wonende Deerlijk
Gevangen laten ontsnappen
Straf: Vrijspraak
13 december 1811 – (34-241)
COLPAERT Ignace, 37 jaar, wever, ° Pollinkhove,
wonende te Lo
Diefstal met braak te Stuivekenskerke ten nadele van DE
PREZ David, dagloner te Stuivekenskerke
Straf: 2 jaar gevangenis
13 december 1811 – (35-241)
VERMEESCH Zacharre, 33 jaar, leerling – molenaar, °
Westende, wonende te Pollinkhove
POLLE Louis, 38 jaar, barbier, ° Lo, wonende te Lo
Diefstal bij nacht ten nadele van VANDEWEGHE
François
Straf: Zacharre 5 jaar opsluiting, tentoonstelling en Louis
7 jaar opsluiting, tentoonstelling
5 maart 1812 – (47-242)
PEEL Jacques, 63 jaar, dagloner, ° Proven, wonend te
Houtem
Diefstal op het veld bij nacht
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
9 maart 1812 – (48-242)
CREVITS Jean, 22 jaar, ° Beerst, wonende te Schore
Diefstal op het veld te Diksmuide ten nadele van ADAM
Jean, paardenhandelaar te Diksmuide
7 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
11 juni 1812 – (63-244)
COMPERNOLLE Jacques, 36 jaar, veldarbeider, °
Leisele
FAECON François, 41 jaar, veldarbeider, ° Leisele
Diefstal met braak te Leisele ten nadele van PROOT
Jean te Leisele
Straf: Beiden 5 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht
15 juni 1812 – (40-242)
UREEL René, 22 jaar, smid, ° Reninge, wonende te
Reninge
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Diefstal met inklimming en braak te Reninge ten nadele
va,n VERBEKE Albert te Reninge
Straf: Vrijspraak
10 december 1812 – (85-246)
HEMERYCK Pierre, 23 jaar, korporaal, wonende te
Brugge
Slagen en verwondingen te Leke ten nadele van DE
VOLDER Alexandre, landbouwer te Leke
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
23 maart 1813 – (109-249)
DE BACKER Lievin, 18 jaar, molenaar, ° Pervijze,
wonende te Bulskamp
VALCKE Pierre, 25 jaar, molenaar, ° Adinkerke, wonend
te Bulskamp
MAREAU Jeanne, 64 jaar, G, spinster – dagloonster, °
Pervijze, wonend Bulskamp
Diefstal te Bulskamp ten nadele van SWARTVAEGHER,
Molenaar te Bulskamp
Straf: DE BACKER, VALCKE 10 jaar opsluiting,
tentoonstelling, politietoezicht; MAREAY 5 jaar opsluiting,
tentoonstelling, politietoezicht
25 maart 1813 – (108-249)
SOBRY Yves, 24 jaar, kleermaker, ° Oostvleteren,
wonende te Staden
GODDYN Dominique, 36 jaar, timmerman, ° Ieper,
wonende te Reninge
GESQUIERE Barbe, 37 jaar, echtgenote, spinster, °
Ieper, wonend te Reninge
Straf: GODDYN 5 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht; Sobry en Gesquiere vrijspraak
29 maart 1813 – (110-249)
VERMEESCH Marie, 32 jaar, dagloonster, ° Alveringem,
wonende te Alveringem
VERMEESCH Marie, 26 jaar, dagloonster, ° Alveringem,
wonende te Alveringem
VERMEESCH Marie, 34 jaar, dagloonster, ° Alveringem,
wonende te Alveringem
Diefstal op het veld
Straf: elk 6 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
30 maart 1813 – (103-248)
HUYGEBAERT Henry, 27 jaar, dagloner, ° Schore,
zonder woonplaats
CRAEYMEESCH Marie, 23 jaar, spinster, ° Wingene,
wonende te Wingene
VAN WYNSBERGHE Josephine, 23 jaar, spinster, ° Tielt
, wonende te Tielt
DE WEERDT Josse, 41 jaar, herbergier, ° Grammont,
wonende te Tielt
CANNEYT Philippine, 35 jaar, gehuwd, spinster, °
Ardooie, wonende te Pittem
Diefstal met braak
Straf: Henry levenslange dwangarbeid; brandmerk,
politietoezicht; Marie, Josephine en Philippine: 16 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Josse:
vrijspraak
16 september 1813 – (130-251)
LEENT Jean Baptiste, 53 jaar, timmerman, ° Krombeke,
wonende te Lo
LAUWERS Marie Jeanne, 32 jaar, echtgenote,
kleermaakster, ° Stavele, wonende te Lo
Diefstal met braak te Lo ten nadele van wed.
VERCAEMES, herbergier te Lo
Straf: Beiden 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht
2 oktober 1813 – (145-253)
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DESCAMPS Pierre, 48 jaar, dagloner, ° Komen,
wonende te Houtem
Diefstal
Straf: 2 jaar gevangenis
3 juni 1814 – (132-251)
VEREECKE Isabelle, 20 jaar, naaister, ° Alveringem,
wonende te Pollinkhove
Diefstal met braak te Pollinkhove ten nadele van BOLLE
Philippe te Pollinkhove
Straf: Vrijspraak
10 juni 1814 – (175-257)
WEYMAERE Cecile, 39 jaar, weduwe, naaister, °
Dranouter, wonende te Nieuwpoort
Diefstal te Nieuwpoort ten nadele van VERRYSER
Therese te Nieuwpoort en PEYROUX, portier te
Nieuwpoort
Straf: 2 jaar gevangenis
17 september 1812 – (60-243)
VAN DEN BERGHE Pierre, 34 jaar, schoolmeester, °
Vinkem, wonende te Boulogne
Diefstal met inklimming en braak te Vinkem ten nadele
van DE CONINCK, pastoor te Vinkem en
VOORDECKER Marie, dienstmeid pastoor te Vinkem
Straf: Levenslange dwangarbeid, brandmerk,
tentoonstelling
13 juni 1713 – (129-251)
DE LAJE Jean, 32 jaar, dienstmeid, wonende
Booitshoeke (voortvluchtig)
Dienstbode diefstal te Booitshoeke ten nadele van
HOSTEN Pierre, landbouwer te Booitshoeke
Straf: 10 jaar opsluiting, tentoonstelling (bij verstek)
14 juni 1814 – (157-255)
RIVIERE Pierre, 33 jaar, dagloner, wonende Beerst
(voortvluchtig)
Diefstal – heling
Straf: 20 jaar opsluiting, tentoonstelling (bij verstek)
26 september 1814 – (159-255)
DE SMEDT Pierre, 44 jaar, dagloner, ° Wormhout,
wonende te Pollinkhove
Diefstallen met braak (o.a. paard) te Beveren ten nadele
van RYCKEBOER Jean te Beveren
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling (bij verstek)
26 december 1814 – (190-256)
FLOOR Marie, 39 jaar, G, ° Leisele, wonende Alveringem
Kindermoord
Straf: Doodstraf
29 december 1814 – (197-260)
KEMELBEKE Anne, 28 jaar, boterverkoopster, °
Booitshoeke, wonende te Veurne
Diefstal (lastdieren) – heling te Koksijde ten nadele van
TANGHE Jean, LAGEIN Philippe, VERMOTE Pierre en
Joseph allen te Koksijde wonende
Straf: 6 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
7 maart 1815 – (198-260)
JOOS Henri, 48 jaar, dagloner, ° Woumen, wonende te
Woumen
FLORIN Charles, 29 jaar, dienstbode, ° Woumen,
wonende te Merkem
DE LEU Pierre, 35 jaar, dagloner, ° Woumen, wonende
te Woumen
DE LEU Philippe, 47 jaar, ° Woumen, wonende te
Woumen
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Diefstal met braak of inklimming te Bikschote – Merkem –
Woumen - Vlamertinge en Houtem ten nadele van
GERMONPRE Pierre, landbouwer te Bikschote;
DESMADRILS Alexandre, landbouwer te Merkem;
CARPENTIER Joseph, landbouwer te Woumen; DE
BEUF Fidele te Vlamertinge; Weduwe
VANDOMARLIERE, herbergierster te Houtem
Straf: Henri, Charles en Philippe elk 16 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht en Pierre 8 jaar
dwangarbeid, politietoezicht
5 juni 1815 – (235-264)
RYCKEBUSCH Pierre, 42 jaar, dagloner, ° Wulveringem,
wonende te Wulveringem
Diefstal te Wulveringem ten nadele van MAERTENS
Jean, landbouwer te Wulveringem
Straf: 3 jaar gevangenis zonder tentoonstelling,
politietoezicht
6 september 1815 – (238-264)
JOOS Laurent, 19 jaar, dagloner, ° Woumen, wonende te
Woumen
DE BEE Jean Baptiste, 22 jaar, dagloner, ° Woumen,
wonende te Woumen
VERHEYDE Louis, 19 jaar, dagloner, ° Merkem,
wonende te Merkem
Diefstal op het veld te Esen ten nadele van
CASTELEYN, landbouwer te Esen
Straf: JOOS 8 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht; DE BEE 5 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht en VERHEYDE 10 jaar opsluiting,
tentoonstelling, politietoezicht
16 september 1815 – (251-266)
PONCEELE Thecle, 23 jaar, gehuwd, spinster, °
Ramskapelle, wonende te Brugge
Diefstal te Veurne ten nadele van KETELAERE Marie te
Veurne
Straf: 13 maand gevangenis, politietoezicht
25 september 1815 – (198-260)
VERHEYDE Charles, 30 jaar, dagloner, ° Merkem,
wonende Merkem
Diefstal met braak of inklimming te Vlamertinge en
Houtem ten nadele van DE BOEUF Fidele, handelaar te
Vlamertinge en weduwe VANDERMARLIERE,
bierbrouwer te Houtem
Straf: 14 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
9 oktober 1815 – (236-264)
QUINO Allipe, 25 jaar, dagloner, wonende te Bulskamp
CAZEYN Joseph, dagloner te Alveringem
DE BRUYNE Joseph, dagloner, ° Kaaskerke, wonende te
Pervijze
Diefstal te Sint-Jacobskapelle ten nadele van DE
CROOS, burgemeester – landbouwer te SintJacobskapelle
Straf:Allen 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht
21 december 1815 – (292-272)
DELY Henri, 44 jaar, handelaar oud ijzer, ° Leke,
wonende te Leke
Diefstal te Leke – Koekelare – Beerst ten nadele van:
CLEMENT Pierre, landbouwer te Leke; SANDERS
Alexandre, landbouwer te Koekelare; CYS Jaques,
landbouwer te Beerst en CASTELEYN, landbouwer te
Beerst
Straf: 3 jaar gevangenis
6 juni 1816 – (323-275)
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VAN OOST Jacques,48 jaar, veldarbeider, ° Langemark,
wonende te Avekapelle
Diefstal te ’s Heerwillemskapelle ten nadele van
LACAUW Brigitte, weduwe te ’s Heerwillemskapelle
Straf: 3 jaar opsluiting, tentoonstelling
7 juni 1816 – (318-275)
BONTE Pierre, 19 jaar, dagloner, ° Merkem, wonende te
Merkem
Diefstal te Woumen ten nadele van DE SMYTTERE
Pierre, boer te Woumen en PANNEEL Pierre, dienstbode
te Woumen
Straf: 3 jaar gevangenis
20 juni 1816 – (337-277)
PLAETEVOET Jean, 38 jaar, leurder, ° Oostvleteren,
wonende te Lo
Diefstal te Wulveringem ten nadele van FLAHOU Louis,
landbouwer te Wulveringem
Straf: 13 maand gevangenis, boete
11 september 1816 – (347-278)
COUSEIN René, 26 jaar, veldarbeider, wonende te
Alveringem
DE BRUYNE Joseph, 25 jaar, dagloner, ° Kaaskerke,
wonende te Oudekerke
Diefstal met geweld en bedreigingen bij nacht te SintJacobskapelle ten nadele van DE CROOS,
burgemeester – landbouwer te Sint-Jacobskapelle
Straf: Beiden 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht
13 december 1816 – (352-278)
BORET Jean, 41 jaar, slager, ° Zwevezele, wonende te
Diksmuide
Diefstal op het veld te Beerst ten nadele van PORTIER
Jean, landbouwer te Diksmuide
Straf: 5 jaar opsluiting
28 september 1816 – (367-280)
CORDIER Jacques, 22 jaar, dagloner, ° Adinkerke,
wonende te Ghyvelde
Diefstal te Adinkerke en Bulskamp ten nadele van wed.
DECLERCK, landbouwer te Adinkerke en DEHOUCK
Norbert, landbouwer te Bulskamp
Straf: 6 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
27 december 1816 – (368-281)
MENS DE BROYER Philippe, 31 jaar, ontvanger, ° Lier,
wonende te Assenede
Lime Jean Lambert, 38 jaar, brigadier, ° Poncet,
wonende te Veurne
Valsheid in geschriften door functionaris te Adinkerke
ten nadele van: niet te identificeren Engelsen; WALLE te
Poperinge; DE SCHEPPER Charles, schipper te
Diksmuide en FAUCON Jean, landbouwer te Houtem
Straf: Beiden levenslange dwangarbeid, brandmerk
27 juni 1817 – (425-288)
ELSLANDER Jacques, 58 jaar, leerling molenaar, °
Esen, wonende te Nieuwpoort
Diefstal op het veld ten nadele van DE LA CAUW
Pierre, landbouwer te Avekapelle

jrg 4 nr. 4

Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
28 juni 1817 – (426-288)
LIEFOOGHE Charles, 17 jaar, dienstbode bij
landbouwer, ° Reninge, wonende te Alveringem
Diefstal met inklimming of braak te Nieuwkapelle ten
nadele van CARPENTIER Ignace, landbouwer te
Nieuwkapelle
Straf: 3 jaar en 4 maand correctiehuis
4 juli 1817 – (429-288)
GHESQUIERE Martin, 21 jaar, slotenmaker, ° Veurne,
wonende te Veurne
Diefstal met inklimming of braak op de markt te Veurne
ten nadele van TORELL Ambroise, handelaar te Brugge
en ARNOUD Jean, handelaar te Brugge
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
23 september 1814 – (453-291)
BEKAERT David, 27 jaar, dagloner, ° Langemark,
wonende te Woumen
Diefstal met geweld en bedreiging te Woumen ten nadele
van DE BRUYNE Pierre, landbouwer te Woumen en
PANNEEL Victoire, dienstmeid te Woumen
Straf:Levenslange dwangarbeid, brandmerk
1 oktober 1817 – (458-291)
LECLERCQ Catherine Rose, 46 jaar, gehuwd,spinster, °
Komen, wonende te Komen
Diefstal met inklimming of braak te Houtem ten nadele
van BEQUART Jean, landbouwer te Houtem
Straf: 5 jaar opsluiting
23 december 1817 – (463-292)
PINSEEL Marie, 27 jaar, dienstmeid, ° Avekapelle,
wonende te Oostende
Diefstal met inklimming of braak te Eggewaartskapelle
ten nadele van VAN NESTE Marie, weduwe, dagloonster
te Eggewaartskapelle
Straf: 5 jaar opsluiting
5 januari 1818 – (465-292)
SYNAEGHEL Ignace, 52 jaar, dagloner, ° Beerst,
wonende te Beerst
Diefstal te Beerst ten nadele van PEPERS Bernard,
landbouwer te Beerst
Straf: 3 jaar gevangenis
6 januari 1818 – (479-294)
VERSCHELLE Marie, 35 jaar, dagloonster, ° Houtem,
wonende te Adinkerke
Dienstbode diefstal te Adinkerke ten nadele van
LOOTEN Charles, werkgever te Adinkerke
Straf: 2 jaar gevangenis
8 januari 1818 – (477-294)
LEPLAE Jean Baptiste, 33 jaar, landbouwer, ° Esen,
wonende te Esen
Slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot
gevolg te Esen te nadele van VAN ALST Auge te Esen
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening
414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap,
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF,
Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA

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

-

Maandag 21 maart, 19.30 uur: Voordracht over archieven in de wereld door Gilbert Dumon.
9 en 10 april: Nationaal congres van VVF in Ieper.
29 oktober: 10 jaar VVF-Westkust.
VVF-documentatiecentrum is open in maart op zat. 5 en 19 om 14 u., op maa. 14 om 19.30 u., op
woe. 16 om 13.30 u.; gesloten op paasmaandag 28 maart; in april op 2 en 16 om 14 u. en op 11 en 25
om19.30 u.; in mei op zat. 7 en 21 om 14 u., op maa. 9 en 23 pù 19.30 u.

Uitgaven VVF-Westkust

- Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 15 is uit. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70
verzendingskosten).
- Staten van Goed Ruddervoorde, door Willy Moons. Kostprijs € 10 (+ € 3,70 verzendingskosten).
- Driemaandelijkse nieuwsbrief. Raadpleeg de website http://users.pandora.be/westkustvvf/. Jaarabonnement per
post € 4 voor niet-leden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op VVFWestkust@advalvas.be

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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Nieuw in onze bib
Tijdschriften
- Mergelynck nr 4-2003, n r 1-2004
- Westhoek jg 1997 tot 2000
- Loage nr 75 maart 2004
- Mores jg 5 nr 1-2004
- ‘t Pennelekertje dec 2003
- Pervijzeactief n r 2-2004
- Goedendag dec 2003
- Stamboo mpje 32jg nr 2
- ond den Bevering 3jg nr 4-2003
- Archikrant jg 12-13-14
- Tijd ingen jg9 nr 1-2-3-4
- Netradyle nr 1-2-3 2004
- Florisoone jg 1997 tot 2000
Familiegeshiedenissen en kwartierstaten
- Genealogie van 4 families van de streek in verband
door R.Verschaeren 26 p.
- Jubilileu m albu m Joseph Van Hee 25 jaar
Burgemeester te Veurne
- Familie Debergh in Diksmu ide en deelgemeenten door
JP Debergh.
Parochieregisters en Burgelijke Stand
- Middelkerke Huwelijken 1796-1900 145p.
Bevolking en Poorterij
- Ko rtrijk Index Wezerij Oud Regime 1403-1582, 7
boeken

door André BAER T
- Wulpen Kiezerslijsten 1964-1966; 1920-1921; 19111912
- Maisons Mortuaires du 17ème siècle - Honschoote deel
1 en 2
- Staten van Goed Kasselrij Veurne deel 11,12,13 door J
Cailliau VVF Westkust
- Dunkerke Inventaire des Maisons Mortuaires, série
108, 1ère partie
- Inventarissen opgemaakt na overlijden in de régio
Veurne 1796-1911 door Joeri Stekeloru m 270p. VVF
Westkust.
Di verse
- Gesneuvelden 1914-1918 in de Westhoek 50 blz.
- USA 1997-1995 N
- Flapuit 2003-2005 Groot Diksmu ide
- Kadaster Archief West-Vlaanderen
- Herrineringalbum1967-1986 St.-Hubertusfeest
Wulveringem Beauvoorde
- Annuaires Téléphoniques Département du Nord + Lille
- Het Pocess Irma Laplasse, Willy Moons.
Iconografie
- Schenking bidprentjes en rouwbrieven van Dirk
Viv iane Declercq-Vivey
- Schenking rouwbrieven André Baert
- Schenking allerlei Calcoen Michel

Aanwinsten

Door Joeri STEKELORUM

Familiegeschiedenis
0220/0003
Historie van de Familie MAHIEU. 1466-1966.; Stadsbestuur Oudenaarde
0220/0004
Geschiedenis en Genealogie van de familie DONCHE: DEEL 1; Donche Pieter; 2005
0220/0004
Geschiedenis en Genealogie van de familie DONCHE: DEEL 2; Donche Pieter; 2005
Kiezerslijst
0550/0008
0550/0008
0550/0008

Kiezerslijst Wulpen 1920-1921
Kiezerslijst Wulpen 1966
Kiezerslijst Wulpen 1912- handtekening personen

Kwartierstaten
0110/0005
Kwartierstaat Alberic Dubois; 2005
Lokale geschiedenis
0338/002
De verdwenen schoolpoort. Toegang tot het verleden van de Ieperse Arme Meisjesschool (St.
Elisabeth) DEEL 1; VVF-Westhoek; 2005
Notariaat
0336/0001

Inventarissen opgemaakt na overlijden 1796-1911 Regio Veurne. Notariaat HeyvaertSimpelaere-Vanden Bussche; ; 2004

Poortersboeken
F0334/0001 De Poorterij van Cassel Deel 1 van Abeele (van den) tot Beureg; FAG; 2004
0901/0015
La cour Feodale de Bourbourg dite Gyselhuis DEEL 1; W. van Hille;
0901/0015
La cour Feodale de Bourbourg dite gyselhuis. DEEL 2; W. van Hille;
0901/0015
La cour Feodale de Bourbourg dite gyselhuis. DEEL 3; W. van Hille;
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Staten van Goed
F0332/
Inventaris na overlijden Duinkerke 1639 tot 1657; FAG; 2004
F0332/0009 Inventaire des Etats de Biens de PITGAM. DEEL 2; ; 2005
F0332/0009 Inventaire des Etats de Biens de PITGAM. DEEL 1; ; 2005
Staten van Goed kasselrij Veurne DEEL 14 nr. 25.914 tot 32.350; VVF-WESTKUST; 2004
Sterfhuizen
F0332-0007
F0332/0007

Sterfhuyzen Rexpoede-Oostcappel, overlijden 1783-1788; ; 2004
Sterfhuyzen Rexpoede - Oostcappem Mei 1730-sept. 1749; ; 2004

WA
0444/0001

Les Familles de Capellebrouck.; Janssen Gerard; 2005

Familienaam
door de redactie
Sinds de tijd van Napoleon hebben we in Nederland – en uiteraard ook België - vaste achternamen. Dat wil niet
zeggen dat de mensen voor die tijd geen achternamen hadden. Al in de elfde en twaalfde eeuw komen er
achternamen in onz e streken voor. Het was echter niet verplicht om een achternaam te hebben en als je er een
had, mocht je hem ook zomaar veranderen als je dat wilde. Je kon dus de ene keer kiezen voor de naam van je
vader en de andere keer voor de plaats waar je woonde, je beroep of een bijnaam. Zo konden Pieter
Willemsen, Pieter van Warmond, Pieter Koopmans en Pieter Wit voet heel goed een en dezelfde pers oon zijn.
In 1795 bepaalde Napoleon dat iedereen een vaste achternaam moest kiezen en dat die achternaam zonder
officiële toestemming niet veranderd moc ht worden. Dat kwam natuurlijk de overzichtelijkheid wel ten goede.
Op het moment dat Napoleon dit voorschreef, hoorde het grootste deel van Nederland nog tot de Bataafsche
Republiek, die niet onder de Franse wetgeving viel. België en de provincie Limburg stonden toen al wel onder
direct Frans regime en hier begon men dus al meteen in 1795 met de registratie van achternamen.
Omdat er op dat moment nog geen vaste spellingregels waren, kon iedereen zijn achternaam toen nog spellen
zoals hij wilde. Pas in 1810 werd het Noord-Nederlandse grondgebied officieel bij het Franse rijk gevoegd en
begon men ook daar de voorkomende achternamen vast te leggen. Op dez e achternamen waren de in 1803
opgestelde officiële spellingregels van toepassing. Namen die in 1795 nog konden worden opgeschreven als
Aenghenent, Craeybeckx en Vandenboemgaerde werden dus genoteerd als Angenent, Kraaibeks en Van de
Boomgaard.
Veel families hadden zoals gezegd al lang een min of meer vaste achternaam en lieten die gewoon vastleggen,
tot grote vreugde van alle stamboomonderzoekers. Anderen lieten netjes hun beroepsnaam, herkomstnaam,
bijnaam of patroniem registreren. Maar er waren ook mensen die het allemaal wat minder serieus opvatten en
dachten dat de verplichte naamsregistratie wel gelijk met de Fransen zou verdwijnen. Zij kozen daarom
achternamen als Kloot, Kolder, Naaktgeboren en Poepjes en het heeft een aant al van hun nazaten nog een
hoop geld gekost om daar verandering in aan te brengen.
Een aantal typische achternamen is ook ontstaan door ambt enaren die niet werden bet aald om zelf na te
denken, maar die klakkeloos noteerden wat er werd gezegd. Veel achternamen bestaan bijvoorbeeld uit het
voorzetsel ‘van’ gevolgd door een plaatsnaam: Van Amsterdam, Van Leiden, Van Valk enburg. In een groot deel
van Nederland werd een ac hternaam daarom ook wel een ‘van’ genoemd. De ambtenaar van de burgerlijke
stand die je acht ernaam moest noteren kon dus vragen: 'Hoe is uw van?' oftewel 'Hoe is je achternaam?; hoe
heet je?'. Als je nog geen ac hternaam had, kon je dan iets zeggen als: 'Ik ben zonder van', en in een aantal van
die gevallen heeft de betreffende ambtenaar vervolgens Zondervan als achternaam ingevuld. Mensen die
Zondervan heten, hebben dus een achternaam die eigenlijk 'zonder achternaam' betekent.
Bijvoorbeeld een beroepsnaam als Smid of Bakker of een veelvoork omend pat roniem als Pieters of Jansen.
Het is goed mogelijk dat ze in de rij stonden om die naam te laten vastleggen en dat de persoon die voor ze
aan de beurt was dezelfde achternaam bleek te hebben. Als de betreffende ambtenaar die naam dan had
genoteerd en vervolgens aan deze mensen vroeg hoe zij heetten, konden ze iets zeggen als: '(Ik heet ) van 't
zelfde' of 'Ik ben van enen naam', wat allebei betekent 'Ik heb dezelfde achternaam (als degene die net aan de
beurt was)'. Als de ambtenaar dat dan gewoon opschreef, was de officiële registratie een feit en kon de zo
ontstane acht ernaam niet zomaar meer worden veranderd. (Uit de Leidse Courant van 29 maart 2004).
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Gelezen in onze bib

door Gilbert Dumon

N° 1132, blz. 114 tot en met 122.
Leenhof van Mesen
Zeispreuken
De abdis van Mesen was “vrouwe” van Mesen, een vrij
heerschip en bezat ook een leenhof “Cloosterpoort”
genoemd, waarvan 112 lenen afhingen, doch dat zelf van
geen enkel hof gehouden was.
1° “Cappelenie van de pollepel”.
De ghemeene opinie is dat deze cappelle soegenaemt is
omdat de caplaen de nuchter messe moet doen voor de
weeslieden van de keukene, ende dat hij daer naer
vermagh een soppe te doen weecken in de voornoemde
keuken ende een pinte te drinckene.
N° 1132, blz. 123.
Op het bier
“Hoe ’t monkelt
en vonkelt,
en, O mijn lieve Augustijn,
het maakt dat de mensen
- Kun je nog meer wensen –
Broeders
Drin kebroeders zijn.”

- De herberg is de tempel der waarachtige vrijheid !
- Oost-West, thuis best, zei Lapper, en h ij zat acht dagen
in d’herbergen.
- ’t Is jammer van mijn schonen dorst, zei Kelen, en h ij
moest water drinken.
- Wat helpt het mij dat de zonne schijnt, zei Cissen, als
ik nu dorst hebbe;
- ‘k Moet eerst mijn klanten dienen, zei de baas, en hij
vulde zijn p inte.
- Men moet van de nood een deugd maken, zei Zeupe, en
hij kroop op handen en voeten naar huis.
- Hard tegen onzachte, zei Droogaerds, en hij botste met
zijn hoofd tegen de muur.

Namen van maanden

Gilbert DUMON
In de Nieuwsbrief jaargang 3, nr. 2, p.13 werd een reeks benamingen van de maanden in de loop der tijden, weergegeven.
In mijn n iet geklasseerde paperassen vind ik toevallig een document, waarvan ik de herko mst niet ken, met andere
maandbenamingen dan de hierboven vermelde en m.i. het publiceren waard.

Januari

Karel de Grote
Winter-mamot

Februari

Hornung

Maart

Len zin-manot

April
Mei
Juni

Ostar-manot
Wuni-manat
Brach-manot

Juli
Augustus

Hovi-manot
Aran-manot

September

Bittu-manot

Oktober

Widume-manot

November

Herbist-manot

December

Heiloc-manot
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Middelnederlandse benaming
Lau maent, Lou maent, Lauwe, Hardemaent, Kluch maent,
Looimaent, IJs maent.
Sporckel, Sporkele, Sporkelmaent, Sporkille, Spuercle,
Selmaent, Sulle, Selle, Zille, Als men keersen draecht,
Schriclemaent.
Maerte, Mairte, Meerte, Marte, Mert maent, Do rremaent,
Lentemaent, Akkermaent.
Aprille, Hoy maent, Grasmaent, Paesmaent, Pril.
Mey, Meymaent, Wonnemaent, Bloeimaent.
Wedemaent, Weemaent, Weudemaent,Wodemaent,
Brackmaent, Russelmaent, Zo mermaent.
Hoymaent, Hoey maent, Hooymaent.
Oegstmaent, Ougstmaent, Oest, Ou xt , Bouwmaent,
Arenmaent, Weit maent.
Piet maent, Gheerstmaent, Spelmaent, Even maent,
Herfst maent, Pickmaent, Havermaent, Russelmaent,
Gillis maent.
Aerselmaent, Arselmaent, Ars maent, Wijn maent,
Hevermaent, Saet maent, St-Baafsmaent, Zaaimaent.
Smeermaent, Smeremaent, Slachtmaent, Horemaent,
Windmaent.
Hoornmaent, Horemaent, Hoern maent, Heren Maent,
Christmaent, Duystermaent, Smeermaent, Kerstmaent,
St Andreasmaent, Wintermaent, Joelmaent.
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Maanden i n het latijn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

unus
duo
tres
quattuor
quinque
sex
septem
octo
novem
decem
undecim
duodecim

7 ber. = september. 7
8 ber. = october. 8
9 ber. = november 9
x ber. = december

primus (eerste)
secundus of alter (tweede)
tertius (derde)
quartus (vierde)
quintus (vierde)
sextus (zesde)
septimus (zevende)
octavus (achtste)
nonus (negfende)
decimus (tiende)
undecimus (elfde)
duodecimus (twaalfde)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX o f VIIII
X
XI
XII

= september en dus de 9de maand !
= october en dus de 10de maand !
= november en dus de 11de maand !
= december en dus de 12de maand !

Nieuwjaar

door de redactie
Voor ons, westerlingen, begint elk nieu w jaar steevast op 1 januari. Maar dat is niet altijd zo geweest. Een confrontatie met
opzoekingen in de 16de eeuw o f vroeger leert dat het nieuwe jaar begon op Pasen. Ook op heden valt nieuwjaar n iet overal
ter wereld en bij alle volkeren op 1 januari.
Zo vieren de joden al in maart 2005 hun nieuwjaar: zij leven nu al in het jaar 5767. Omdat hun jaar maar uit t ien maanden
bestaat, die elk maar 29 of 30 dagen duren, zullen zij hun volgende nieuwe jaar al v ieren ongeveer in januari 2006.
De moslims gingen op 5 maart 2003 het jaar 1424 in en hun volgend nieuw jaar viel op 24 januari 2004. Dit jaar was er
heibel tussen twee strekkingen die n ieuwjaar op een andere manier berekenden.
En een miljard Chinezen vieren hun nieuwe jaar 4700 op 1 februari 2003. De v iering van het Chinese nieuwjaar 2005 viel
op 22 januari. Het valt elk jaar op een andere datum, n l. op de eerste dag van de nieuwe maan maand van de Chinese
jaartelling. Deze dag ligt wel alt ijd tussen 21 januari en 20 februari. Het Ch inese nieuwjaar staat telkens in het teken van
een dier uit hun dierenriem. In deze d ierenriem zijn respectievelijk de volgende dieren opgenomen: mu is, stier, t ijger,
konijn, draak, slang, paard, geit , aap, haan, hond, zwijn. Deze d ieren ko men dus om de twaalf jaar terug. Verder heeft elk
maand dertig dagen en o m de vier jaar is er een ext ra maand van tevens 30 dagen in verband met het schrikkeljaar. Volgens
de Chinese dierenriem is het volgende jaar dat van de haan of het jaar 4702.

Hulde aan Albert DAWYNDT

door de redactie

Albert Dawyndt is een begrip in Veu rne en in Bachten de Kupe. Dan kzij hem en dankzij zijn onverdroten ijver, b lijven
kostbare gegevens over ons lokaal erfgoed en geschiedenis in stand of herleven zij. Heemkunde erkent wat wij aan het
verleden te danken hebben, probeert dit voort te zetten en met begrip en kunde aan te passen aan de omstandigheden. Een
taak waarin A lbert ten volle geslaagd is !
Geboren op maandag 3 februari 1915 in Veurne, volgde hij middelbaar onderwijs aan het bisschoppelijk college in zijn
geboortestad. Aanvankelijk werkte hij in het aannemersbedrijf van zijn vader. Na zijn huwelijk werd hij u itbater van een
handelszaak in Koksijde (1945-1972) en werd hij in Ko ksijde bekend als Berten Nagel.
Zijn eerste gedicht verscheen op veertienjarige leeftijd, onder het pseudoniem Bert Daw, in het toenmalige t ijdschrift Ons
Volk ontwaakt dat geregeld prijskampen u itschreef voor “het beste gedicht”. Hij werd zodoende meerdere malen bekroond.
Ook in Sociaal Verweer publiceerde hij regelmatig gedichten.
Als aktief medewerker aan de heemkring Bachten de Kupe, publiceerde hij tal van werken over Bachten de Kupe en was
hij een t ijd lang eindopsteller van het heemkundig t ijdschrift Bachten de Kupe. Hij is auteur van tal van heemkundige
werken: een aantal boeken over De Veurnse herbergen uit ’t jaar twintig (1972), Veurne rond “La Belle Epoque” (1978),
Veurne rond 14-18 (1980), Snippers uit de Veurnse Volksmond (1982), de Rosten, de Veurnse Uilenspiegel (1983).
Naar aanleiding van zijn 90ste verjaardag werd door onze voorzitter Joeri Stekeloru m een monografie samengesteld:
“Albrecht Dawyndt, zijn voorouders, zijn fa milie”. Dit werd aan zijn familie overhandigd, samen met een uitgetekende
kwartierstaat in kleur. De monografie beschrijft eveneens de beknopte geschiedenis van de familie Dawyndt, afko mstig uit
Warhem (F) en neergestreken in het Veurnse rond 1725. De monografie is beschikbaar in ons lokaal. Een gedeelte van de
kwartierstaat, die van zijn vader en van zijn moeder, wordt hierna gepubliceerd.
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D’Aw ynt
Joannes Baptiste

Geva
Henricus Josephus

Sax
Franciscus

Lemoine
Jacobus

Merlevede
Constantinus

Reynaert
Cornelius Albertus

Lacoure
Philippus Jacobus

° Veurne (St.-Niklaas,
1 mei 1765
+ Veurne,
18 feb 1834

° Veurne (St.-Walburg,
29 sep 1732
+ Veurne,
5 dec 1788

° Brugge,
ca 1756
+ Brugge,
16 aug 1831

° Brugge,
14 jul 1767
+ Koolkerke,
15 maa 1812

° Reninge,
3 jan 1777
+ Reninge,
29 maa 1827

° Izenberge,
28 mei 1779

° Avekapelle,
2 okt 1753
+ Avekapelle,
14 nov 1831

x Veurne (St.-Walburg,
17 apr 1787

x onbekend,
voor 1788

x Brugge,
voor 1798

x Brugge,
18 okt 1789

x Reninge,
25 nov 1803

x Lo,
8 jul 1799

x onbekend,
voor 1805

x Steenkerke,
23 apr 1804

Deconynck
Maria

Deturck
Maria

Bonheure
Theresia

Cramer
Isabella

Hennebel
Joanna Theresia

Tyteca
Cecilia Constantia

Labaere
Joanna Theresia

Palinck
Maria Theresia

° Veurne (St.-Walburga),
18 maa 1760
+ Veurne,
4 feb 1810

° Eggew aartskapelle,
9 maa 1744
+ Veurne,
20 jun 1809

° Brugge,
29 dec 1763
+ Brugge,
26 apr 1839

° Brugge,
10 maa 1765
+ Brugge,
22 jan 1849

° Reninge,
21 feb 1781
+ Reninge,
10 okt 1819

° Izenberge,
26 feb 1771
+ Izenberge,
9 maa 1837

° Pervijze,
ca 1776
+ Avekapelle,
3 feb 1810

° Bulskamp,
22 jun 1776
+
Eggew aartskapelle,
5 okt 1844

16

4

17 18

19 20

21

22

23

24

25 26

27 28

29 30
31

Daw yndt
Joannes

Geva
Seraphina

Sax
Franciscus Petrus

Lemonne
Anna Francisca

Merlevede
Constantinus

Reynaert
Joanna Theresia

Lacoere
Philippus Jacobus

° Veurne (St.-Denijs),
10 sep 1788
+ Veurne,
25 dec 1851

° Veurne,
3 sep 1788
+ Veurne,
17 feb 1834

° Brugge,
9 jun 1798
+ Lille (F),
na 1860

° Brugge,
8 sep 1801
+ Kortrijk,
24 feb 1860

° Reninge,
3 feb 1807
+ Pollinkhove,
16 nov 1884

° Izenberge,
2 mei 1800
+ Pollinkhove,
18 dec 1853

° Avekapelle,
28 feb 1805
+ Avekapelle,
29 maa 1851

x Veurne, 8 jun 1812
8

x Brugge, 27 apr 1821
9 10

Daw yndt Jean Pierre
° Veurne, 27 apr 1813
+ Veurne, 26 nov 1870

3

x onbekend, 10 nov 1830
11 12

Sax Maria Ludovica
° Brugge, 6 mei 1829
+ Veurne, 19 nov 1906

13
Merlevede Engelbertus Albertus
° Reninge, 18 nov 1835
+ Veurne, 13 okt 1926

x Veurne, 31 okt 1849
4

5
Daw yndt Carolus Ludovicus Corneli
° Veurne, 8 dec 1866
+ Veurne, 19 mei 1948

2

Cordier
Fredericus
Ludovicus
° Steenkerke,
27 maa 1767
+
Eggew aartskapelle,
18 maa 1842

Cordier
Rosalia Sophia

°
Eggew aartskapelle,
6 aug 1806
+ Avekapelle,
3 feb 1862
x Avekapelle, 29 apr 1833
14
15
Lacoere Anna Theresia
° Avekapelle, 12 okt 1837
+ Avekapelle 23 sep 1886

x Avekapelle, 15 mei 1862
6
7
Merlevede Elisa Maria
° Avekapelle, 2 okt 1866
+ Ieper, 26 sep 1936

x Veurne, 1 mei 1889
2
3

Dawyndt Leon Maria Cornelia
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Beroep:

° Veurne, 4 feb 1890+ Koksijde, 25 jun 1959

x Veurne, 11 apr 1914

1

met: Irma Goudsmedt
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59

60
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61

62

Goutsmet
Carolus Ludovicus

Dew ilde
Carolus Eugenius

Begein
Petrus Joannes

Dumortier
Joannes Franciscus

Depoorter
Joannes Franciscus

Piers
Jacobus Laurentius

Acquiere
Joannes Baptiste

Provoost
Petrus Jacobus

° Kaaskerke,
3 apr 1716
+ Kaaskerke,
14 feb 1782

° Langemark,
23 mei 1754
+ Woumen,
5 apr 1808

° Haringe,
28 feb 1739
+ Pollinkhove,
10 okt 1797

° Pollinkhove,
1 nov 1760
+ Lo,
18 nov 1800

° Avekapelle,
21 aug 1769
+ Avekapelle,
26 aug 1850

° Avekapelle,
18 apr 1761
+ Avekapelle ,
23 nov 1829

° Houtem,
19 dec 1748
+ Steenkerke,
10 okt 1794

° Beveren-IJzer,
23 feb 1737

x Kaaskerke,
6 jul 1773

x onbekend,
ca 1783

x Pollinkhove,
23 jul 1771

x onbekend,
voor 1789

x onbekend,
voor 1804

x Avekapelle,
28 apr 1795

x Steenkerke,
16 jul 1770

x Westcappel,
7 mei 1765

Vandenbussche
Anna Catharina

Dem an
Maria Clara

Deberghe
Anna Maria

Bloeme
Maria Theresia

Haelew yck
Maria Cecilia

Barrezeele
Anna Maria

Druwé
Maria Petronilla

Leconte (Decorte)
Joanna Theresia

° Westrozebeke,
11 dec 1755
+ Kaaskerke,
maa 1788

° Merkem,
4 jul 1759
+ Woumen,
1 nov 1805

° Alveringem,
9 okt 1746
+ Pollinkhove,
13 apr 1813

° Beveren-IJzer,
28 jun 1766
+ Lo,
1 maa 1798

° Leisele,
7 maa 1772
+ Avekapelle,
4 dec 1806

° Veurne (St.-Walburg),
17 feb 1771
+ Alveringem,
na 1838

° Lampernisse,
6 aug 1749
+ Steenkerke,
19 jul 1786

° Rexpoëde,
10 jul 1739
+ Westcappel,
15 jan 1801

5

16

17 18

19 20

21

22

23

24

25 26

27 28

29 30
31

Goudsmedt
Vitus Modestus

Dew ilde
Maria Theresia

Beghein
Philippus

Dumortier
Anna

Depoorter
Joannes Franciscus

Piers
Cecilia

Ankier
Henricus Josephus

Provoost
Anna

° Kaaskerke,
20 jun 1774
+ Diksmuide,
27 dec 1846

° Woumen,
19 jan 1784
+ Kaaskerke,
12 okt 1827

° Pollinkhove,
18 mei 1782
+ Pollinkhove,
11 mei 1852

° Pollinkhove,
1 maa 1789
+ Pollinkhove,
21 dec 1827

° Avekapelle,
18 dec 1804
+ Pervijze,
17 jun 1897

° Avekapelle,
20 apr 1803
+ Avekapelle ,
12 feb 1880

° Steenkerke,
12 mei 1779
+ Eggew aartskapelle,
23 okt 1835

° Westcappel,
7 apr 1778
+ Veurne,
6 dec 1856

4

x Stuivekenskerke, 8 dec 1806
8
Goudsmedt Hipolitus Sapientius
° Kaaskerke, 25 nov 1822
+ Kaaskerke, 25 mei 1906

3

x Pollinkhove, 22 mei 1810
9 10

x Avekapelle, 27 mei 1826
11 12

Beghein Coleta Constantia
° Pollinkhove, 25 sep 1824
+ Diksmuide, 2 apr 1869

13
Depoorter Henricus Franciscus
° Avekapelle, 25 nov 1828
+ Veurne, 31 maa 1902

x Kaaskerke, 24 mei 1855
4

2

5
Goudsmedt Hippolytus Franciscus
° Avekapelle, 4 dec 1856
+ Veurne, 3 jul 1932

x onbekend, ca 1805
14
15
Hanckiere Barbara Francisca
° Steenkerke, 10 jul 1819
+ Veurne, 27 maa 1892

x Eggew aartskapelle, 1 mei 1850
6
7
Depoorter Clemencia Leonia
° Veurne, 16 dec 1857
+ De Panne, 17 feb 1935

x Veurne, 24 maa 1880
2
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Goudsmedt Irma

1

Beroep:
1
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° Veurne, 9 okt 1882+ De Panne, 12 aug 1958

x Veurne, 11 apr 1914
met: Leon Maria Dawyndt
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Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (3)
Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove
16 januari 1818 – (483-294)
DESCAMPS Pierre Joseph, 53 jaar, dagloner, ° Komen,
wonende te Houtem
Diefstal met inklimming of braak te Houtem – Komen Noord ten nadele van GROUSEZ Jean
Baptiste,landbouwer te Houtem; GALLOIS Jean, boer te
Komen - Noord; PUTTE Pierre, landbouwer te Komen Noord; CALLE Jean Baptiste, landbouwer te Komen Noord en VAN ACKER Jean Baptiste, dagloner te
Komen
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
26 maart 1818 – (519-299)
WILS Pierre, 21 jaar, ° Haezebrouck, wonende te
Adinkerke
Dienstbodediefstal met inklimming of braak te Adinkerke
ten nadele van DE VEY Albert, werkgever te Adinkerke
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
19 mei 1818 – (521-?)
VERSLYPE Emmanuel, 21 jaar, dagloner, ° Klerken,
wonende te Klerken
VERSLYPE Pierre, 42 jaar, bezembinder, ° Klerken,
wonende te Klerken
VERSLYPE Jean Baptiste, 38 jaar, bezembinder, °
Klerken, wonende te Klerken
Diefstal – geweld en bedreigingen te Lampernisse –
Esen ten nadele van DUYVER Jean, boerenknecht te
Lampernisse en CAMBIER Pierre te Esen
Straf: Emmanuel 2 jaar opsluiting, zonder tentoonstelling;
Pierre 7 jaar opsluiting, zonder tentoonstellingen Jean
Baptiste 5 jaar opsluiting
1 juni 1818 – (545-302)
DE KEYSER Philippe, 46 jaar, dagloner, ° Vladslo,
wonende te Beerst
Dienstbodediefstal te Beerst ten nadele van RABAUT
Germain, werkgever te Beerst
Straf: 13 maand gevangenis, boete
10 juni 1818 – (554-303)
VINCENT François, 32 jaar, dagloner, ° Hondschote,
wonende te Wulveringem
Diefstal met inklimming of braak te Vinkem ten nadele
van RYSSEN Pierre te Vinkem
Straf: 5 jaar opsluiting
28 september 1818 – (568-304)
FREMAULT Bartélemi, 27 jaar, dagloner, °Pollinkhove,
wonende te Duinkerke
Diefstal met inklimming of braak te Wulveringem ten
nadele van SEYSIER Pierre te Wulveringem
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
19 september 1818 – (567-304)
RIVIERE Pierre, 38 jaar, dagloner, ° Leke, wonende te
Beerst
Diefstal met inklimming of braak te Beerst ten nadele van
BIERVLIET Joseph, landbouwer te Beerst
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
24 december 1818 – (573-304)
DE MAN Henri, 20 jaar, veldarbeider, ° Vladslo, wonende
te Keiem
Doodslag te Keiem op VAN OVERSCHELDE Henri, boer
te Keiem
Straf: Doodstraf
jrg 5 nr.1

3 oktober 1818 – (587-307)
TIMPERMAN Pierre, 18 jaar, dagloner, ° Dikke bus,
wonende te Dikkebus
WORMS Colette, 30 jaar, spinster, ° Pollinkhove,
wonende te Pollinkhove
WALL AYS Barbe, 17 jaar, dagloonster, ° Merkem,
wonende te Merkem
QUIKKE Françoise, 30 jaar, gehuwd, dagloonster, °
Reninge, wonende te Lo
Diefstal met inklimming of braak te Lo ten nadele van
FACON Jean te Lo en LEROI François, boer te Lo
Straf: Pierre 15 maand gevangenis; Colette 6 maand
gevangenis; Barbe 1 maand gevangenis en Françoise 6
maand gevangenis
29 december 1818 – (599-308)
COSSAERT Charles, 20 jaar, landbouwknecht, ° Veurne,
wonende te Bulskamp
Slagen en verwondingen te Bulskamp ten nadele van
VERCOUTTER Pierre, dagloner te Bulskamp
Straf: 18 maand gevangenis, boete
30 december 1818 – (597-308)
VAN STEENKISTE Henri, 17 jaar, dagloner,°Leke,
wonende te Leke
Verkrachting te Leke op BEUKELAERE Anne, 6 jaar, te
Leke
Straf: 5 jaar opsluiting
6 januari 1819 – (603-308)
VANHOUTTE Marc, 17 jaar, dagloner, ° Avekapelle,
wonende te Duinkerke
Diefstal in herberg te Al veringem ten nadele van
CROIGNY, herbergier te Al veringem en GHYSELEN,
herbergier te Alveringem
Straf: 6 jaar opsluiting
7 januari 1819 – (611-309)
DUMONT Corneille, 50 jaar, dagloner, ° Beveren,
wonende te Pollinkhove
PAUWELS Pierre, 19 jaar, dagloner, ° Pollinkhove,
wonende te Pollinkhove
Diefstal in huis te Pollinkhove ten nadele van MORLION
te Pollinkhove
Straf: Beiden 13 maand gevangenis
20 januari 1819 – (615-309)
DE FRENE Philippe, 21 jaar, dagloner, ° Klerken,
wonende te Klerken
CLAUW Bernard, 23 jaar, dagloner, ° Klerken, wonende
te Woumen
DE RYCKE Emanuel, 24 jaar, dagloner, ° Esen,
wonende te Woumen
CLAUW Henri, 26 jaar, dagloner, ° Esen, wonende te
Woumen
LIPHOUTS Marie, 30 jaar, echtgenote, spinster, °
Woumen, wonende te Woumen
VAN DIERENDONCK Pierre, 22 jaar, wever, ° Brugge,
wonende te Zedelgem
Diefstallen met geweld of bedreiging bij nacht – heling te
Lampernisse, Bikschote, Merkem, Zedelgem en
Snellegem ten nadele van: DE DUYVER Jean,
dienstbode te Lampernisse; BERGHOF te Bikschote;
HUBBE TE Merkem; VERPL ANCKE te Zedelgem en
ALLEMEERSCH te Snellegem
Straf: DEFRENE, CLAUW, DE R YCKE, CLAUW, VAN
DIERENDONCK, allen levenslange dwangarbeid,
brandmerk ; LIPHOUTS 5 jaar dwangarbeid
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15 maart 1819 – (616-309)
DE WILDE Charles, 25 jaar, dagloner, ° Hondschote,
wonende te Middelkerke
Dienstbodediefstal te Nieuwpoort ten nadele van
BLOMME Jean te Nieuwpoort
Straf: 10 maand gevangenis
18 maart 1819 – (617-310)
KINOO Pierre, 24 jaar, dienstbode, ° Nieuwkapelle,
wonende te Nieuwkapelle
Slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot
gevolg te Oudekapelle op DE LEYE Jean te Oudekapelle
Straf: 5 maand gevangenis, boete
23 maart 1519 – (623-310)
DE GROOTE Hubert, 21 jaar, dagloner, ° Zande,
wonende te Ramskapelle
Diefstal in huis te Sint-Joris ten nadele van MISSELEYN
Auge, landbouwer te Sint-Joris
Straf: 3 maand gevangenis
30 maart 1819 – (587-307)
PAMEIS Marie Anne, 32 jaar, zonder beroep, °
Wijtschate, zonder woonplaats
Diefstal op het veld ten nadele van FACON Jean te Lo
Straf: 10 maand gevangenis
3 juni 1819 – (618-310)
CANDAELE Pierre, 27 jaar,arbeider, ° Hoogstade,
wonende te Hoogstade
CROMBEZ Jeanne, 27 jaar, dienstmeid, ° Reningelst,
wonende te Westvleteren
Diefstal koe te Pollinkhove ten nadele van
MAEKELBERGHE Jean, landbouwer te Pollinkhove
Straf: beiden 5 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht
8 september 1819 – (619-310)
DESMET Joseph, 33 jaar, matroos, ° Proven, wonende
te Pollinkhove
Diefstal met braak te Nieuwpoort ten nadele van
FRANCART Léon te Nieuwpoort
Straf: vrijSPRAAK
13 september 1819 – (660-314)
GOUDSMIT Henri, 48 jaar, dagloner, ° Stuivekenskerke,
wonende te Esen
Slagen en verwondingen te Diksmuide op DUPONT te
Diksmuide
Straf: 2 jaar gevangenis
14 september 1819 – (661-314)
LIEVEKENS Su zanne, 21 jaar, leurster, ° Bulskamp,
wonende te Bulskamp
MATTON Anne, 30 jaar, naaister, ° Wulveringem,
wonende te Bulskamp
Diefstal (kippen) - heling te Pervijze te nadele van
OREEL Pierre te Pervijze
Straf: beiden 1 jaar gevangenis
17 september 1819 – (665-314)
SALENBIEN Pierre, 27 jaar, landbouwer, ° Beerst,
wonende te Beerst
Slagen en verwondingen te Beerst ten nadele van
NIEUWLANDT Pierre te Beerst
Straf: 6 maand gevangenis, boete
11 december 1819 – (676-316)
VERSCHELDE Norbert, 23 jaar, ketellapper,° Diksmuide,
wonende te Veurne
Diefstal met inklimming of braak te Diksmuide ten nadele
van de parochiekerk te Diksmuide
jrg 5 nr.1

Straf: 5 jaar opsluiting
17 december 1819 – (689-317)
POLLET Frederic, 22 jaar, dagloner, ° Langemark,
wonende te Woumen
Diefstal met inklimming of brak te Woumen ten nadele
van DE MEULENAERE Joseph te Woumen
Straf: 5 jaar opsluiting
9 maart 1820 – (697-318)
TANT Emmanuel, 17 jaar, koehoeder, ° Esen, wonende
te Esen
Dienstbodediefstal te Esen ten nadele van DE RYCKE
Jacques, landbouwer te Esen
Straf: 3 jaar gevangenis
17 maart 1820 – (515-299)
BRABANDER François, 32 jaar,ex-marechaussée, °
Leke, wonende te Brugge
Diefstal met inklimming of braak te Sint-Joris ten nadele
van VAN SPEYBROECK Pierre te Sint-Joris
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
8 juni 1820 – (720-320)
HAUSPIED Charles, 24 jaar, dagloner, ° Reninge,
wonende te Pollinkhove
FACON Josephine, 28 jaar, spinster, ° Al veringem,
wonende te Pollinkhove
Dienstbodediefstal ten nadele van CODDEVILLE, boer te
Pollinkhove
HAUSPIED 5 jaar opsluiting,CODDEVILLE: vrijspraak
21 september 1820 – (741-322)
DE LANGHE Carolus, 18 jaar, schoenmakersknecht, °
Al veringem, wonende te Al veringem
Verkrachting te Al veringem van DE GHEELE Barbara te
Al veringem
Straf: 3 maand gevangenis
10 juni 1820- (721-320)
SAMOOY Barbe, 26 jaar, dagloonster, ° Merkem,
wonende te Beerst
Slagen en verwondingen aan bloedverwanten ten nadele
van COVEMAKER Catherine, weduwe, moeder van
beschuldigde
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
17 juni 1820 (727-321)
KNOCKAERT Marie, 50 jaar, weduwe, spinster, °
Zonnebeke, wonende te Zandvoorde
POUILLIE Pierre, 23 jaar, dagloner, ° Zandvoorde,
wonende te Zandvoorde
FARDET Joseph, 27 jaar, deserteur, ° Dumont, zonder
woonplaats
VERBEKE Marie, 21 jaar, spinster, ° Komen, wonende te
Komen
BREYNE Barbe, 23 jaar, spinster, ° Wijtschate, wonende
te Wijtschate
Diefstal met inklimming of braak te Houtem – Wijtschate
– Zandvoorde – Komen ten nadel van SIX Robert te
Houtem; SPINNEWYN te Wijtschate; GRIMONPREZ te
Wijtschate; GARREIN Gregoire te Zandvoorde; MEUN
Ignace te Zandvoorde; BRAAM Pierre te Komen en
PUYDT Pierre te Komen
Straf: KNOCKAERT - POUILLIE – FARDET – 16 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht ; VERBEKE
7 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht; BREYNE
10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
21 september 1820 – (741-322)
DE LANGHE Carolus, 18 jaar, schoenmakersknecht, °
Al veringem, wonende te Al veringem
Nieuwsbrief VVF Westkust p.

1

Verkrachting te Al veringem op DE GHEELE Barbara te
Al veringem
Straf: 3 maand gevangenis
9 oktober 1820 – (734-321)
VIGOUREUX Cornelis, wonende te Leisele
Diefstal met inklimming of braak te Beveren ten nadele
van BRUTSAERT Jacob te Beveren
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
3 januari 1821 – (777-326)
CORNELY Jacobus, 22 jaar, dagloner, ° Wulveringem,
wonende te Veurne
Dienstbodediefstal te Veurne ten nadele van FINAUT
Francis en WILLECOM Karel
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
5 januari 1821 – (773-325)
DE NECKER Carolus, 49 jaar, schrijver, ° Veurne,
wonende te Veurne
Diefstal in herberg te Veurne ten nadele van DE ROO
Joannes te Veurne
Straf: 15 maand gevangenis
5 januari 1821 – (772-325)
VERHOEVE Andries, 38 jaar, spinner, ° Brussel,
wonende te Brussel
Diefstal in herberg te Veurne ten nadele van DE ROO
Joannes te Veurne
Straf: 2 jaar gevangenis
6 januari 1821 – (774-325)
BOES Joseph, 32 jaar,dagloner, ° Maldegem, wonende
te Sint-Kruis
Diefstal met inklimming of braak te Nieuwpoort ten
nadele van GODDYN Ferdinand te Nieuwpoort
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
16 januari 1821 – (768-325)
DE PUYDT Antonius, 60 jaar, landman, ° Lichtervelde,
wonende te Leke
Verkrachting – aanranding op de eerbaarheid van DE
PUYDT Maria, dochter, 18 jaar
Straf: levenslange dwangarbeid, brandmerk,
tentoonstelling, politietoezicht
22 januari 1821 – (796-328)
LAUWERS Ivo, 28 jaar, werkman, ° Bikschote, wonende
te Leke
SCHELDEMAN Clara, 57 jaar, weduwe, spinster, °
Roeselare, wonende te Koekelare
DE DEKKER Anna Theresia, 22 jaar, spinster, °
Kortemark, wonende te Koekelare
Dienstbodediefstal te Leke ten nadele van VAN HEE Jan
te Leke
Straf: Elk 3 jaar gevangenis
23 januari 1821 – (803-328)
BEUN Sophia, 22 jaar, zonder beroep, ° Wijtschate,
wonende te Veurne
Diefstal te Veurne ten nadele van BOURY Virgilius te
Veurne
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling politietoezicht
11 april 1821 – (803-328)
BEUN Sophia, 23 jaar, zonder beroep, ° Wijtschate,
wonende te Veurne
Diefstal te Veurne ten nadele van BOURY Virgilius te
Veurne
Straf: 10 jaar opsluiting, tentoonstelling politietoezicht
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28 augustus – (836-332)
MISSU Robert, 29 jaar, bakkersknecht, ° Veurne,
wonende te Veurne
Diefstal in herberg te Veurne ten nadele van DE ROO
Jan, hotelier te Veurne
Straf: 3 maand gevangenis
29 augustus 1821 – (837-332)
LOPPENS Isabella, 26 jaar, dienstmeid, ° Nieuwpoort,
wonende te Nieuwpoort
Slagen en verwondingen bloedverwant ten laste van
moeder beschuldigde
Straf: 3 jaar gevangenis
13 september 1821 – (848-334)
NEELYNCK Joseph, 43 jaar, zager, ° Oostvleteren,
wonende te Oostvleteren
Diefstal herberg te Pollinkhove ten nadele van COENE
Jean, herbergier te Pollinkhove en VAN UXEM Martinus,
herbergier te Pollinkhove
Straf: 20 jaar dwangarbeid, brandmerk, tentoonstelling,
politietoezicht
21 december 1821 – (869-336)
BEYTS Felix, 21 jaar, dagloner, ° Sint-Andries, zonder
woonplaats
VREYELINCK Jacob, 19 jaar, spinner, ° Brugge,
wonende te Brugge
PONSEELE Anna, 21 jaar, spinster, ° Wervik, wonende
te Wervik
DANNEELS Constantia, 23 jaar, kantwerkster, °
Wulveringem, wonende te Wulveringem
Diefstal met inklimming of braak te Sint-Pieterskapelle,
Varsenare, Zande ten nadele van ROSSEEUW Karel te
Sint-Pieterskapelle; LENKRIET Maurus te Varsenare en
wed. VERVENN te Zande
Straf: BEYTS 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht; VRIJELINCK 6 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht; PONSEELE en
DANNEELS ieder 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht
22 december 1821 – (836-332)
MISSU Jean, 50 jaar, ontvanger “Bureel van
Weldadigheid”, ° Veurne
Knevelarij te Veurne ten nadele van Bureel van
Weldadigheid te Veurne
Straf: 6 jaar dwangarbeid, aanplakking (bij verstek)
27 december 1821 – (855-335)
CORNETTE Anna, 67 jaar, gehuwd, ° Pollinkhove,
wonende te Haringe
Diefstal met inklimming of braak te Leisele ten nadele
van DE PUYDT Marie wonende te Leisele
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
9 januari 1822 – (880-337)
SENAVE Engelbert, 30 jaar, bakker, ° Lo, wonende te Lo
Diefstal met braak te Pollinkhove ten nadele van
SENAVE Michael, landbouwer te Pollinkhove
Straf: vrijspraak
27 juni 1822 – (869-336)
LAGACHE Maria, leeftijd en beroep niet gekend, °
Brugge, wonende te Brugge
Diefstal met braak te Sint-Pieterskapelle ten nadele van
ROSSEEUW Pieter wonende te Sint-Pieterskapelle
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
23 september 1822 – (935-342
BILLIET Pieter, 22 jaar, schoenmaker, Reninge,
wonende te Reninge
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Verkrachting op DE CONINCK Barbara 11 jaar
Straf: 5 jaar opsluiting, zonder tentoonstelling
24 september 1822 – (926-341)
DENYS Francis, 50 jaar, houtverkoper, ° Warneton,
wonende te Houtem
Aanranding op de eerbaarheid op PAREZ Rosalia 9 jaar;
DE LEM Melania 15 jaar en CUVELIER Catharina 9 jaar
Straf: 2 jaar gevangenis
1 oktober 1822 – (939-343)
PLAETEVOET Francisca, 27 jaar, dienstmeid, ° Watou,
wonende te Leisele
Kindermoord
Straf: 2 jaar gevangenis, boete
8 oktober 1822 – (938-343)
MALBRANCKE Karolus, 60 jaar, strodekker – dagloner, °
Woesten, wonende te Woesten
Diefstal bij nacht te Reninge ten nadele van CLARYSSE
Pieter, landbouwer te Reninge
Straf: 5 jaar opsluiting zonder tentoonstelling
5 maart 1823 – (974-345)
HONDEGHEM Jan, 33 jaar, ° Pittem, wonende te SintWinnoksbergen
Diefstal met braak te Beveren ten nadele van weduwe
TRYOEN te Beveren; DE SCHEUTELAERE Francis te
Beveren
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
15 maart 1823 – (983-346)
ROUSSEEL Pieter, 52 jaar, werkman, ° Westouter,
wonende te Westouter
Diefstal met geweld te Pollinkhove ten nadele van
COMMEYNE Jan, boer, pachthof
Straf: 1 maand gevangenis
28 mei 1823 – (996-348)
VAN DEN AMEELE David, 36 jaar, arbeider – soldaat, °
Klerken, wonende te Klerken
Diefstal met braak te Keiem ten nadele van Kinderen
SEYS Hendrik wonende te Keiem
Straf: 5 jaar opsluiting
30 mei 1823 – (995-348)
DE LEGHER Joannes, 28 jaar, ex-directeur postkantoor,
° Ieper, wonende te Nieuwpoort
Geld verduisteren – knevelarij
Straf: 2 jaar gevangenis, boete
2 juni 1823 – (998-348)
MANTELLE Jan, 38 jaar, arbeider, ° Langemark,
wonende te Alveringem
DE MOL Pieter, 36 jaar, arbeider, ° Proven, wonende te
Al veringem
DE VALCKE Jacob, 34 jaar, arbeider, ° Adinkerke,
wonende te Alveringem
DOLFYN Joseph, 24 jaar, arbeider, ° Kaaskerke,
wonende te Alveringem
Diefstal met geweld in bende te Steenkerke ten nadele
van RILLOF Engelbertus en zusters wonende te
Steenkerke
Straf: Iedereen 10 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht met uitzondering van DE VALCKE Jacob:
5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
3 juni 1823 – (998-348)
MANTELLE Jan, 38 jaar, arbeider, ° Langemark,
wonende te Alveringem
DE GRAEVE Hendrik, 29 jaar, arbeider – soldaat, °
Al veringem, wonende te Al veringem
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NISSEN Jan, 25 jaar, schouwveger, ° Al veringem,
wonende Alveringem
Dreigen met geweld te Eggewaartskapelle ten nadele
van BRUWAERT Pieter
Straf: MANTELLE en DE GRAEVE 20 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, Politietoezicht; NISSEN: 10 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
29 augustus 1823 – (1013-349)
ALEXANDER Karel, 25 jaar, wever, ° Slijpe, wonende te
Woesten
Diefstal te Reninge ten nadele van HAEGHEBAERT
Leopold te Reninge; weduwe LAUWERS te Reninge
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
10 december 1823 – (1052-353)
DE QUEKER Winoc, 28 jaar, landbouwer, ° Ieper,
wonende te Leisele
CAULIER Philippus, 58 jaar, landbouwer, ° Leisele,
wonende te Leisel
KEERSBILK Pieter, 28 jaar, brouwer – herbergier, °
Leisele, wonende te Leisele
RYCKEBOER Lodewijk, 44 jaar, landbouwer, ° Leisele,
wonende te Leisele
BASTEN Pieter, 31 jaar, brouwer – herbergier, °
Izenberge, wonende te Izenberge
Slagen orde handhavers te Leisel ten nadele van Officier
van politie te Leisele, veldwachter van Leisele,
VANDAMME en DEVOS, marechaussee
Straf: DE QUEKER 6 maand gevangenis; CAULIER 4
maand gevangenis en KEERSBILK – RYCKEBOER –
BASTEN ieder 2 maand gevangenis
23 april 1824 – (1067-354)
PAPEGAEY Pieter, 48 jaar, metser, ° Beveren, wonende
te Beveren
Diefstal met inklimming en braak te Beveren ten nadele
van DE L ‘EPEE Karel, landbouwer te Beveren
Straf: Levenslange dwangarbeid, brandmerk
9 juni 1824 – (1095-357)
GODDERIS Francis, 22 jaar, arbeider, ° Oostduinkerke,
wonende te Oostduinkerke
VERPLAETSE Godelieve, 35 jaar, weduwe, arbeidster, °
Oostduinkerke, wonende te Oostduinkerke
KAREL Francis, 73 jaar, kleermaker, ° Oostduinkerke,
wonende te Oostduinkerke
Moord te Oostduinkerke op PUSTIENS Karel, arbeider te
Oostduinkerke.
Straf: GODDERIS en VERPLAETSE beiden de doodstraf
en Karel vrijspraak
21 augustus 1824 – (1115-360)
PYL YZER Idonia, 19 jaar, zonder beroep, °
Oostduinkerke, wonende te Veurne
Diefstal met braak te Oostduinkerke ten nadele van VAN
SEVEREN Pieter Jan te Oostduinkerke
Straf: 5 jaar opsluiting
28 december 1824 – (1124-361)
DE LANGHE Karel, 23 jaar, schoenmakersknecht, °
Al veringem, wonende te Al veringem.
Slagen en verwondingen te Al veringem ten nadele van
DE LANGHE Francis en ROSSEY Karel
Straf: 7 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht.
4 januari 1825 – (1138-363)
DE LANGHE Isabella, 14 jaar, dienstmeid, ° Sint-Rijkers,
wonende te Pollinkhove
DE LANGHE Victor, 51 jaar, wever, ° Sint-Rijkers,
wonende te Nieuwkapelle
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Dienstbodediefstal te Pollinkhove ten nadele van
BEGHIJN Jacob, werkgever te Pollinkhove Isabella 20
maand correctiehuis en Victor 5 jaar opsluiting,
tentoonstelling, politietoezicht
4 januari 1824 – (1127-361)
CALLEBAUT Lodewijk, 23 jaar, wever, ° Woumen,
wonende te Woumen
VAN DEN DRIESSCHE Silvester, 38 jaar, schaapherder,
° Wevelgem, wonende te Woumen
Slagen en verwonding te Woumen op BROUCKAERT
Pieter
Straf: Beiden 2 jaar gevangenis
6 januari 1825 – (1142-363)
BOLLE Karel, 30 jaar, arbeider, ° Koekelare, wonende te
Koekelare
PLAISIER Karel, 20 jaar, arbeider, ° Koekelare, wonende
te Koekelare
Diefstal met valse sleutels bij nacht te Schore en Leke
ten nadele van DE MOLDER Hendrik, herbergier te
Schore; VAN STEENKISTE Eugenius te Leke en OSAER
Jacob te Leke
Straf: Bolle 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht; PLAISIER 5 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht
10 juni 1825 – (1163-366)
DURY of DE DRIE Lodewijk, 21 jaar, dienstbode, °
Leisele, wonende te Leisele
Diefstal met braak en inklimming te Leisele ten nadele
van VAN DROMME Jacob te Leisele
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
10 september 1825 – (1181-367)
PITELION Joannes, 48 jaar, landbouwersknecht, °
Beveren, wonende te Stavele
Slagen en verwondingen ten nadele van HOSPIES
Joannes
Straf: 1 maand gevangenis
17 september 1825 – (1182-368)
HOKEL Justus, 55 jaar, wever, ° Eggewaartskapelle,
wonende te Eggewaartskapelle
Dienstbodediefstal te Veurne ten nadele van DE LISSE
Dominicus te Veurne
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
12 december 1825 – (1213-371)
LAMAIRE Joannes, 35 jaar, arbeider, ° Merkem,
wonende te Woesten
Diefstal op veld bij nacht te Reninge en Woesten ten
nadele van DELPORTE Jan, boer te Reninge en
OLIVIER Francis te Woesten

11 maart 1826 – (1218-371)
GHYSELEN Joannes, 31 jaar, landbouwer, ° Steenkerke,
wonende te Alveringem
Slagen en verwondingen te Al veringem op SIX Pieter
Straf: 5 jaar opsluiting
2 juni 1826 – (1242-374)
SMAGGE Karel, 19 jaar, dienstbode, ° Pollinkhove,
wonende te Lo
Dienstbodediefstal te Lo ten nadele van MARKEY
Alexander, landbouwer te Lo en VOLMERBEKE Karel
Straf: 5 jaar opsluiting
20 juni 1826 – (1236-373)
RANSON Hendrik, 60 jaar, wagenmaker, °Koekelare,
wonende te Sint-Jo ris
RANSON Hendrik, 25 jaar, wagenmaker, ° Sint-Joris,
wonende te Sint-Jo ris.
Slagen en verwondingen te Sint-Jo ris op VAN HOVE
Pieter.
Straf: Beiden 5 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht
20 juni 1826 – (1241-374)
DUBOIS Lodewijk, 22 jaar, arbeider – soldaat, °
Eggewaartskapelle, wonende te Veurne
Mishandeling op MISSU Joannes, belastingsbeambte
Straf: 8 maand gevangenis, boete
21 juni 1829 – (1246-374)
BEKKEN François, 36 jaar, arbeider, ° Al veringem,
wonende te Veurne
GESQUIERE Eugenius, 19 jaar, slotenmaker, ° Veurne,
wonende te Veurne
GESQUIERE Lodewijk, 20 jaar, slotenmaker, ° Veurne,
wonende te Veurne
Ontduiken van tolrechten “sluikerij” Westerschelde
Straf: BEKKEN 2 jaar gevangenis en Eugenius en
Lodewijk elk 1 maand gevangenis.
26 juni 1826 – (1237-373)
LEGON Willem, 38 jaar, wever, ° Loppem, wonende te
Brugge
ONGENA Benedictus, 31 jaar, wever, ° Overmeer,
wonende te Overmeer
Diefstal met inklimming bij nacht te Brugge, Sint-Andries,
Sint-Michiels, Esen, Sint-Pieters en Sint-Kruis ten nadele
van VANDROMME Pieter te Esen; VERHELST Lodewijk,
dienstbode te Esen; MAES Francis, winkelier te SintPieters; Kerkfabriek Sint-Kruis; BLANCKAERT Jan,
herbergier te Sint-Andries en VAN DUYSBURG te
Brugge.
Straf: Levenslange dwangarbeid, brandmerk.

13 december 1825 – (1209-370)
SENAEVE Engelbertus, 35 jaar, soldaat, ° Lo, wonende
te Lo
Diefstal met inklimming in herberg te Pollinkhove ten
nadele van CHRISTIAAN Francis, herbergier te
Pollinkhove
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht, brandmerk

22 augustus 1826 – (1249-375)
LA H AYE Joannes, 30 jaar, herbergier, ° Bulskamp,
wonende te Nieuwpoort
Diefstal op veld bij nacht te Ramskapelle, Oudenburg en
Snaaskerke ten nadele DE BRUYNE Jan, landbouwer te
Ramskapelle; MOENHOUT Karel te Oudenburg en VAN
MIDDELEN Joseph te Snaaskerke.
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht.

9 maart 1826 – (1208-370)
PARRAIN Alexander, 55 jaar, dienstbode, ° Belle,
wonende te Belle
Diefstal met braak en inklimming te Reninge ten nadele
van SEDEYN Francis, landbouwer te Reninge
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht

3 november 1826 – (1266-376)
VAN D AMME Josephus, 40 jaar, arbeider, °
Westvleteren, wonende te Woesten
Slagen en verwondingen te Reninge op DE HOUCK
Jacob
Straf: 2 jaar gevangenis. (Wordt vervolgd)
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening
414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De
leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle
briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum
voor Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA

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

-

Maandag 19 september, 19.30 uur, bibliotheek Koksijde: Voordracht over “Emigratie naar de VS”
door Dirk Musschoot.
29 oktober: 10 jaar VVF-Westkust met academische zitting in Stenen Zaal Veurne en feestmaal in
Driekoningen Beauvoorde.
VVF-documentatiecentrum is open in juli op zaterdag 2, 9, 16, 23, 30 van 14 tot 16.30 u., in
augustus op zaterdag 6, 13, 20, 27 van 14 tot 16.30 u., in september op maandag 12 en 26 van 19.30
tot 22.00 u., op woensdag 7, 14, 21, 28 van 13.30 tot 16.30 u., op zaterdag 3 en 17 van 14 tot 16.30 u.,

Uitgaven VVF-Westkust

- Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 17 is uit. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 port).
- Staten van Goed Ruddervoorde, door Willy Moons. Kostprijs € 10 (+ € 3,70 port).
- Driemaandelijkse nieuwsbrief. Raadpleeg de website http://users.pandora.be/westkustvvf/. Jaarabonnement per
post € 4 voor niet-leden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op VVFWestkust@advalvas.be Vrijwillige bijdrage mag.

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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Een passioneel drama in Oostduinkerke anno 1823
door Joeri STEKELORUM
Op donderdag 6 maart 1823 komt een kind rond 9 uur ’s morgens bij landbouwer Lodewijk Gesquiere 29 thuis in paniek
aan met de mededeling dat er iemand in de gracht van de Hazebeek ligt. Lodewijk aarzelt niet en snelt er onverwijld naar
toe. Wanneer hij aankomt ziet hij inderdaad een lijk liggen en trekt het uit de gracht. Tot zijn ontsteltenis stelt hij vast dat
het de 46-jarige boerenwerkman Karel Puystiens 30 uit Oostduinkerke is. Hij laat het lijk onaangeroerd liggen en gaat
onmiddellijk naar Pieter Schoolaert 31, de veldwachter van Oostduinkerke. Samen gaan ze naar burgemeester Pieter
Cordier 32 om hem van de lugubere vondst op de hoogte te stellen. De burgemeester schakelt het parket in omdat men
vermoed dat het niet om een natuurlijke dood gaat.
Anderendaags rond 11 uur komen Jan Baptiste Athanasius Debruyne, instructierechter bij de burgerlijke rechbank van
Veurne en Delattre, substituut-officier, zich ter plaatse van de situatie in Oostduinkerke vergewissen. Ze treffen het lijk aan
op aantonen van Lodewijk Gesquiere in de Hazebeek “tussen de velden genaamd het één de Acht Liniën en het ander de
Elf Liniën, waarin water stond tot circa 7 palmen 8 duim Nederlandse maat”. Het lijk wordt overgebracht naar het
gemeentehuis ter inspectie en voor onderzoek door de Veurnse heelmeesters Bouten en Bouchout. Nadat zij hun verslag
hadden gemaakt werd door de gerechtelijke instantie de toestemming gegeven om het lijk te begraven. Beide geneesheren
konden geen uitwendige letsels die wijzen op gewelddadigheden vaststellen op het lijk. Zij onderzochten ook, nadat het lijk
werd opgesneden (een wel heel ongewone bedoening in een gemeentehuis…), de maaginhoud. Deze was in natuurlijke
staat en bevatte de resten van het voedsel van de laatste maaltijd van Karel Puystiens.
Nadien brengt het gezelschap een bezoek aan landbouwer Engel Van Arendt 33. Hij verklaart dat Karel Puystiens op 5
maart tussen zes en zeven uur ’s avonds van bij hem naar huis vertrokken was, geladen met een bundel stro. Hij meldt
tevens dat Karel langs de Hazebeek gewoonlijk naar huis ging.
De instructierechter concludeert uit zijn vaststellingen dat er geen kwaad opzet in het spel lijkt te zijn.

Enkele dagen later komen de tongen in Oostduinkerke stilaan los over het voorval. Heel het dorp spreekt er ondertussen al
dagen over. Op 12 maart verklaart burgemeester Pieter Cordier aan de onderzoeksrechter dat volgens het openbaer gerugt
Karel Puystiens aan de veldwachter Pieter Schoolaert een viertal weken voor zijn dood zou verklaard hebben dat hij
Francies Goderis langsheen de Hazebeek zou tegen gekomen hebben. Francies Goderis zou hem toen bedreigd hebben met
een hooivork, zoals vroeger reeds was gebeurd. Tevens zou Karel Puystiens aan de veldwachter hebben toevertrouwd dat
zijn vrouw had gedreigd om hem te vergiftigen. En nog was Karel Puystiens’ verhaal niet ten einde. Hij wist nog te
vertellen dat hij na het eten van pap “zoodanig slegt” kwam dat hij vreesde “seffens te sterven” maar dat hij nog alles had
kunnen uitbraken. Enige tijd nadien, wanneer zijn vrouw naar de kerk was, opende hij haar koffer en vond er een pakje
spaensgroen. Met dit pakje was Karel naar apotheker Duclos in Veurne getrokken om te vragen wat er zou gebeuren indien
hij dat zou innemen. De apotheker had hem gezegd dat hij ernstig ziek zou worden en zelfs zou kunnen sterven.
De burgemeester wist bovendien nog te vertellen dat Francies Goderis de avond van het overlijden van Karel Puystiens
rond zes uur ’s avonds even is binnengeweest bij Antoon Lerooy 34 en bij Ignace Gardeleyn 35. Bovendien zou Francies
Goderis een “groote kennis” zijn van de vrouw van de overledene en is hij de avond van de 5de maart nog in de woning
geweest van Puystiens, wanneer deze nog niet thuis was. Als bewijsstuk stuurt burgemeester Cordier een pakje
spaenschgroen mee dat werd gevonden in de schuur van Engelbertus Van Arendt waar Karel Puystiens dagelijks werkte.
Dit pakje wordt pas op 18 september onderzocht door een geneesheer-apotheker.
29

Ludovicus Josephus Gesquiere, geboren te Leisele op 27-10-1776 en overleden te Oostduinkerke op 08-11-1834,
gehuwd te Alveringem op 28-06-1815 met Isabella Clara Verweirde (°Alveringem, 24-12-1788 en +Oostduinkerke,
12-04-1874)
30
Carolus Franciscus Puystiens, geboren te Lombardsijde op 08-02-1777 als zoon van Abelis Henricus Puystiens en
Isabella Dewulf. Voor zijn gezinssituatie: zie op het einde van dit artikel
31
Petrus Schoolaert werd geboren in Klerken rond 1783 en was gehuwd met Rosalia Hoorelbeke, geboren in Klerken
rond 1780. Ze verhuisden uit Oostduinkerke.
32
Petrus Franciscus Cordier, landbouwer van beroep, was burgemeester van Oostduinkerke van 1816 tot 1830. Hij werd
geboren te Adinkerke op 21-03-1777 en stierf te Veurne op 14-02-1853; hij huwde te Oostduinkerke op 29-04-1809 met
Anna-Maria Lapeine (° Oostduinkerke, 21-12-1775, +Veurne, 20-08-1845)
33
Engelbertus Albertus Van Arendt werd geboren te Lo rond 1779 en stierf te Oostduinkerke op 31-10-1854. Hij huwde
een eerste maal met Isabella Francisca Jansens (Oostduinkerke, 1751-1825) en een tweede maal met Rosalia
Constantia Moenaert (°Veurne, 1801). Slechts uit het tweede huwelijk werden (negen) kinderen geboren.
34
Antonius Josephus Lerooy, werkman van beroep, werd geboren te Booitshoeke op 16-01-1792 en stierf te Oostduinkerke
op 31-05-1851. Hij met Juliana Josepha Rabaey (1770-1837) en met Coleta Amelia Samper (°1814).
35
Ignatius Josephus Gardelein, schoenmaker, werd geboren te Nieuwkapelle rond 1766 en stierf te Oostduinkerke op 1611-1837. Hij was gehuwd met de in Boezinge geboren Susanna Catharina Haezebaert (1782-1829).
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Op 26 maart rond één uur ‘s
middags passeren Pieter
Cloet 36 en Patricius
Moenaert 37, werkman uit
Koksijde, komende van de
hofstede van Pieter
Stockelynck 38, langs de
plaats waar het lichaam van
Puystiens lag. Ze treffen er
een zwarte ronde vilten hoed
aan met een koordje er aan en
geven dit aan de veldwachter.
Deze hoed zal later een
belangrijk bewijsstuk blijken
te zijn.
Op basis van deze geruchten
die in Oostduinkerke en
omgeving de ronde doen,
begin rechter Antonius Borry
uit Veurne op 16 april 1823
om 10 uur met het verhoren
van getuigen.
Figuur 1: Overlijdensakte van Charolus PUSTIENS.
De eerste die aan de beurt komt is Engelbertus Van Arendt. Hij verklaart aan de rechter wat hij reeds vroeger heeft
verklaard en dat Karel Puystiens zijn vaste boerenwerkman was. Hij verklaart ook dat hij had vernomen dat Godelieve
Verplaetse spaenschgroen in de koffie en in de pap van haar echtgenoot had gedaan. Acht tot tien dagen voor het
overlijden van Karel was Godelieve Verplaetse in de stal van de hoeve van Engelbertus Van Arendt naar haar man
toegekomen. Ze had geprobeerd om haar echtgenoot met een gaffel dood te steken, maar Ludovicus Borrelle 39, een andere
dienstknecht, was kunnen tussenbeide komen. De op 26 maart gevonden vilten zwarte hoed wordt door Van Arendt niet
herkend als zijnde deze van Karel Puystiens…! Een eerste teken aan de wand dat er iets niet klopt.
Ook Lodewijk Gesquiere wordt ondervraagd. Ook hij verklaart de bewuste hoed niet te kennen.
Op 21 april is het de beurt aan Pieter Schoolaert, de 42-jarige veldwachter van Oostduinkerke. Hij weet te vertellen dat op
9 februari Karel Puystiens bij hem “al krijsen” is gekomen met de mededeling dat de week vooraf zijn vrouw had gepoogd
hem te vergiften door spaensch groen in zijn koffie te doen. Karel Puystiens deed eveneens zijn beklag dat zijn vrouw
Godelieve een relatie had met Francies Goderis en dat hij hen zelfs had betrapt. Francies Goderis zou toen bekend hebben
dat hij gemeenschap had met Godelieve Verplaetse.
Diezelfde dag wordt ook Antonius Lerooy, 31 jaar en visser van beroep door rechter Borry ondervraagd. Veel nieuws wist
Antonius niet te vertellen behalve dat hij heeft horen zeggen (“publiek geroep”) dat Puystiens is vermoord en dat hij dat
heeft doorverteld aan de volgende getuigen, Ignatius Gardeleyn. Deze 57-jarige schoenmaker verklaart dat Francies
Goderis bij hem is geweest de avond van de moord, 5 maart, rond zes uur ’s avonds. De volgende aan de beurt is Patricius
Moenaert, een 39-jarige dagloner uit Koksijde die verklaart dat hij op donderdag 27 maart rond één uur in de namiddag
met Pieter Cloet, 26 jaar en dagloner uit Oostduinkerke, een zwarte hoed heeft gevonden op de plaats van de misdaad.
Deze laatste is de volgende getuige en bevestigt dit verhaal.
De achtste getuige die dag is Ludovicus Borrelle, 29 jaar en dienstbode bij boer Van Arendt. Hij verklaart dat op 5 maart
tussen vijf en zes uur in de namiddag, Karel Puystiens van zijn werk op de hofstede Van Arendt is vertrokken met een
bundel stro op zijn hoofd en dat hij de volgende morgen had horen zeggen dat Karel Puystiens was vermoord. Hij bevestigt
ook het relaas van boer Van Arendt over de aanval van Godelieve Verplaetse op en de dreigingen door Francies Goderis
36

Petrus Joannes Cloet werd geboren te Veurne rond 1796 en stierf te Oostduinkerke op 13-04-1836. Hij was gehuwd in
1820 met Joanne Claire Goderis (Oostduinkerke, 1797-1874). Zij was de zuster van de verdachte Francies Goderis.
37
Patritius Carolus Ludovicus Moenaert, werkman-landbouwer, geboren te Wulpen op 19-12-1784 en overleden te
Koksijde op 19-12-1859. Was gehuwd met Joanna Theresia Lehouck (Koksijde, 1785-1875).
38
Petrus Josephus Stockelynck was landbouwer en gewezen schepen in Oostduinkerke, geboren in Oostduinkerke op 1706-1766 en er gestorven op 28-02-1835. Hij huwde met Thecla Charlotte Deschoolmeester (1745-1799) en met Susanna
Ludovica Demaziere (°1774)
39
Ludovicus Jacobus Borrelle werd geboren te Eggewaartskapelle op 16-02-1791 en was dus op het ogenblik van de feiten
32 jaar. Hij huwde in 1827 in Koksijde met Louise Francoise Verweirde (°Koksijde, 1806). Na hun huwelijk woonden
ze in Koksijde-dorp alwaar ze een herberg openhielden. Ludovicus sterft in Koksijde op 11-11-1860.
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naar Karel Puystiens toe. Bij de aanval met de gaffel door Godelieve zou zij haar man het volgend verwijt naar zijn hoofd
hebben geslingerd: “gy duyvel gy zult er algelyk aen moeten !”.
De laatste die dag die komt getuigen is Frans Caerel, de 73-jarige weduwnaar van de moeder van Godelieve Verplaetse.
Hij komt met nieuwe elementen op de proppen. Twee dagen na de dood van Karel Puystiens moest hij immers op vraag
van zijn stiefdochter Godelieve Verplaetse naar het huis van Gesquiere gaan om daar de beste hoed van haar man terug te
vragen die hij daar zogezegd zou vergeten zijn. Wanneer Frans Caerel die hoed daar niet terug vindt, doet hij navraag bij
Van Arendt, maar ook daar is de hoed niet te vinden. Hij verklaart tevens dat hij drie tot vier weken voor het overlijden
getuige was van het braken van Puystiens en de woorden tegen zijn vrouw “gy hebt vuiligheid in den pap gedaen en gy
hebt my willen vergeven, en waer het zake ik niet had kunnen overgeven, ik zoude gestorven zyn”. Frans Caerel was
getuige dat zijn schoonzoon Puystiens vervolgens de hele voormiddag ziek te bed is moeten blijven.
Op vrijdag 25 april worden Francies Goderis en de weduwe van Karel Puystiens, Godelieve Verplaetse door de Procureur
des Konings van Veurne aangehouden voor moord, op basis van de geruchten die in Oostduinkerke sinds het overlijden
rond gingen en op basis van de verhoren van de negen getuigen vier dagen voordien. Ze worden beiden opgesloten in de
gevangenis van Veurne. Enkele dagen later wordt ook de 70-jarige kleermaker Franciscus Jacobus Caerel 40, weduwnaar
van de moeder van Godelieve Verplaetse, op verdenking van hulp en bijstand aangehouden.
Van alle drie wordt een persoonsbeschrijving opgesteld:
- Francis GODERIS : groot: 1 el 775 strepen; eirond gezicht; bleek van kleur; bruin haar; dik voorhoofd; bruine
ogen; middelbare neus en mond, ronde kin, bruine baard.
- Godelieve VERPLAETSE : groot: 1 el 600 strepen; rond gezicht, rood van kleur; blond haar; voorhoofd een
weinig dik; blauwe ogen; kleine neus; middelbare mond en ronde kin.
- Frans CAEREL : groot: 1 el 770 strepen; mager gezicht, bleek van kleur; kaal voorhoofd en grijs haar; hoog
voorhoofd, blauwe ogen; scherpe neus; grote mond, ronde kin en een grijze baard.
Op 26 april wordt Francies Goderis verhoord. Hij verklaart de avond van de moord in Ghyvelde te zijn geweest waar hij 20
pond tabak door de duinen smokkelde naar de blauwers. Nadien is hij langs zee tot aan de haven van Nieuwpoort
gewandeld om buit te zoeken (strandjutten wordt wellicht bedoeld). Hij verklaart na de dood van Puystiens afwezig te zijn
geweest van Oostduinkerke en verklaard gelogeerd te hebben bij zijn verwanten, de familie Syx. Dit laatste zal later door
een familielid ontkracht worden.
Vier dagen nadien, op 30 april, wordt Godelieve Verplaetse ondervraagt. Zij zal alles steeds blijven ontkennen.
Op 29 april 1823 zet het parket van Veurne haar onderzoekstaken verder en passeren nog een drietal getuigen uit
Oostduinkerke de revue:
-

-

-

Joannes Jacobus Jeurdighe, 50 jaar, bediende van de in- en uitgaande rechten (douanier) te Oostduinkerke.
Hij woont naast Karel Puystiens en verklaart dat op tweede kerstdag, 26 december 1822, Karel bij hem langs
geweest is om te klagen over Frans Chaerel, die de oorzaak was van alle ellende met zijn vrouw Godelieve. Hij
verklaart tevens dat hij geen weet heeft van sluikhandel in tabak die Goderis zou opgezet hebben.
Catharina Dewelle, echtgenote van Joannes Jeurdighe. Zij verklaart alleen thuis te zijn geweest één tot twee dagen
voor kerstdag 1822 wanneer ze Karel Puystiens heeft horen roepen “gy hebt wel duyzend malen affairens gehad
met dien knegt”. Ze bevestigt ook de verklaring van haar echtgenoot.
Apotheker Duclos 41 uit Veurne, bevestigt dat Karel Puystiens de vorige winter bij hem langs is geweest met een
stukje spaenschgroen om naar de gevolgen bij inname te vragen.
De volgende dag is het de beurt aan Pieter Syx, een kleermakersknecht van 19 jaar uit Diksmuide en familie in de
vijfde graad van Goderis, die verklaart zijn familielid sinds acht of negen maanden niet meer te hebben gezien.

Het onderzoek lijkt vervolgens stil te liggen tot 20 mei, wanneer Engelbertus Van Arendt terug opgeroepen wordt om te
spreken over de historie van de verloren hoed. Hij bevestigt alleen maar dat Frans Caerel inderdaad bij hem, twee dagen na
het overlijden, is komen vragen naar de zogenaamde verloren hoed van Puystiens.
Einde mei komt er een doorbraak in het onderzoek. Op 28 mei dient de 49-jarige Joanna Clara Vandewalle 42, genoemd
Joanna Wolle, zich aan bij de onderzoeksrechter in Veurne. Zij verzorgt, op vraag van de burgemeester van Oostduinkerke,
de kinderen Puystiens bij haar thuis. Zij komt langzaam op dreef en bevestigt de geruchten dat het om moord zou gaan.
Dan komt ze plots met een belangrijke verklaring. Acht of negen dagen geleden is het vijfjarig dochtertje Anna Theresia
40

Franciscus Jacobus Caerel werd geboren te Oostduinkerke op 07-05-1753 als zoon van Felix en Anna Depotter. Hij
huwde met Maria Carolina Vandendriessche die sterft in Oostduinkerke in 1792. Tot rond 1785 woonde het gezin in
Reninge, in 1788 in Nieuwpoort en in 1791 in Oostduinkerke. Hij hertrouwt rond 1795-1796 met Genoveva Parent
(°Ramskapelle, 1743 en overleden in Oostduinkerke op 19-07-1820), de moeder van Godelieve Verplaetse.
41
apotheker Joseph Duclos werd geboren in Veurne rond 1773 en was gehuwd met Marie Peelaert. Zijn apotheek lag in de
Ooststraat.
42
Joanna Clara Vandewalle werd geboren te Adinkerke op 04-01-1775 en stierf te Oostduinkerke op 86-jarige leeftijd op
02-10-1861. In 1802 was ze in Koksijde gehuwd met Balthazarus Jacobus Pilyser (Oostduinkerke, 1770-1820).
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Puystiens (°09-01-1818) bij haar geweest en heeft gezegd dat haar moeder en Francies Goderis haar vader hadden dood
gedaan. Ze wist te vertellen dat de avond van de moord haar moeder in ‘manskleederen verkleed was met een blauwe kiel,
pantalon van gestreept zomergoed van dito Goderis en een hoed van Goderis” en dat haar moeder nat van haar voeten tot
haar borst is thuis gekomen. Frans Caerel zou aan de kinderen hebben gevraagd niet teveel te babbelen over het voorval
met Joanna Walle.
Deze verklaring is voor de onderzoeksrechter een reden om ook een andere dochter uit het gezin Puystiens even uit te
horen. Het gaat om de 12-jarige natuurlijke dochter van Godelieve, Ludovica Francisca Verplaetse (°Oostduinkerke, 1811-1811) die zeer schrander blijkt te zijn. Zij verklaart dat haar moeder de avond van de moord de kinderen vroeg in bed
heeft gestopt en dat ze vervolgens, verkleed als man, samen met Goderis vertrokken is, even later gevolgd door Frans
Caerel. Ludovica was nog wakker toen het drietal terug kwam. Zij merkte dat hun kleren nat waren en dat ze de hoed die
ze bij haar vertrek opgezet had, niet meer op had. Het 12-jarig meisje werd bedreigd door haar (stief)grootvader en door
haar moeder Godelieve en werd aangemaand om te zwijgen over wat ze gezien had. De natte kleren van Goderis werden
op het vuur te drogen gelegd.
Heel dit verhaal dat door de kinderen blijkbaar werd rondverteld, werd op 11 juni door Joannes Jacobus Jeurdighe en zijn
15-jarige zoon, door Joanna Vandewalle, aan veldwachter Pieter Schoolaert bevestigd. Op diezelfde dag komt ook nog
Isabelle Sterckx, echtgenote van timmerman Mattheus Verbrugge getuigen dat zij op de avond van de moord in het huis
van Joannes Jeurdighe was toen ze Godelieve Verplaetse hoorde schelden en roepen dat zij hoopte dat haar man niet meer
zou terugkomen.
Op 23 juni 1823 wordt nog de getuigenis van Jacobus Deroo, een 40-jarige cipier van de gevangenis van Veurne, aan het
dossier toegevoegd. In het gevang had hij gezien hoe Godelieve Verplaetse door het sleutelgat had geroepen naar Goderis
dat hij moest opletten wat hij zou verklaren. Dit wordt bevestigd door Karel Rom en Sophia Rabaut, twee
medegevangenen.
Ondertussen wordt, in de loop van mei, het 5-jarig dochtertje Anna Theresia Puystiens door de dis van Oostduinkerke
geplaatst bij Engelbertus Van Arendt. Op 27 augustus komt boer Van Arendt aan de onderzoeksrechter nog eens verklaren
dat dit dochtertje blijft verklaren wat ze die avond heeft gezien. Francies Goderis, Godelieve Verplaetse en Francis Caerel
kunnen niet meer liegen: ze worden beschuldigd van moord en zullen voor het Hof van Assisen van West-Vlaanderen
moeten verschijnen.
Het Hof van Assisen doet op 9 juni 1824 een
uitspraak: Francies Goderis en Godelieve Verplaetse
worden veroordeeld tot de doodstraf voor moord op
Karel Puystiens. Francis Caerel wordt vrijgesproken,
maar keert niet meer naar Oostduinkerke terug.
Goderis en Verplaetse gaan tegen hun veroordeling in
beroep bij het Hof van Beroep te Brussel die de
verbreking van het vonnis van Assisen op 25 oktober
1824 verwerpt gezien de rechtspleging regelmatig is
verlopen en de strafmaat conform de wet werd
uitgesproken. Beiden verblijven nog een zevental
maanden in de gevangenis van Brugge en worden
tenslotte op 4 juni 1825 om 12u15 op de Vrijdagmarkt
gehalsrecht (dood met de guillotine, overlijdensakte
Franciscus Godderis hiernaast).

Wie was Francies Goderis ?
François Benoit Joseph Goderis werd geboren in
Oostduinkerke op 25 februari 1803 als zoon van
Petrus Jacobus Goderis (°Alveringem, 02-02-1766 en
+Oostduinkerke, 25-09-1821) en van Joanna Theresia
Schoonbaert (°Alveringem, 22-12-1761 en
+Oostduinkerke, 07-01-1855). Zijn ouders waren zich
in Oostduinkerke komen vestigen rond 1795. Hij had
één broer, David Josephus Goderis (1796-1863),
stamvader van deze familie in onze regio; een twee
zusters: Joanne Claire (1797-1874) gehuwd met Pieter
Joannes Cloet (1796-1836) en met Petrus Joannes
Rathé (1798-1849); en Anna Perpetua Goderis (17991802). Francies Goderis was vrijgezel in 1823 en
werkman van beroep.
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Wie was het gezin Puystiens-Verplaetse ?
Carolus Franciscus Puystiens werd geboren in Lombardsijde op 08-02-1777 als zoon van Abelis Henricus Puystiens en
Isabella Dewulf. Hij trouwde in Oostduinkerke op 27-04-1812 met Godeliva Genoveva Verplaetse. Zij was de dochter van
Joannes Baptiste Verplaetse (1724-1794) en van Genoveva Parent (1743-1820). Voor haar huwelijk had ze reeds een
dochter: Louise Francoise Verplaetse geboren te Oostduinkerke op 18-11-1811.
In het huwelijk Puystiens-Verplaetse werden zes kinderen geboren:
1.

Charles François Puystiens (°07-06-1813), hij huwde met Joanna Theresia Laplassche (1821-1885); het gezin had
geen mannelijke afstammelingen.
2. Pieter Ludovicus Puystiens (°12-04-1815 en +Oostduinkerke, 22-03-1890) gehuwd met Amelia Francisca Cloet
(1821-1881) en met Anna Theresia Vermeersch (°1828): zij zijn de stamouders van de Puystiens uit onze regio.
3. Anna Theresia Puystiens (°09-01-1818).
4. Mary Theresia Puystiens (°22-11-1819 - +23-12-1819).
5. Mary Theresia Puystiens (°14-08-1821), zij huwde in 1843 met Henricus Joannes Vanhove uit Slijpe.
6. David Alexandre Puystiens (14-10-1822).
De moeder van Godelieve Verplaetse was driemaal gehuwd: met Henricus Benedictus Torreele (°1744), met Joannes
Verplaetse en met Franciscus Jacobus Caerel (°Oostduinkerke, 07-05-1753). Tussen haar 1ste en 2de huwelijk kreeg ze, in
1778, bovendien nog een dochter met Walterius Xaverius Pyliser (°1757).
Bronnen: R.A. Beveren-Waas, Archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen en rechtsvoorgangers, dossiers 1811-1865, doos
nr. 357, dossier nr. 1.095; registers burgerlijke stand en parochieregisters Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen en Adinkerke.

“Wij gaan naar Amerika”

door de redactie
Op maandag 19 september om 19.30 uur in de bibliotheek (CC Casino) te Koksijde reizen we met Dirk Musschoot naar
Amerika, dit in het spoor van de meer dan 150.000 landgenoten die tussen 1850 en 1930 vertrokken naar de Verenigde
Staten en Canada. Die landverhuizers gingen niet zomaar even op reis. Neen, ze verlieten definitief hun land. Zij hoopten
in dé Nieuwe Wereld een beter bestaan te vinden. En daarbij rijzen vele vragen: Wie waren zij? Waarom wilden ze hier
weg? Waarom precies naar de VS of Canada? Hoe verliep de reis? Hoe verging het hen in dat zogenaamde Beloofde Land?
Dirk Musschoot (°1961) vertelt tijdens een causerie het verhaal van deze landverhuizers, dit aan de hand van waargebeurde
verhalen van mensen van bij ons, misschien van onze familie of bekenden uit ons dorp of stad. Met lichtbeelden toont hij
de schepen van de Red Star Lijn, de familiefoto van hen die afscheid namen, de affiches van weleer, enz..
Dirk Musschoot schreef in 2002 over die landverhuizers het boek “Wij gaan naar Amerika” naast het andere werk dat
hieraan voorafging “De Vlamingen op de Titanic”. Hij is onderwijzer van opleiding maar begon na twee jaar lesgeven een
journalistieke loopbaan, eerst bij enkele Gentse lokale radio’s, daarna in de jaren 80 als free lance journalist op de redactie
van Het Volk. Vandaag werkt hij nog als reporter op de redactie van Het Nieuwsblad.

Wij vieren het 2de lustrum

door de redactie
Jawel het is tien jaar geleden dat VVF-Westkust werd opgericht. Het was 1995 toen Georges Verschooris uit De Panne het
initiatief nam om in onze regio de VVF-werking te activeren. Hij sprak een aantal VVF-leden aan met het idee om een
afdeling te stichten in de regio Veurne. Een vijftal kwam in dat jaar bijeen en besliste, in samenspraak met de provinciale
afdeling, over te gaan tot het stichten van de VVF-kern Veurne-Westkust.
De start vond plaats in de “Esperance” op de Grote Markt in Veurne waarna werd uitgeweken naar het dienstencentrum
“De Zonnebloem”. Naast een klein, vast vergaderlokaal, hadden we in een belendende ruimte een kast voor onze
documentatie ter beschikking. Al vlug was deze situatie niet langer houdbaar en werd uitgekeken naar een nieuwe vaste
stek. In Koksijde deed zich de opportuniteit voor dat de repititielokalen van de Muze verhuisden naar de jeugdclub De Pit
in het Casino. Zo kregen we in de loop van 2000 van het gemeentebestuur het gebruik van de ruime lokalen op de
2de verdieping van het Centrum Taf Wallet in de Veurnelaan te Sint-Idesbald. In de loop van 2000 werd onze kern ook
omgedoopt tot regionale WF-afdeting Veurne-Westkust. Dit was, samen met het nieuwe lokaal, de droom van onze
stichter-voorzitter Georges die in vervulling ging. Maanden mocht hij hiervan nog genieten. Tot plots het noodlot hem trof
en Georges met ernstige gezondheidsproblemen te kampen kreeg. Hij stierf vrij onverwacht in De Panne op 27 maart 2001.
Hij werd als voorzitter opgevolgd door ondervoorzitter Joeri Stekelorum. En zo is het vandaag nog steeds nu we aan een
tweede lustrum toe zijn.
En dat vieren we op 29 oktober met om 11 uur een academische zitting in de Stenen Zaal van het Landhuis in Veurne, met
de uitgave van het boek over de burgemeesters van alle dorpen, gemeenten en steden in de regio Veurne, Nieuwpoort, De
Panne, Koksijde en Alveringem, sinds 1830 tot aan de fusies in 1970. En tenslotte ’s middags met een feestmaal in
Driekoningen in Beauvoorde. Wie er bij wil zijn kan nu al reserveren bij onze secretaris (0485-797172). De richtprijs voor
het feestmaal is € 40,00.
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Van tempeesten en stormvloeden

door Jef CAILLIAU
In de jaren 1612 en 1613 stormde het vreselijk aan de Noordzeekust. De zee brak door de duinen en overstroomde het land.
De schade was onoverzichtelijk. De getroffenen in de kasselrijen Bourgourg, Sint-Winnoksvergen en Veurne wendden
zich tot de overheden voor hulp. Bijgaand document uit het archief in Veurne geeft hierover een beeld.
AEN

HAERE DOORLUCHTIGHE HOOCHEDEN

Supplieren vertoonen ootmoedelyck Burchmeester , Scepen , ende Cuerheers der stede ende casselrie van Broucburch hoe
dat alzoo duer de groote ende gheweleighe tempeesten ende stroomvloeden overcomende upt zelve gheweste ten voorleden
jaere 1612 & 1613 de duinen ende dycken van de zee tusschen Grevelynge ende Mardycke sonder de limiten der
voorschreven casselrie van Broucburh zoo bevochten zyn gheweest van den voorzeiden stormvloeden van de zee, als
datter onderander ten voorseide jaere 1613 notabel & merckelyke inbraken zyn gheworden in verscheiden platsen , die
noch dagelyck van meer zee grooter apparent zyn te bedeighen als daerinne niet en zoude voorzien worden waerover ende
eensdeels ter oorzaecke van de overlopen gheschieden in de winter van de riviere van de A afcomende van de stede van
St.Omars naer de zee de welke maeckt separatie van de landen van Artois en Vlaenderen de ghemeene lant ende
zonderlynghe al datter omligghende es niet alleene tgene vande voornoemde casselrie van Broucburch maer ooc de landen
van de casselrie van St.Winnocx Berghe ende Vuern die alzeede vele legher zyn dan de voorschreven casselrie van
Broucburch metgaars ooc de landen van voorschrven stede van Mardycke ende desghelycke mede de gonne van de valleye
van Casselambacht tendezen alzoo gheschapen wesen tot apparente inondatie destructie ende verderfvenisse tot notoire
ondienste ende schade van haere Hoocheden en van haere onderzaeten ende merckelyck zulcx apparent zynde toe te comen
aldermeest duer dinbrake van de voornoemde duinen zoo werde als gheseit es daerinne niet prompte en waere voorzien
soo hebben de supplianten omme zulck een groot inconvenient te voorcomen naerdien zy notabel somme als wel tot 4000
gulden en bet vutgheleit hadden vut huerlieden particuliere buerse omme by provisie tdangier eensdeels te beletten ende
met eender ooc te remedieren totten overloop van de voorseide riviere van de A over de voornoemde inbraecke ende
dangieren ontboden de Ingeniarissen Mrs. Pieter ADRIAENSSEN verwer ende Renir JANNSEN de witte ( 1 ) welke
persoonen notoirlick bekent voor wel hervaeren ende wel gheesperimenteert in zulcke ende meer ander zaecken alsdanne
vachierenede ende onledich zoo zy noch jeghenwoordelick zyn in occurrende van onghelyck meerder ghewichte ende
importance ten dienste van Uwe Hoochede tot Oosthende , Nieupoorte , ende Duinckercke de welcke naer volle visitatie
dannof ghewonnen ypden 10 Novenbris ten voornoemde jaere 1613 namelyck van de voornoemde zeebracke in de duinen
hebben overghegeven in handen van supplianten by ghescrifte particulierlick alle de middelen ende wercken waermede
men ten voornomde dangier van inondatie ende verderfinisse ende destructie can remedieren gaende tzelve ghescrifte
onder hemlieden handteken hier annecx ende hoewel mietseien zuck last ( twelke men vute zelve wercken goelick
colligieen ende ziun can groot wert ) ende veele zal bedraghen , niet alleene en behoort ghesupporteert te zyne byde
voornomde casselrie van Broucburch , nemaer wel byde generaliteit van Vlaendren als een genal welvaren zynde oft
emmers vuterlick ten alderminste dat de voorscheven ander omligghende casselrien ende landen van St.Winnocx Berghe ,
Vuerne ende ander met heurlieden spleten quamen de supplemanten te secourse ende mede contribueren elc naer egale
portie , dat zy ghenieten van het beneficie ende perservatie van de schade als van ouden tyden ende namelick zoo ende in
de vorme ende maniere als alreed gheschiet es by ordonantie van wylen hoochloflycker ghedochten den Keyser Caerle van
een zelf subiect different ende materie ooc overcomen en ter zelve voorseide platse ten jaere 1517 & 1518 zoo dies
promptelick blyct byden copie autentycke van de zelve ordonantie in daten 17 aprilis int voornoemde jaer 1518 voor
paesschen ooc hiermede gaende vinden de supplenten nochtans in contrarie hemlieden onghesecoureert ende zonder te
ghenieten van de voornomde behulpsaemheit die alreeder nochtans in reden en recht ghefondeert es thaerlieden
inestimabel griefve ende tot notoire peryckel ende ryske van de ghedreechde destructie ende generaele verdervenisse ter
irrecuperabelder schade ende ondienste van Uwe voornomde Hoochede ende van haere ondersaten daeromme de
suppleanten neme, haerlieden toevlucht aen zelven.
Bidden zeer ootmoedelick alle tzelve overghemerct dat die ghedient worden daerinne hoe eerder hoe beter mitz den noodt
zulcx verheyst zich te willen doen voorsien tzy ten laste van voornoemde generaltiteit van Vlaenderen als besproken en
onder alle humble correctie welvaren de generalteit touchierende oft tzelve cessierende ende anders comende verstaen te
zyne twelck de suppleanten nochtans niet en verhopen in alle ghevalle ten alderminste ordonneren de voornoemde ander
ghedenondeerde ommeligghende casselrien ende ander met hemlieden spleten als van ouden tyden int voorseit last
achtervolghende den wet van den voorscheven areste van den Keyser Caerle mede te contribueren elc naer egale portie
dat zyn ghenieten van het beneficie ende preservatie van de schade oft wel by zulck ander middel als de zelve haere
Hoogheid naer rechte ende in goede justitie tot tghemeene welvaren zullen bevinden te behooren ende zult wel doen.
in de marge
Sera ceste requete et pieches joinctes mis es mains de messire Phlipe OIYALA Chevallier conseiller et comis des
finnances de leurs Altezes Ser … affin que allant celle part apres les festes des Pasques prochains il aye à visiter ces
dyckes ensemble oyr somirent ceulx des chastellenies de Berghe Ste.Winnoc et Furnes et aussi des terres dependantes de la
ville de Mardycke et de la vallee de Casselambacht sur ce que se propose par cestee requete pour son rapport oy , apres
en estre ordonne faict a Bruxelles au bureau deseyts finnances le 10 Avril 1615
1 ) bouwer van het Moeresluis by Duinkerke.
Bron : Stadsarchief VEURNE o.a. 2 4 5
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Verouderde rechtstermen (1)

door Gilbert DUMON

denominatie:
naamgeving.
dictum:
verordenend gedeelte van de rechterlijke uitspraak.
te dienste staan: dienstplichtig zijn, ook verklaren dat men bereid is de plichten te vervullen welke aan een leen leen
verbonden zijn.
dootcoop:
ook sterfkoop: een soms geld die betaald wordt als een leen bij de dood van een leenman in andere
handen overgaat.
doothalmen:
scheiding en deling doen van een sterfhuis.
duwarie:
ook douarie - lijftocht, vruchtgebruik, lijfrente van de weduwnaar of de weduwe, de bijlevighe.
eigendom:
De vrije, onafhankelijke bezitting. In het leenrecht is er een grondig onderscheid tussen eigendom en
leen. Een eigendom houdt men van God en van niemand, hij staat te genen dienste, men mag een
eigendom verkopen en veranderen zonder toesfemmina van iemand.
Een leen is altijd van iemand gehouden, het staat ter trouwe en waarhede en ten dienste, men mag het
niet veranderen zonder toestemming van de heer.
elst:
bos van kreupelhout.
erfpachtig:
eigenaar, geërfd, gegoed, wetteljjk in het bezit gesteld van een erfgoed of leen.
erve:
eigen goed, vrij van alle leenheerlijke banden.
evene:
haver.
feautheit:
ook feaultheit, fyauteit - manschap, hulde en trouw door de leenman gedaan en gezworen aan zijn
opperleenheer.
ferie:
rol, lijst van de te behandelen zaken bij de rechtbank.
foncier:
zetel, hoofdleen.
gefondeerd:
in bezit.
geselnede:
de echtgenote.
halmen:
plechtig afstand doen van vooral onroerend goed. Bij overdracht van landerijen werd een halm
weggeworpen of overhandigd.
heerlyckheit:
recht, rechtsmacht van een leenroerig heer op een land en op al wat er toebehoort.Rechtsgebied.
hoir:
erfgenaam, afstammeling in de rechte lijn.
hovelycke debvoiren: leenplichten.
hovelycke reghten: rechten en gerechtskosten van het leenhof.
hulde en manschap: de leenman bevestigde aan zijn leenheer zijn getrouwheid en beloofde hem plechtig al de diensten te
bewijzen die hij krachtens het aangegane verbond aan hem verschuldigd was. Bij manschap verzocht de
leenman het leen van de heer, die het hem gunde, daardoor werd er tussen beiden een wederkerige
verplichting geboren.
hypotheek:
pandrecht, onderpand.
jegenode:
ook ighenote - oord , gehucht.
jurisdictie:
rechtsmacht.
camerlinck:
kalmerheer, kamerling. Bij vorsten en grote leenheren. Eén van de ambtsverplichtingen van de
kamerheer was hun heer terzijde te staan bij het ontvangen van hulde van de leenmannen. Dit ambt was
dikwijls erfelijk.
camerlinckghelt: de verplichte gift aan de kamerling van de leenheer wanneer een leenman de getrouwheidseed bij zijn
leenheer aflegde.
cateil:
het roerend goed, de have, de huisraad.
cavel:
een lot, een deel van een groter geheel.
coop:
ook wandelcoop - overgangsrecht, wanneer een leen overgaat in vreemde handen betaalde men daarop
aan de leenheer de 20ste penning van de coope.
costume:
gewoonterecht.
laet:
cijnsplichtig landbouwer.
leenhouder:
leenman.
legger:
beschrijving van vaste goederen, van landen en huizen, hun ligging.
liberty:
familie, de kinderen.
maet:
het afmaaien van het hooigras.
man van lene:
leenman, vazal.
maning:
vorderen van een vonnis van 's herenswege, dagvaardiging.
manschap:
eed waarbij een leenman verklaart de man van de leenheer te zijn.
modo:
op de wijze van, volgens.
(wordt vervolgd)
Bronnen: K. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse en
Limburgse oorkonden. Leiden 1890.
P.A.A. Van Veen, etymologisch woordenboek.
L. De Bo, Westvlaams Idioticon.

Walter Cauwelier.
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Voor U gelezen

door Gilbert DUMON

Wie van onze lezers gebruikt geen computer? Wellicht niemand. Menigeen werd wellicht reeds geconfronteerd met
onverwachte moeilijkheden. Hieronder vermeld artikel gaat dieper in op dat probleem. In het tijdschrift van “De Bond” dd.
3 juni 2005 verscheen een artikel :”Krijgt u ook zoveel ongewenste mails?”, geschreven door Geert Van Hecke. Internet
opent onze wereld. Maar wie zijn deuren wereldwijd openzet, loopt natuurlijk het risico op ongewenst bezoek. De
bekendste ongewenste bezoekers –waar elke internet gebruiker al eens mee te maken krijgt- zijn de virussen die welig
tieren en hele computers onklaar kunnen maken.
Kapers
Het is al lang niet meer voldoende om uitsluitend goed beschermd te zijn tegen binnenkomende virussen. Er zijn immers
ook heel wat andere kapers op de kust. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er niet gevraagde werkbalken op uw scherm
verschijnen of dat uw startpagina en zoekmachine bemand worden door zogenaamde browserkapers zodat u op sites
terechtkomt die u helemaal niet wilt zien. Of u merkt dat er plotseling andere programma’s op uw harde schijf staan die er
voor zorgen dat uw computer steeds trager gaat werken. Dat soort “computerinbraken” staat bekend als spyware, iets wat
een pest aan het worden is. En ook hier is de boodschap dat de pc-gebruiker zich goed moet beveiligen, goed wetende dat
de ‘pesters’ er op die manier in slagen om het surfgedrag nauwgezet te controleren...
Ongevraagde mails.
Als we het hebben over de minder leuke kanten van het e-mailverkeer kunnen we natuurlijk ook niet om de vele
ongewenste mails heen die massaal en herhaaldelijk worden rondgestuurd. Zoals u ook in uw gewone brievenbus allerlei
rommel gedropt krijgt, is dat bij elektronische post net hetzelfde. De computerrommel wordt kortweg spam genoemd en
blijkbaar ontdekken steeds meer firma’s het internet als medium om de consument met dergelijke spam-reclame te
bestoken.
De Federale Overheidsdienst Economie heeft een brochure gepubliceerd over ‘Spamming’.
Het versturen van reclame via e-mail, smtp, sms of voice mail is niet als dusdanig verboden, maar wordt onderworpen aan
de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van het bericht. De regeling dat de
internetgebruiker vooraf goed geïnformeerd moet worden en de kans moet krijgen om ‘neen’ te zeggen, wordt
in het jargon opt-in-principe genoemd. Het gebeurt dat iemand er wel degelijk mee ingestemd heeft om reclame via
electronische post te ontvangen – en dat niet beseft - door bijvoorbeeld mee te werken aan een opinieonderzoek of door een
on line formulier in te vullen.
Cryptisch mailadres
Wie op zoek is naar zeer toegankelijke informatie over wat spam is en hoe je je ertegen kunt wapenen, raden we aan om
eens te surfen naar www.saferinternet.be. De wet over elektronische handel, die dateert van 11 maart 2003, bepaalt dat
ongevraagde reclamemails in volgende gevallen zonder meer onwettig zijn : de auteur houdt zijn identiteit verborgen; hij
geeft geen wettig adres op met de mogelijkheid om het versturen stop te zetten; de afzender heeft het mailadres op
onregelmatige wijze verkregen.
Net zoals u met een virusscanner virussen buiten houdt, kunt u ook een spamfilter op uw computer plaatsen. Die filters zijn
zodanig ingesteld dat ongewenste berichten worden afgezonderd volgens een reeks zoekcriteria, zoals de oorsprong en de
inhoud van het bericht.
Door ons mailgedrag kunnen we al heel wat problemen voorkomen.
Een interessante tip in dat verband is het adres cryptisch te maken door het @-symbool te vervangen door ‘at’. Dan zal de
correspondent het adres alleen maar kunnen gebruiken als hij het manueel intikt.
Meer dan spam
Naast de spamreclame die mailboxen behoorlijk kan ontregelen, zijn er nog heel wat andere manieren waarop reclame op
het internet verschijnt. Dat gebeurt onder meer via wedstrijden en interactieve spelletjes.
Vermoedelijk hebt u ook al meegemaakt dat er tijdens het surfen plots venstertjes verschijnen dat u zelf niet geopend hebt.
Als u niet aan de verleiding kunt weerstaan om op zo’n pop-up-advertentie te klikken, komt u terecht op de website van de
adverteerder.
Er bestaan pop-upblockers -die je zelfs gratis van het net kunt downloaden- maar het is raadzaam om eerst bij specialisten
te horen welke webbrowsers hierin het verst gaan.
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Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (4)
Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove
6 januari 1825 – (1142-363)
BOLLE Karel, 30 jaar, arbeider, ° Koekelare, wonende te
Koekelare.
PLAISIER Karel, 20 jaar, arbeider, ° Koekelare, wonende
te Koekelare.
Diefstal met valse sleutels bij nacht te Schore en Leke
ten nadele van DE MOLDER Hendrik, herbergier te
Schore; VAN STEENKISTE Eugenius te Leke en OSAER
Jacob te Leke.
Straf: Bolle 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht; PLAISIER 5 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht.
10 juni 1825 – (1163-366)
DURY of DE DRIE Lodewijk, 21 jaar, dienstbode,
° Leisele, wonende te Leisele
Diefstal met braak en inklimming te Leisele ten nadele
van VAN DROMME Jacob te Leisele
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
10 september 1825 – (1181-367)
PITELION Joannes, 48 jaar, landbouwersknecht,
° Beveren, wonende te Stavele.
Slagen en verwondingen ten nadele van HOSPIES
Joannes.
Straf: 1 maand gevangenis.
17 september 1825 – (1182-368)
HOKEL Justus, 55 jaar, wever, ° Eggewaartskapelle,
wonende te Eggewaartskapelle.
Dienstbodediefstal te Veurne ten nadele van DE LISSE
Dominicus te Veurne.
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht.
12 december 1825 – (1213-371)
LAMAIRE Joannes, 35 jaar, arbeider, ° Merkem,
wonende te Woesten.
Diefstal op veld bij nacht te Reninge en Woesten ten
nadele van DELPORTE Jan, boer te Reninge en
OLIVIER Francis te Woesten
13 december 1825 – (1209-370)
SENAEVE Engelbertus, 35 jaar, soldaat, ° Lo, wonende
te Lo.
Diefstal met inklimming in herberg te Pollinkhove ten
nadele van CHRISTIAAN Francis, herbergier te
Pollinkhove.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht, brandmerk.
9 maart 1826 – (1208-370)
PARRAIN Alexander, 55 jaar, dienstbode, ° Belle,
wonende te Belle.
Diefstal met braak en inklimming te Reninge ten nadele
van SEDEYN Francis, landbouwer te Reninge.
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
11 maart 1826 – (1218-371)
GHYSELEN Joannes, 31 jaar, landbouwer, ° Steenkerke,
wonende te Alveringem.
Slagen en verwondingen te Alveringem op SIX Pieter.
Straf: 5 jaar opsluiting.
2 juni 1826 – (1242-374)
SMAGGE Karel, 19 jaar, dienstbode, ° Pollinkhove,
wonende te Lo.
Dienstbodediefstal te Lo ten nadele van MARKEY
Alexander, landbouwer te Lo en VOLMERBEKE Karel
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Straf: 5 jaar opsluiting.
20 juni 1826 – (1236-373)
RANSON Hendrik, 60 jaar, wagenmaker, ° Koekelare,
wonende te Sint-Joris.
RANSON Hendrik, 25 jaar, wagenmaker, ° Sint-Joris,
wonende te Sint-Joris.
Slagen en verwondingen te Sint-Joris op VAN HOVE
Pieter.
Straf: Beiden 5 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht.
20 juni 1826 – (1241-374)
DUBOIS Lodewijk, 22 jaar, arbeider – soldaat,
° Eggewaartskapelle, wonende te Veurne
Mishandeling op MISSU Joannes, belastingsbeambte.
Straf: 8 maand gevangenis, boete
21 juni 1829 – (1246-374)
BEKKEN François, 36 jaar, arbeider, ° Alveringem,
wonende te Veurne.
GESQUIERE Eugenius, 19 jaar, slotenmaker, ° Veurne,
wonende te Veurne.
GESQUIERE Lodewijk, 20 jaar, slotenmaker, ° Veurne,
wonende te Veurne.
Ontduiken van tolrechten “sluikerij” Westerschelde.
Straf: BEKKEN 2 jaar gevangenis en Eugenius en
Lodewijk elk 1 maand gevangenis.
26 juni 1826 – (1237-373)
LEGON Willem, 38 jaar, wever, ° Loppem, wonende te
Brugge.
ONGENA Benedictus, 31 jaar, wever, ° Overmeer,
wonende te Overmeer.
Diefstal met inklimming bij nacht te Brugge, Sint-Andries,
Sint-Michiels, Esen, Sint-Pieters en Sint-Kruis ten nadele
van VANDROMME Pieter te Esen; VERHELST Lodewijk,
dienstbode te Esen; MAES Francis, winkelier te SintPieters; Kerkfabriek Sint-Kruis; BLANCKAERT Jan,
herbergier te Sint-Andries en VAN DUYSBURG te
Brugge.
Straf: Levenslange dwangarbeid, brandmerk.
22 augustus 1826 – (1249-375)
LA HAYE Joannes, 30 jaar, herbergier, ° Bulskamp,
wonende te Nieuwpoort.
Diefstal op veld bij nacht te Ramskapelle, Oudenburg en
Snaaskerke ten nadele DE BRUYNE Jan, landbouwer te
Ramskapelle; MOENHOUT Karel te Oudenburg en VAN
MIDDELEN Joseph te Snaaskerke.
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht.
3 november 1826 – (1266-376)
VAN DAMME Josephus, 40 jaar, arbeider,
° Westvleteren, wonende te Woesten.
Slagen en verwondingen te Reninge op DE HOUCK
Jacob.
Straf: 2 jaar gevangenis.
20 maart 1827 – (1295b-380)
JACOBS Hendryk, 44 jaar,accijnsbeambte, ° Donk,
wonende te Nieuwpoort.
DRUANT Lodewijk, ° Ardooie, Nieuwpoort,
accijnsbeambte te Nieuwpoort.
Slagen en verwondingen te Nieuwpoort op DE CLERCK
Roger.
Straf: Hendryk 2 jaar gevangenis, boete en Lodewijk
vrijspraak.
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21 maart 1827 – (1303-380)
VERMOETE Pieter, 46 jaar, zonder beroep, ° Duinkerke,
wonende te Pervijze.
Slagen en verwondingen te Pervijze op DE BLONDE
Joseph, schoonzoon beschuldigde.
Straf: 2 jaar gevangenis.
28 september 1827 – (1327-384)
FRANCHOO Francis, 45 jaar, kleermaker,° Pollinkhove,
wonende te Leisele.
KNOCKAERT Francis, 30 jaar, arbeider, ° Leisele,
wonende te Bulskamp.
Diefstal bij ancht te Bulskamp ten nadele van CALOONE
Pieter, landbouwer te Bulskamp.
Straf: FRANCHOO 3 jaar gevangenis; KNOCKAERT 1
jaar gevangenis.
28 september 1827 – ‘1342-385)
STECHELMAN Henricus, 17 jaar, wagenmakers knecht,
° Pollinkhove, wonende te Bulskamp.
Dienstbodediefstal met valse sleutel te Bulskamp ten na
dele van DE CLERCK Pieter, wagenmaker – werkgever
te Bulskamp.
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
1 oktober 1827 – (1316-383)
BREYNE Pieter, 29 jaar, arbeider, ° Lampernisse,
wonende te Schore.
Valsheid in geschrifte te Nieuwpoort – Aartrijke – Veurne
en Alveringem ten nadele van DUVERNY Martial,
winkelier te Nieuwpoort; COOLS, rentenier te Aartrijke;
WOUTERS Francis, herbergier te Veurne en
GROENSTEEN Pieter, smid te Alveringem.
Straf: Allen 5 jaar opsluiting, boete.
5 oktober 1827 – (1343-385)
WERREBROEK Coleta, 30 jaar, leurder, gehuwd, ° SintJacobskapelle, wonende te Diksmuide.
Diefstal in herberg te Diksmuide ten nadele van DUYVER
Frederik.
Straf: 1 maand gevangenis.
14 december 1827 – (1358-387)
VAN HONZEBROUCK Maria, 27 jaar, weduwe, ° Esen,
wonende te Esen.
Diefstal op akkers te Esen ten nadele van
SELSCHOTTER Philippus, landbouwer te Esen.
Straf: 15 maand gevangenis.
20 december 1827 – (1345-385)
MISSUWE Franciscus, 32 jaar, werkman, ° Ramskapelle,
wonende te Ramskapelle.
Verkrachting te Ramskapelle ten nadele van MASEURE
Amelia 13 jaar.
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
17 juli 1828 – (1404-392)
MAERTENS Pieter, 57 jaar, landsman, ° Woesten,
wonende te Woesten.
MAERTENS Jan, 36 JAAR? WERKMAN? ° Woesten,
wonende te Woesten.
MAERTENS Philippus, 28 jaar, scheerder, ° Woesten,
wonende te Woesten,
MAERTENS Vincentius, 35 jaar, werkman, ° Woesten,
wonende te Woesten .
MAERTENS Karel, 31 jaar, herbergier, ° Woesten,
wonende te Woesten.
ROOZE Karel, 30 jaar, wever, ° Oostvleteren, wonende
te Woesten.
MALBRANCKE Kerel, 63 jaar, wever, ° Woesten,
wonende te Woesten.
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MAERTENS Marie, 26 jaar, spinster, ° Woesten,
wonende te Woesten.
ROOZE Anna, 37 jaar, spinster, ° Woesten, wonende te
Woesten.
BONTE Francisca, 25 jaar, gehuwd, kraamster, ° Lo,
wonende te Woesten.
VAN IWADE Mary, 70 jaar, weduwe, spinster,
° Poperinge, wonende te Woesten.
MALBRANCKE Mary, 31 jaar, werkvrouw, ° Woesten,
wonende te Woesten.
Diefstallen met inklimming en braak te Schore –
Nieuwkapelle – Noordschote en Oostvleteren ten nadele
van MUS Hendrik, landbouwer te Schore; DE GRAUWE
Karel, landbouwer te Nieuwkapelle; PIETERS Francis,
landbouwer te Noordschote; DE VLOO Joseph,
landbouwer te Oostvleteren en DE QUECKERE Pieter,
landbouwer te Oostvleteren.
Straf: MAERTENS Pieter, Jan, Vincentius, Karel en
ROOZE Karel, elk levenslange dwangarbeid, brandmerk;
MALBRANCKE Karel levenslange dwangarbeid,
brandmerk; BONTE Francisca en MALBRANCKE Mary
ieder 8 jaar dwangarbeid, brandmerk, tentoonstelling,
politietoezicht; ROOZE Anna 5 jaar opsluiting zonder
tentoonstelling en MAERTENS Marie en VAN IWADE
Mary vrijspraak.
29 oktober 1828 – (1429-394)
CAILLEAU Franciscus, 51 jaar, bakkersknecht,
° Avekapelle, wonende te Avekapelle.
Diefstal met braak en inklimming te Brielen en Veurne
ten nadele van ANDRIES Charles, herbergier te Brielen
en DE SMET Pieter te Veurne.
Straf: 12 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht.
30 december 1828
LE SAMBER Franciscus, 37 jaar, werkman, ° Duinkerke,
wonende te Duinkerke.
Diefstal in herberg te Schore ten nadele van DE
POORTER Engelbert, herbergier te Schore.
Straf: 1 jaar gevangenis.
3 januari 1829 – (1415-393)
ROBAEY Isabella, gehuwd, werkvrouw, wonende te
Izenberg.
Dienstbodediefstal te Veurne ten nadele van PLANKEEL
Pieter, werkgever te Veurne en BOUCKAERT Thecla,
dienstmeid te Veurne.
Straf: 7 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht.
2 juli 1829 – (1466-399)
BOLLENGIER Donatus, 32 jaar, koopman oud ijzer, °
Poperinge, wonende te Poperinge.
STEGGEL Evariste, 21 jaar, koopman oud ijzer, °
Poperinge, wonende te Poperinge.
VOORMEZEELE Jan, 29 jaar, koopman, ° Roeselare,
wonende te Klerken.
SYNAGHEL Katharina, 50 jaar, spinster – werkvrouw, °
Klerken, wonende te Klerken.
Diefstal bij nacht – heling te Bovekerke – Woumen –
Klerken ten nadele van SIMOENS Jan,landbouwer te
Bovekerke; LACHAT Jan, landbouwer te Woumen en
JACQUES Jan, landbouwer te Klerken.
Straf: Donatus 10 jaar dwangarbeid, brandmerk; Evariste
6 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht; Jan 7
jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht; Katharina 5
jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht.
(Wordt vervolgd)
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zaterdag 29 oktober 2005
LUSTRUMVIERING VVF WESTKUST 10 JAAR
LANDSHUIS VEURNE, STENEN ZAAL, GROTE MARKT
10u45
onthaal en verwelkoming
10u50
toespraak door Joeri Stekelorum, voorzitter VVF Westkust
historiek van de regionale afdeling VVF Westkust
11u00
toespraak door Edgard Seynaeve, nationaal voorzitter VVF
11u10
de Staten van Goed van de Kasselrij Veurne
duiding van het historisch en genealogisch belang van deze uitgave door Jan Van Acker
11u35
overhandiging van een passend geschenk aan burgemeester Jan Verfaillie
11u40
afsluitende toespraak door burgemeester Jan Verfaillie
11u45
receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Veurne
DEEL IN DEZE VIERING
ALLEN VAN HARTE WELKOM, INSCHRIJVING NIET NODIG !

13u00
RESTAURANT DRIEKONINGEN te BEAUVOORDE
lustrumbanket
menu en inschrijving zie hierna
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FEESTBANKET 10 JAAR VVF WESTKUST
feestzaal Driekoningen Beauvoorde
aperitief

wit van kabeljauw gebakken onder een groene korst van tuinkruiden
en pijnboompitjes met koriandersausje

nootjes van hertenkalffilet grand-veneur met herfstgarnituur

dessertbord Driekoningen

koffie met snoeperijen

aangepaste wijnen
inschrijven voor dit feestbanket kan aan 39 euro per persoon
op rekeningnummer 979-2656699-68 van VVF-Westkust met vermelding van aantal personen «banket»
ten laatste op 21 oktober 2005

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

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

AGENDA

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

-

VVF-documentatiecentrum is open in september op maandag 12 en 26 van 19.30 tot 22.00 u., op
zaterdag 3 en 17 van 14 tot 16.30 u., in oktober op maandag 12 en 24 van 19.30 tot 22 u. en op
zaterdag 1 en 15 van 14 tot 16.30 u.; in november op maandag 14 en 28 van 19.30 tot 22 u., en op
zaterdag 5 en 19 van 14 tot 16.30 u; in december op maandag 12 en 26 van 19.30 tot 22 u., en op
zaterdag 3 en 17 van 14 tot 16.30 u.

!!! BELANGRIJK: de openingsdagen op woensdag zijn, wegens te weinig succes, voorlopig afgeschaft
!!!

Uitgaven VVF-Westkust

- Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 17 is uit. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 port).
- Staten van Goed Ruddervoorde, door Willy Moons. Kostprijs € 10 (+ € 3,70 port).
- Driemaandelijkse nieuwsbrief. Raadpleeg de website http://users.pandora.be/westkustvvf/. Jaarabonnement per
post € 4 voor niet-leden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op VVFWestkust@advalvas.be Vrijwillige bijdrage mag.

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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Aanwinsten
0338/0003
Anoniem, Adressenlijst Adinkerke november 1987: Uitgave Dorpsraad, (2005), 88p.
0220/0003
Anoniem, Familles Hollandaises de Bordeaux au XVIIé Siècle, VVF-Koksijde, (2005).
0904/0005
Anoniem, La Commune de Gendron-Celles: Son histoire; son eglise ses Chateaux, (2005), 93p.
0775/0001
Anoniem, Tijdschrift Stamboompje Jaargang 33 nr 1-2-3, (2005).

door André BAERT, bibliothecaris

0332/0001
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 1: nrs. 1 - 1497, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2001), 221p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 2: nrs. 1502 - 3050, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2001), 247p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 3: nrs. 3051 - 4629., VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2002), 230p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 4: nrs. 4630 - 6336, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2002), 237p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 5: nrs. 6337 - 8657, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2002), 230p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 6: nrs.8658 - 11.138., VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2002), 237p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 7. nrs.11.156 - 13.474, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2003), 236p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 8. nrs.13.475 tot 15.870, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2003), 229p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 9 van 15.871 tot 17.491, VVF-Koksijde, (2003), 225p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 10 nrs. 17.492 tot 19.432, VVF-Koksijde, VV Koksijde, (2003), 225p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 11 19.433 tot en met 21.466, VVF-Koksijde, (2004), 233p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 12 van 21.467 tot 23.432, VVV Koksijde, (2004), 228p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 13 van 23.433 tot 25.913, VVV Koksijde, (2004), 231p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 14 nr. 25.914 tot 32.350, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2004), 226p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 15 32.351 TOT 33.581, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2005), 236p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 16 33.581 TOT 34.700, VVF-Koksijde, VVV Koksijde, (2005), 225p.
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 17 van 34.701 tot 35.849, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2005), 230p.
0330/0136
Dedeyster Wim, Burgerlijke stand Kortemark: geb. 1798-1800; 1805-1850. Parochieregister Dopen 1788-1796. DEEL 1, SVVF, (2005),
487p.
Dedeyster Wim, Burgerlijke stand Kortemark: huw. 1805-1850; overl. 1798-1800 en 1805-1850. Parochieregister huw. 1788-1796 overl.
1788-1796. DEEL 2, SVVF, (2005), 465p.
0336/0001
Stekelorum Joeri, Inventarissen opgemaakt na overlijden 1796-1911 Regio Veurne. Notariaat Heyvaert-Simpelaere-Vanden Bussche,
VVF-Koksijde, (2004), 270p.
Stekelorum Joeri, Inventarissen opgemaakt na overlijden regio Veurne 1797-1925 deel 2, bewaard in notariaatsarchief R.A. Brugge.,
VVF-Koksijde, (2005), 246p.
0335/0001
Vandewalle ( Lic.) P., Wettelijke passeringen van de Kasselrij Veurne/Regesten akten met index., VVF Oostende, (2005), 58p.
F334/0002
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel1, VVF-BRUGGE, 104p.
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 2, VVF-BRUGGE, 105-213p.
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 3, VVF-BRUGGE, 105-213p.
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 4, VVF-BRUGGE, 355-474p.
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 5, VVF-BRUGGE, 354-474p.
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 6, VVF-BRUGGE, 603-724p.
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 7, VVF-BRUGGE, 725-853p.
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 8, VVF-BRUGGE, 725-853p.
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 9, VVF-BRUGGE, 966-1071p.
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 1 Abeele van den tot Beureg, FAG, 1-104p.
Vergriete Thérèse, Indices op de Poortersboeken van St.-Winoksbergen 1389-1789 Deel 3, Familia et Patria, 290p.
0339/010
Verriest Leo, Archives Départementales du Nord a Lille., (2005), 178p.
F334/0002
Waeyaert Hubert, De Poorterij van Cassel REGISTER met Namen
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Zoektocht naar verwanten…
of het verhaal van het belang van de VVF

door Joeri STEKELORUM

Op maandag 30 mei jl. kwam, wellicht via onze webstek, bij onze afdelingssecretaris Hilon Vanleenhove volgende mail toe van ene
M.G. uit R. in Nederland:

Goedemiddag,
Ik weet niet goed tot wie ik mij het beste kan richten, maar wellicht weet u hoe u ons kunt helpen.
Mijn familie komt oorspronkelijk uit Belgie. In Nederland zijn wij de enige met de naam G.. We weten ook dat de opa van mijn
man de naam: R.C. G. heeft, geboren te L. (W.Vl.) maar weten helaas niet of hij nog leeft en nog eventuele andere kinderen
heeft gekregen. Heeft u enig idee of wij hier achter kunnen komen en zoja, hoe?
Wij zouden heel graag mijn schoonvader met zijn eventuele familie herenigen.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Hilon stuurde dit naar mij door met de vraag wat ermee te doen. Ik nam kontakt met M.G. met de vraag van waar haar interesse. Ik
kreeg volgend antwoord terug:
Ik wist namelijk echt niet waar te beginnen. Mijn schoonvader weet alleen dat zijn ouders uit elkaar zijn gegaan nadat hij een
paar maanden oud was. Zijn vader heeft hem wel erkend, maar verder heeft hij nooit meer iets van hem gehoord totdat hij
ging trouwen. Hij was namelijk toen niet meerderjarig en had toestemming van zijn vader nodig en deze heeft hij toen
schriftelijk gekregen. Helaas hebben wij deze verklaring niet meer in ons bezit. Mijn schoonvader heeft nooit met zijn moeder
over zijn biologische vader durven en willen praten uit eerbied voor zijn moeder. Wij weten dus niet of zijn biologische vader
nog meer kinderen heeft gekregen. Een aantal weken geleden heb ik hier met mijn schoonvader over gesproken en hij
vertelde dat hij eigenlijk best zou willen weten of zijn vader nog leeft en hoe het met hem is (gegaan) en of er nog meerdere
broers of zussen zijn, maar ontzettend bang is om afgewezen te worden als hij ze zou vinden. Vandaar dat ik het plan heb
opgepakt om dit te proberen uit te zoeken. Het enige wat ik heb is een verklaring van nationaliteit van de gemeente A.. Hierin
staat: De ambtenaar van de burgerlijke stand bevestigt dat R.A.L. G. (mijn schoonvader dus) geboren te A., van Belgische
nationaliteit was door oorsprong, op de datum van zijn geboorte. Hij was nooit te A. ingeschreven. (biologische moeder is
verhuisd naar Nederland). Het is inderdaad bewezen dat zijn vader R.C.G., geboren te L. (W.Vl), zoon van A.P. geboren te
Poperinge, kleinzoon van L.F., geboren te S., van Belgische nationaliteit is door oorsprong. Ik hoop dat u iets aan deze
informatie heeft.
Overtuigd van de goede bedoelingen van mevrouw G. trokken we op speurtocht. De eerste stap was informeren op de dienst bevolking in
A. Daar wist men te vertellen dat R.G. inderdaad in L. was geboren op ***.
We namen ondertussen kontakt op met VVF Antwerpen in de hoop een rouwbrief van R.G. terug te vinden. En inderdaad, in hun
collectie vonden ze er één terug. Zo konden we achterhalen dat R.G. ondertussen spijtig genoeg overleden was en wel te A. in 2004,
dus amper een jaar geleden…
Ondertussen vonden we via www.infobel.be ook een adres G. in A.. Al deze informatie werd doorgestuurd naar M.G. in R..
Op 4 juni stuurde ze mij volgende mail:
Ik heb vanochtend kontakt gehad met een nichtje van mijn schoonvader (het telefoonnummer wat u mij gegeven heeft). Ik heb
haar gezegd dat ik het telefoonnummer uit het telefoonboek heb en op goed geluk heb gebeld.
Zij vertelde mij dat Dhr. G. een dochter heeft, woonachtig in D. en mij ook het adres gegeven. Deze ochtend heb ik haar een
brief geschreven. Met nog niet meteen het bericht dat ze een halfbroer in Nederland heeft, is misschien te shockerend voor
iemand van 67 maar dat ik bezig ben met een stamboomonderzoek en probeer uit te zoeken of ik de vader van mijn
schoonvader kan achterhalen. Ik heb haar gevraagd of zij mij wil helpen daarmee en een foto van mijn schoonvader
meegezonden om te kijken of zij iets van herkenning in haar familie ziet. Ik zal u zeker op de hoogte houden en dank u heel
hartelijk voor alle moeite. Zonder uw hulp waren wij niet zo ver gekomen.
Op 6 juli nam M.G. terug kontakt op met mij en wel om volgende mededeling te doen:
Er is inmiddels het nodige gebeurd. G., de halfzus van mijn schoonvader heeft op de brief gereageerd en is vorige week
langsgeweest om mijn schoonvader te ontmoeten. Het was een heel emotionele en gelukkige ontmoeting. Zij zijn beide zeer
gelukkig elkaar te hebben gevonden. Wij zijn u ontzettend dankbaar voor de hulp die u ons hebt geboden, anders weet ik niet
of we haar ooit hadden gevonden. Mijn schoonvader weet nu ook dat zijn vader hem altijd gemist heeft en zijn zoon nog graag
had willen zien. Alhoewel dit natuurlijk erg triest, zeker het feit dat hij pas vorig jaar is overleden, is mijn schoonvader erg blij
dat hij weet dat hij geaccepteerd was door zijn vader.
Duizend maal dank van onze familie.
Bij deze zeggen we: graag gedaan !
Namen, plaatsen en data zijn uit deze tekst geschrapt omwille van privacy
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Karel COGGE

door Joeri STEKELORUM en Willy MOONS met dank aan internet-documentatie

Na burgemeester en schepenen van Koksijde publiceren we in deze nieuwsbrief de kwartierstaten van bekende Veurnaars
en Westkusters. Aan de beurt is Karel Cogge uit Veurne, de “redder des vaderlands” die tijdens WO1 de onderwaterzetting
van de polders adviseerde aan de Belgische legerleiding waardoor de oprukkende Duitse legers tot staan werden gebracht.
Op 25 oktober 1914 ontbood de Belgische legerleiding in
Veurne Karel Cogge, opzichter van de Noordwatering, in
het stadhuis om samen met de genie een overstroming
tussen de spoorlijn – waarachter het Belgische leger zich
had teruggetrokken - en de IJzer te bespreken. Het
verhaal is dat de generaals aan Cogge vroegen hoe hij dat
onderwaterzetten zou aanpakken waarop Karel zou
geantwoord hebben aan de paffende generaals: “Niet met
sigaren smoren”. Alleen Karel Cogge kende als opzichter
van de Wateringen met 30 jaar werkervaring het
ontwateringssysteem van de polder om de juiste
aanwijzingen voor een controleerbare inundatie te geven.
Hulpsluismeester Hendrik Geeraert slaagde er bovendien
in om in Nieuwpoort de zwengels van de sluizen en
overlaten te vinden om de ontwateringskanalen open te
draaien.
Cogge stelde voor om de overlaat van Veurne-Ambacht
te gebruiken. Toen bleek dat de Duitsers zich erg dicht bij
de sluizen in de Nieuwpoortse achterhaven genesteld
hadden, werd dit niet geaccepteerd. Om
veiligheidsredenen zou gebruik gemaakt worden van het
Kattensas. Eerst moesten alle duikers onder de spoorberm
dichtgemaakt worden opdat het water zich niet in de
Belgische linies zou verspreiden. En dat was een heel
karwei want op die afstand van 14 km waren er 4 grote
en 23 kleine doorgangen. Sommige grachten waren heel klein, maar er waren ook kanalen van 6 tot 9 m. breedte. De Grote
Beverdijkvaart, de Venepevaart, de Slijkvaart e.a. zijn belangrijke waterlopen en die moesten worden afgesloten. In de
buurt van Nieuwpoort werd een nooddijk van enkele honderden meters tussen de afdamming van de Koolhofvaart en het
kanaal Veurne-Duinkerke opgeworpen.
Er ontstond op de 25ste enige tijd paniek want een Duits bataljon was vanuit Esen over de IJzer geraakt en kon, gebruik
makend van zwaar stormweer, tot Kaaskerke vlakbij het hoofdkwartier van de Franse admiraal Ronarc’h doordringen.
Daar eindigde hun tocht en de volgende ochtend werden de overlevenden krijgsgevangen gemaakt. Dit was een zware
tegenvaller voor de Duitsers want bij een overschrijden van de IJzer moesten ze absoluut Diksmuide in handen hebben
vooraleer ze verder naar het westen door konden stoten.
Tegen de avond hield het Belgisch leger stand op de stellingen Noordvaart-Beverdijk in Oud-Stuyvekens en aan de
IJzerdijk, ten zuiden van de hoeve Torenhof. Nieuwpoort en Diksmuide bleven eveneens in Belgische handen. Geleidelijk
liep het gebied tussen IJzer en spoorweg onder water. De Duitsers, die al tot Ramskapelle waren doorgestoten, moesten
terugtrekken en verloren manschappen en materieel. Voor het Belgische leger begon dan vier jaar stellingenoorlog.

Op het graf van de 'Redder des Vaderlands' is een beeltenis van Karel Cogge opgenomen samen met volgende tekst:
"Bid voor de ziel van
KAREL LODEWIJK COGGE
toeziener der Noordwatering van Veurne
geridderd in de Leopoldsorde eigenhandig
door zyne majesteit Koning Albert
wegens zyne onontbeerlyke doelmatige
medewerking aan de overstrooming van
den Yzer binst den wereldoorlog 1914-1918
geboren te Veurne den 31 januari 1855
en alhier overleden den 15 juni 1922"
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Kwartierstaat Karel Cogges vader
332

33

34

35 36

37

38

39 40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

55

56

58

Philippus
VANDEWALLE

Urbanus
COUDEVILLE

Joannes Baptiste
DEPOORTER

° Alveringem,
ca. 1669
+ Alveringem,
09-04-1722

° Oeren

° Slijpe,
+ Ghyvelde (F),
03-03-1731

° Leisele,
12-09-1698
+ Leisele,
15-11-1765

° Hondschoote
+ Houtem

x Alveringem,
12-05-1705

x Oeren, 23-05-1720

x

x Leisele,
22-07-1721

x

Maria
MAROULT

Joanna Maria
ROSSEEL

Agnes
HOUVENAGHEL

Isabella Francisca
BOCQUET

° Oeren
+

° Oeren

° Wulpen,
01-10-1682
+ Ghyvelde (F),
01-01-1737

°
+ Leisele,
03-06-1755

17

18

19

20

21

22

?

57

Jacobus
COGGE

16

?

53

?

59 60

Petrus
RYSSEN

?

61

62
?

Maria
COSSAERT

?

° Izenberge

23

24

25

26

27 28

29

30

Petrus Angelus
COGGE

Anna Maria
VANDEWALLE

Petrus Jacobus
COUDEVILLE

Isabella Clara
DEPOORTER

Christophorus
DEBAERE

Maria Clara
BERNAERT

Sebastianus Albertus
RYSSEN

Petronilla
PERDIER

° Alveringem,
06-01-1713
+ Bulskamp,
15-03-1774

° Oeren,
06-02-1721
+ Veurne (St.-Denijs),
26-01-1781

° Ghyvelde (F),
08-10-1721
+

° Leisele,
12-03-1724

° Meldert (O.-Vl.)
+

° Woesten

° Vinkem,
15-02-1723
+ Vinkem,
21-05-1774

° Poperinge,
ca. 1717
+ Izenberge,
10-05-1758

x ’s-Heerwillemskapelle, 19-10-1745
8

x Leisele, 11-05-1745

x

9 10
Petrus Balthazar COGGE
° ’s-Heerwillemskapelle, 05-01-1750
+ Veurne, 10-02-1808

11 12
Maria Theresia COUDEVILLE
° Hoogstade, 18-07-1751
+ Veurne, 01-01-1829

13 14
Petrus Jacobus DEBAERE
° Boezinge, 26-10-1751
+ Wulveringem, 10-02-1812

x Adinekrke, 12-01-1773
4

Joanna Theresia RYSSEN
° Izenberge, 26-09-1756
+ Wulveringem, 28-12-1793
x Leisele, 05-05-1778

5 6
Franciscus Xaverius COGGE
° Adinkerke, 15-06-1782
+ Veurne, 12-03-1855

Isabella Rosalia DEBAERE
° Wulveringem, 01-02-1779
+ Veurne, 07-12-1856
x Adinkerke, 10-09-1811

2

Franciscus Josephus COGGE, ° Veurne, 02-09-1822
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+ Veurne, 26-06-1857
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Kwartierstaat Karel Cogges moeder
32

33

34

35

36

Carolus
LANTSWEERT

37

38

39

40

Paulus
LOUCHAERT

41

42

43

44

45

46

47

Engelbertus Hiacintus
DEMOLDER

Norbertus
DECROOS

° Veurne (W),
ca. 1699
+ Veurne (D),
29-05-1741

° Oudekapelle,
22-03-1684
+ Stuivekenskerke,
23-02-1729

48

49

50

51

52

Guido
GHYSELEN

53

54

55

Petrus
DEWISPELAERE

x

x 1724

x

x

x

Maria Frandisca
DESCHODT

Theresia
VANNEUVILLE

Maria Theresia
DOOGHE

Isabella Clara
VERDUYN

Maria
DELOBBEL

Isabella Theresia
DAUCHY

° Leisele,
ca. 1699
+ Eggewaartskapelle,
18-05-1731

+ 15-03-1753

17

18

19

20

21

22

57

58

59

60

Benedictus
DEWICKE

61

62

63

Benedictus
TYCKET

+ Pervijze,
18-06-1733

x

16

56

° Vinkem,
ca. 1683
+ Wulveringem,
13-12-1753
x

x
Maria Catharina
PROVOOST
°
+ Wulveringem,
28-12-1755

23

24

25

26

27 28

29

30

Ludovicus Jacobus
LANTSWEERT

Maria Angelina
LOUCHAERT

Jacobus Engelbertus
DEMOLDER

Maria Cornelia
DECROOS

Petrus Joannes
GHYSELEN

Genoveva Theresia
DEWISPELAERE

Petrus Josephus
WICKE

Petronilla Francisca
TICKET

schepen kasselrij
Veurne en licentiaat in
de medicijnen

° Veurne (St.-Walb.),
07-05-1714
+ Hondschoote,
08-05-1777

° Eggewaartskapelle,
03-04-1726
+ Pervijze,
02-01-1803

° Kaaskerke,
07-04-1714
+ Pervijze,
13-11-1767

° Zarren,
04-01-1714
+ Pervijze,
1752-1765

° Pervijze,
16-10-1719

° Poperinge
+

° Wulveringem,
08-01-1721

° Hondschoote (F),
+ Hondschoote,
15-06-1776
x Veurne (St.-W.), 20-03-1746
8

x Eggewaartskapelle, 17-03-1750
9 10

Ludovicus Franciscus Josephus LANCSWEERT
° Veurne (St.-Walburga), 14-03-1749
+ Pervijze, 02-09-1774

x Pervijze, 1741
11 12

Anna Josepha DEMOLDER
° Eggewaartskapelle, 26-07-1753
+ Veurne, 16-05-1837

13 14
Leo Hugo GHYSELEN
° St.-Catharinakapelle, 16-04-1752
+ Steenkerke, 29-06-1812

x Eggewaartskapelle

Isabella Clara DEWICKE
° Wulveringem, 11-07-1754
+ Steenkerke, 28-06-1787

x Wulpen, 28-04-1778

4

5 6
Patricius Amandus LANCSWEERT
° Pervijze, 03-02-1775
+ Pervijze, 20-09-1840

Anna Theresia Francisca GHYSELEN
° Steenkerke, 26-11-1786
+ Veurne, 29-05-1855
x Veurne, 06-05-1829

2

3

Blondina Justina LANCSZWEERT
Jrg. 5 nr. 3

° Veurne, 15-05-1829 en + na 1873
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Voor U gelezen

door de redactie

Bruno Mestdagh is op zoek naar informatie over de kapel “Onze Lieve Vrouw ter hulpe” in Esen. Misschien weet iemand
maar. Hij schrijft :

Onlangs heb ik een verzameling bidprentjes binnengekregen. Tussen die bidprentjes zat een interessant briefje.
Het was een soort flyer, vermoedelijk van de periode 1925, waarin de geschiedenis verteld werd van de kapel van
OLV ter hulpe te Eessen (Esen). Er wordt o.a. verteld dat een zekere Pieter Goddyn, geboren in 1739 te
Lichtervelde en herbergier in Esen, de kapel kocht op het einde van de 18e eeuw voor 25.500 fr. Op die manier
kon hij de kapel ongeschonden bewaren tijdens de Franse revolutionaire periode. Ook tijdens de Hollandse
periode zou de kapel gesloten gebleven zijn. Toch bleven de gelovigen komen knielen op de dorpel van de
gesloten
deur van de kapel.
Pas in 1830 zou de kapel terug opengegaan zijn. Al die tijd bleef de kapel eigendom van de nakomelingen van
Pieter Goddyn totdat de kerkfabriek van Esen de kapel overkocht in 1863.
Tijdens WO1 leed de kapel grote schade en na de restauratie van 1925 werden de diensten in de kapel hernomen.
Is het naar aanleiding hiervan dat deze flyer werd geschreven? Waarin men besluit met de zin: " Het zal zonder
belang niet hier zijn en familieboom te geven van de afstammelingen van Pieter Goddyn die de kapel gekocht
heeft en gered van de handen van de Fransche kerkvervolgers. Inderdaad de achterzijde van het briefje toont een
stamboom met de nakomelingen van Pieter Goddyn en Maria Wullepit.
Wie weet meer van deze geschiedenis?

Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (5)
Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove
1 oktober 1829 – (1415-393)
ROBAERY Isabella, 34 jaar, werkvrouw, ° Sint-Rijkers,
wonende te Veurne.
Dienstbodediefstal te Veurne, ten nadele van PLANKEEL
Pieter, werkgever te Veurne en BOUCKAERT Thecla,
dienstmeid te Veurne.
Straf: 6 maand gevangenis.

Slagen aan beambten te Veurne, DOYEN Lodewijk en
LESCRINIER Clement, accijnsbeambten.
Straf: DUBOIS Lodewijk 5 jaar opsluiting zonder
tentoonstelling; DUBOIS Pieter en DE WAAGHE elk 5 jaar
opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht; DUBOIS Joseph 6
maand gevangenis; BUTAYE 1 jaar gevangenis; MINNE
vrijspraak en DE LANGHE 6 maand gevangenis.

24 december 1829 – (1490-402)
BOUVAIN Petrus, 40 jaar, metser,
° Proven, wonende te Lo.
Diefstal in weide bij nacht te Lo ten nadele van
DE LA CAUW Francis, landbouwer te Pollinkhove.
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht.

7 januari 1830 – (1502-403)
CRYSETTE Rosalia, 37 jaar, gehuwd, werkvrouw,
° Stavele, wonende Stavele.
Diefstal met braak bij nacht te Stavele ten nadele van VELGE
Karel en FREMAUT Karel beiden te Stavele
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht..

29 december 1829 – (1484-401)
VERMOOTE Pieter, 40 jaar, werkman, ° Merkem, wonende te
Schore.
Diefstal in herberg te Pervijze ten nadele van weduwe DE
FEVER, herbergierster te Pervijze.
Straf: 7 maand gevangenis.

10 juni 1830 – (1487-402)
DUBOIS Benedictus, 28 jaar, werkman,
° Eggewaartskapelle, wonende te Veurne.
Slagen aan beambten te Veurne, accijnsbeambten
Straf: 6 maand gevangenis.

31 december 1829 – (1487-402)
DUBOIS Lodewijk, 21 jaar, werkman,
° Eggewaartskapelle, wonende te Veurne.
DUBOIS Pieter, 21 jaar, werkman, ° Eggewaartskapelle,
wonende te Veurne.
DUBOIS Joseph, 17 jaar, werkman,
° Eggewaartskapelle, wonende te Veurne.
DE WAAGHE Christiaan,19 jaar, werkman, ° Wulpen,
wonende te Veurne.
BUTAYE Pieter, 29 jaar, werkman, °Beveren, wonende te
Veurne.
MINNE Joseph, 18 jaar, drukkerksknecht, ° Veurne..
DELANGHE Karel, 21 jaar, werkman, ° Veurne, wonende te
Veurne.
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15 juni 1831 – (1735/1601-415)
STORME Ivo, 17 jaar, landarbeider, ° Booitshoeke, wonende
te Booitshoeke.
Aanranding op de eerbaarheid met geweld te Booitshoeke op
VAN KEMMELBEKE, 11 jaar.
Straf: 1 jaar gevangenis, boete.
9 juli 1831 – (1738/?-?)
VERHAEGHE Anna, 18 jaar, naaister, ° Alveringem, wonende
te Oostende, dienstbodediefstal te Nieuwpoort. ten nadele van
BRACKE Pieter te Nieuwpoort.
Straf: 1 jaar gevangenis.
30 november 1831 – (1761/1623-417)
OPSOMER Petrus, 19 jaar, werkman, ° Kaaskerke, wonende
te ’s Heerwillemskapelle.
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Aanranding op de eerbaarheid te Booitshoeke op DEFEVER
Amelia 11 jaar.
Straf: Vrijspraak.
30 november 1831 – (1762/1624-417)
STAEKE Victoria, 40 jaar, gehuwd, werkvrouw, ° Wulpen,
wonende te Wulveringem.
Diefstal (koe) - heling te Wulveringem ten nadele van
BRUTSAERT Eugenius, pachter te Hooglede.
Straf: Vrijspraak.
1 december 1831 – (1764/1625-417)
DE KLUNDER Petrus, 61 jaar, werkman, ° Bambeke, wonende
te Wulveringem.
Diefstal (koe) - heling te Wulveringem ten nadele van
BRUTSAERT Eugenius, pachter te Hooglede.
Straf: 3 jaar gevangenis.
1 december 1831 – (1764/1625-417)
DUPON Petrus, 23 jaar, landarbeider, ° Langemark, wonende
te Poperinge.
SCHIER Barbara, 24 jaar, naaister, ° Poperinge, wonende te
Poperinge.
Diefstal (koe) bij nacht – heling te Schore ten nadele van
LALLEMAN Josephus, landbouwer te Leke.
Straf: Beiden 5 jaar opsluiting.
5 december 1831 – (1768/1629-418)
HOFMAN Joannes, 32 jaar, visverkoper, Sint-Amands,
wonende te Mechelen.
Diefstal met inklimming – heling- diefstal in herberg te
Nieuwpoort – Sint-Joris ten nadele van JORIS, notaris te
Nieuwpoort; TITECA Anna te Nieuwpoort en DEGRAUWE
Ludovicus te Sint-Joris.
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling.
7 december 1831 – (1771/1632-418)
CAUWELIER Joannes, 35 jaar, zager, ° Zuidschote, wonende
te Woumen.
Diefstal bij nacht met braak te Woumen ten nadele van
DIERICKX Sophia, weduwe en weduwe DE SODT te
Woumen, beiden te Woumen.
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk.
9 december 1831 – (1775/1636-418)
VAN RYSSEL Karel, 38 jaar, commissaris,
° arr. Hazebroek, wonende arr. Hazebroek.
GACQUIERE Catharina, 38 jaar, spinster, ° Sint-Janskapelle,
wonende te Sint-Janskapelle (Sint-Jacobskapelle ???).
Diefstal (koe) bij nacht – heling te Sint-Jacobskapelle ten
nadele van TORRELLE Franciscus te Sint-Jacobskapelle
Straf: 6 jaar opsluiting, tentoonstelling.
15 maart 1832 – (1812/1654-420)
DUMOLIN Franciscus, 53 jaar, pachter, ° Vladslo, wonende te
Vladslo.
Slagen en verwondingen op de weg Vladslo - Beerst ten
nadele van RIVIERE Petrus.
Straf: 6 maand gevangenis, boete.
16 maart 1832 – (1815/1655-420)
DE SMET Carolus, 43 jaar, heelmeester, ° Harelbeke,
wonende te Leisel.
Aanranding op de eerbaarheid met geweld te Houtem op de
echtgenote van LEPEZ Jacobus, schaapherder te Houtem.
Straf: Vrijspraak.
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3 september 1832 – (1850/1676-422)
RENIER Isabella, 28 jaar, gehuwd, werkvrouw, ° Wulpen,
wonende te Wulpen.
Diefstal met braak – heling te Wulpen ten nadele van
TEGHEM Gerardus, werkman te Wulpen.
Straf: 5 jaar opsluiting.
15 september 1832 – 51852/1678-423)
FRANCHOO Franciscus, 51 jaar, werkman,
° Pollinkhove, wonende te Leisele..
Diefstallen bij nacht te Leisele ten nadele van BORREYE
Pieter, landbouwer; BOONEFAES Engelbertus, landbouwer;
HENDRIK Franciscus, landbouwer allen te Leisele wonend.
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling.
8 september 1832 – (1855/1681-423)
KNOCKAERT Franciscus, 35 jaar, werkman, ° Leisele,
wonend te Vinkem.
GHEERAERDT Franciscus, 25 jaar, metser, ° Nieuwpoort,
wonende te Nieuwpoort.
HILLEBRANDT Karel, 26 jaar, werkman, ° Nieuwpoort,
wonende te Nieuwpoort.
MARVEILLE Pieter, 33 jaar, schoenmaker, ° Vinkem, wonende
te Nieuwpoort.
Invoer van in het buitenland gedistilleerde dranken.
Straf: Allen vrijspraak.
7 maart 1833 – (1886/1708-426)
DE PREEUW Joanna, 24 jaar, dienstmeid, ° Leisele, wonende
te Diksmuide.
Diefstal met inklimming en braak - heling te Veurne ten nadele
van DUFORET Andreas, werkman te Veurne.
Straf: 3 jaar gevangenis.
27 maart 1833 – (1894/1714-426)
SAMYN Engelbertus, 16 jaar, commissaris te Veurne,
° Avekapelle, wonende te Veurne.
Diefstal in hotel te Veurne ten nadele van LOBRY Jules;
GOETHALS Julien; MESSE; VENOIT en weduwe WAUTERS,
herbergierster te Veurne.
Straf: 3 jaar gevangenis.
20 oktober 1834 – (1991/1801-435)
PISSONNIER Pieter, 27 jaar, dienstbode, ° Pollinkhove,
wonende te Zoutenaaie.
Dienstbodediefstal te Zoutenaaie ten nadele van
DUHOCQUET Pieter, landbouwer te Zoutenaaie.
Straf: 2 jaar gevangenis.
18 december 1834 – (1997/1804-436)
DEKENS Joseph, 31 jaar, werkman, ° Nazareth, wonende te
Sint-Joris.
Dienstbodediefstal te Sint-Joris ten nadele van VAN DEN
HEEDE Josephus te Sint-Joris.
Straf: Vrijspraak (vrij bij verstek).
18 december 1834 – (1998)
DEKENS Joseph, 31 jaar, werkman, ° Nazareth, wonende te
Sint-Joris.
Straf: Kosten (wegens bij verstek veroordeeld zijn).
14 januari 1835 – (2007/1808-439)
SMAGGHE Rosalie, 48 jaar, gehuwd, spinster,
° Pollinkhove..
UREEL Renatus, 44 jaar, smid, ° Reninge.
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Valse getuigenis voor correctionele rechtbank – omkopen
andere getuigen.
Straf: Vrijspraak.
19 februari 1835 – (2024/1819-440)
COUVELAERE Karel, 29 jaar, werkman, ° (Loberge), wonende
te Houtem.
HAGRON Lodewijk, 28 jaar, wagenmaker, ° Houthem,
wonende te Houthem.
HAGRON Lodewijk, 68 jaar, herbergier, ° Sint-Winnoksbergen,
wonende te Houthem.
Diefstal met inklimming en braak – doodslag te Houthem ten
nadele van PARCIS Franciscus, strodekker te HOUTHEM;
WERREBROUCK Joanna, weduwe te Houthem.
Straf: Karel en Lodewijk - wagenmaker beiden de doodstraf en
Lodewijk –herbergier 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling.
19 februari 1835 – (2024bis/1819-440)
HAGRON Hector, 18 jaar, wagenmaker, ° Houthem, wonende
te Houthem.
Diefstal met inklimming en braak – doodslag te Houthem ten
nadele van PARCIS Franciscus, strodekker te Houthem en
WERREBROECK Joanna, weduwe te Houhem.
Straf: Vrijspraak.
1 april 1835 – (2048/1827-441)
DE FLOU Joseph, 39 jaar, ontvanger,° Brugge, wonende te
Esen.
Machtsmisbruik – diefstal te Esen.
Straf: 6 jaar opsluiting, boete.
8 juli 1835 – (2063/1841-442)
MAEREN Pieter, 26 jaar, landarbeider, ° Bulskamp, wonende
te Bulskamp.
Diefstal (vlas) te Bulskamp ten nadele van MAEREN Joseph,
werkman te Bulskamp.
Straf: Vrijspraak.
8 juli 1835 – (2065/1843-443)
ROBERT Joannes, 38 jaar, metser – militair, ° Brugge,
wonende te Lo.
Slagen en verwondingen te Pollinkhove op VEREECKE
Amelie.
Straf: 5 jaar gevangenis, boete.
31 oktober 1835 – (2090/1857-444)
PROVOU Philippus,dienstbode, ° Adinkerke, voortvluchtig.
Diefstal met inklimming, braak en valse sleutel te Adinkerke
ten nadele van MASSEET Petrus, landbouwer te Adinkerke.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling (verstek).
31 oktober 1835 – (2092/1859-444)
HOOGHE Theresia, bijzondere, wonende Diksmuide
(voortvluchtig).
Kindermoord.
Straf: 6 jaar opsluiting, tentoonstelling (bij verstek).
31 oktober 1835 – (2093/1860-445)
DELHEYE Franciscus, dienstbode, wonende te Avekapelle
(voortvluchtig).
Diefstal met braak te Avekapelle ten nadele van VERHAEGHE
Lambertus, werkman te Avekapelle.
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling (bij verstek).
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27 september 1836 – (1908-450)
LOWAGE Franciscus, 29 jaar, werkman, ° Gijverinkhove,
wonende te Gijverinkhove.
Dienstbodediefstal te Gijverinkhove ten nadele van DE
SCHRIJVER Karel, werkgever te Gijverinkhove.
Straf: 6 maand gevangenis.
5 oktober 1836 – (1913-451)
PIR Jean, 42 jaar, conciërge gevangenis, ° Namen, wonende
te Veurne.
Valsheid en geschriften, gevangenen laten ontsnappen te
Veurne.
Straf: Vrijspraak.
28 maart 1837 – (1928-453)
CASIERS Marie, 18 jaar, dienstmeid, ° Lo, wonende te
Alveringem.
Diefstal te Reninge ten nadele van VAN DEN BERGH Petrus,
landbouwer te Reninge.
Straf: 1 jaar gevangenis.
15 juni 1837 – (1940-455)
SENAVE Engelbert, 45 jaar, werkman, ° Lo, wonende te
Alveringem.
Diefstal bij nacht te Bulskamp ten nadele van DE BACKER
Josephine, gehuwd, te Bulskamp.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk.
20 juni 1837 – (1944-456)
ROOSE Jacques, 28 jaar, strodekker, ° Oostvleteren,
wonende te Pollinkhove.
Valse getuigenis correctionele rechtbank te Veurne.
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling.
19 oktober 1837 – (1959-457)
HONDEMARCK Philippe, 18 jaar, metserdiender,
° Nieuwpoort, wonende te Nieuwpoort.
Moord te Nieuwpoort op DEMAERET Matheus, werkman te
Nieuwpoort.
Straf: Doodstraf.
28 oktober 1837 – (1966-458)
DE BLAUWE Brigitte, 28 jaar, gehuwd, werkvrouw,
° Nieuwpoort, wonende te Nieuwpoort.
Poging tot kindermoord.
Straf: Vrijspraak.
10 januari 1838 – (1985-460)
de poorter Joannes, 38 jaar, landbouwer, ° Passendale,
wonende te Esen.
Doodslag – slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid
tot gevolg te Esen op VAN RYCKEGHEM Sophia, dagloonster;
WARMOES Marie: THEUNINCK Henricus, koehoeder allen te
Esen.
Straf: Vrijspraak.
16 maart 1838 – (1990-460)
TRATSAERT Carolus, 25 jaar, werkman, ° Leke, wonende te
Oostduinkerke.
Diefstal (vee) bij nacht te Pervijze ten nadele van LANNOOT
Pieter, slachter te Pervijze.
Straf: 5 jaar opsluiting.
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21 mei 1838 – (2004-462)
HALDER Louis, 38 jaar, smid, ° Houtem, wonend te Houtem.
Slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg
te Bulskamp op VAN LEKE Pieter, koster te Bulskamp.
Straf: Vrijspraak.
22 oktober 1838 – (2018-465)
LOGIER Charles, 38 jaar, molenaar,° Vladslo, wonende te
Uitkerke.
Valsheid in geschriften te Vladslo.
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, boete, brandmerk.
31 juli 1839 – (2053-470)
DE WULF Karel, 40 jaar, werkman, ° Zarren, wonende te
Zarren.
DEHOORNE Joseph, 27 jaar, werkman, ° Zarren, wonende te
Esen.
Valse getuigenissen afleggen correctionele rechtbank te
Veurne.
Straf: DE WULF 8 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht en DEHOORNE, 6 jaar opsluiting,
tentoonstelling.
10 augustus 1839 – (2059-474)
DUPON Ferdinand, 27 jaar, zonder beroep, ° Ichtegem,
wonende te Beerst.
Dienstbodediefstal met braak te Beerst ten nadele van
VERMEERE Joannes, brouwersgast te Beerst.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling ( bij verstek
veroordeeld).
11 december 1839 – (2071-475)
WYBOUW Jean, 31 jaar, landarbeider, ° Werken, wonende te
Werken.
PIETERS Emmanuel, 26 jaar, landarbeider, ° Klerken,
wonende te Klerken.
Diefstal met braak bij nacht – heling te Esen – Werken ten
nadele van HOET Pieter, bleker te Werken en VAN ENTER
DARRAS te Esen.
Straf: WYBOUW 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling;
PIETERS vrijgesproken.
26 maart 1840 – (2081-477)
LESEURE Eleonore, 21 jaar, dienstmeid, ° Veurne,
voortvluchtig.
Dienstbodediefstal te Beerst ten nadele van GROENSTEEN
Ludovicus, werkgever te Beerst.
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling bij verstek.
11 augustus 1840 – (2096-479)
DUMOLIN Philippe, 32 jaar, werkman, ° Klerken, wonende te
Klerken.
Diefstal – heling te Esen ten nadele van ZWAENEPOEL
Franciscus, landbouwer te Esen en
DE RUYTTER David, dienstknecht bij ZWAENEPOEL.
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk.
12 augustus 1840 – (2097-479)
TYBERGHIEN Karolus;, 29 jaar, douanebeambte, ° Menen,
wonende te Houthem.
Poging tot doodslag te Houthem op LAMBRT Jacobus,
voerman en LAMBRET Apollonia, dochter, beiden wonend te
Houthem.
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk
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7 december 1840 – (2103-?)
PROVON Philippus, 35 jaar, landarbeider, ° Alveringem,
wonende te Loon
Dienstbodediefstal met braak te Adinkerke ten nadele van
MASFIET Petrus, landbouwer te Adinkerke
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
16 december 1840 – (2109-481)
HOLLESERE Engel, 17 jaar, koehoeder, ° Merkem, wonende
te Woumen
RAES Auguste, 16 jaar, koewachter, ° Woumen, wonende te
Woumen
Aanranding op de eerbaarheid met geweld te Woumen op
MORTIER Sophia, jonger dan 15 jaar
Straf Engel 5 jaar opsluiting, geen tentoonstelling; Auguste
vrijspraak
17 september 1840 – (2110-481)
TREVE Henri, 38 jaar, metser, ° Woumen, wonende te
Woumen
Dreigen met brandstichting en moord op DE MAN Isabella,
weduwe, landbouwster en CEUNINCK Anna, weduwe,
landbouwster beiden te Kaaskerke wonend
Straf:Vrijspraak.
9 maart 1841 – (2130-486)
CAP Lodewijk, 30 jaar, werkman, ° Woumen, wonende te
Woumen.
DE BRUYNE Pierre, 44 jaar, werkman, ° Woumen, wonende
te Woumen.
Diefstal met geweld te Kaaskerke ten nadele van HALLEWYN
Petrus en echtgenote, landbowuwers te Kaaskerke.
Straf: beiden levenslange dwangarbeid, tentoonstelling,
brandmerk.
17 november 1841 – (2163b-490)
ROOM Charles, 34 jaar, gevangenisbewaker te Veurne.
Diefstal met valse sleutel te Veurne ten nadele van TWICK
Petrus, cipier te Veurne.
Straf: 5 jaar opsluiting.
19 november 1841 – (2165-490)
COUVREUR François, 28 jaar, werkman, ° Merkem, wonende
te Merkem.
Diefstal met inklimming en braak – weerstand bieden aan
politie te Esen en Westrozebeke ten nadele van LEPLA
Franciscus, landbouwer te Esen; VERKINDEREN Jan,
LAMBIN Pieter, CLAERHOUDT Ferdinand, GOSSENS Willem,
LAMELIN Joseph, VAN ISEGEM Alexander, CLAEYS Karel,
BOUSSEMAERE Eugenius, politieagenten te Merken en
Westrozebeke.
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
18 februari 1842 – (2188-494)
BEUDAERT Charles, 23 jaar, dienstbode, ° Leisele, wonende
te Wulveringem.
Doodslag – diefstal op RYCKEBOER Anne te Sint-Rijkers.
Straf: Doodstraf.
19 februari 1842 – (2189-494)
DE BROECK Pierre, 33 jaar, landarbeider, ° Werken, wonende
te Werken.
Diefstal met braak te Oudekapelle ten nadele van DOLPHEN
Karel te Oudekapelle.
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
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19 mei 1842 – (2194-495)
VAN DE WINCKELE Augustinus, 31 jaar, werkman, ° Merkem,
wonende te Merkem.
DE COCK Angelus, 32 jaar, landarbeider, ° Merkem, wonende
te Merkem.
GELDHOF Matheus, 27 jaar, wever, ° Klerken, wonende te
Woumen.
Diefstallen met inklimming en braak te Pervijze ten nadele van
HOSTEN Maria, weduwe, landbouwster te Pervijze.
Straf: Allen 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
5 augustus 1842 – (2205-496)
PETTEN François, 27 jaar, werkman, ° (Midelen?), wonende
te Wulveringem.
Diefstal met braak te Vinkem ten nadele van VAN HULLE
Josephus en echtgenoot, landbouwers te Vinkem.
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
22 november 1842 – (2211-497)
HERMANS François, 44 jaar, visverkoper, ° Pittem, wonende
te Zande.
HERMAN Ivo, 33 jaar, zwerver, ° Pittem, wonende te Aartrijke.
Diefstal (vee) bij nacht – heling te Lampernisse en Klemskerke
ten nadele van VAN DEN BERGHE Philippus, landbouwer te
Slijpe en DE KNEYDT Amatus, grondbezitter te Bredene.
Straf: François 10 jaar gevangenis, boete en Amatus 5 jaar
gevangenis, boete.
25 november 1842 – (2214-497)
COCQUYT Pierre, 48 jaar, landarbeider, ° Merkem, wonende
te Merkem.
COUVREUR Alexandrine, 49 jaar, echtgenote COCQUYT,
werkvrouw, ° Merkem, wonende te Merkem.
CAUWELIER Pieter, 36 jaar, schoenmaker, ° Merkem,
wonende te Merkem.
DE COCK Barbara, 46 jaar,echtgenote CAUWELIER,
werkvrouw, ° Merkem, wonende te Merkem.
Diefstal bij nacht met braak – heling te Lampernisse ten nadele
van GOVAERT Franciscus, molenaar te Lampernisse;
AERELBOUT Pieter, landbouwer; VAN BEERST Carolus;
ANNOOT Carolus; PORTIER Joannes en PISSON Engel.
Straf: Pierre 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht, Alexandrine en Barbara, elk 5 jaar opsluiting,
geen tentoonstelling en Pieter levenslange dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht.
9 maart 1843 – (2224-500)
VANDAMME Engelbert, 44 jaar, werkman, ° Klerken, wonende
te Klerken.
Aanranding van de eerbaarheid met geweld op VERCRUYSSE
Virginia jonger dan 15 jaar.
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
16 maart 1843 – (2228-500)
DELANOEYE David, 31 jaar, metser, ° Izenberge, wonende te
Izenberge.
Aanranding van de eerbaarheid met geweld te Vinkem op
TERRIE Anna, jonger dan 15 jaar te Vinkem.
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
23 mei 1843 – (2235-501)
PEERS André, 22 jaar, werkman, ° Beveren, wonende te
Beveren.
Aanranding op de eerbaarheid met geweld op DE SMET Maria
jonger dan 15 jaar.
Straf: 5 jaar opsluiting.
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9 maart 1844 – (2272-507)
DE VOLDER Pierre, 30 jaar, paardenknecht, ° Keiem,
wonende te Mannekensvere.
Doodslag te Leke ten nadele van STAELENS Frederic,
werkman; DE BACKER Pieter, werkman en DULLE Joseph,
werkman, allen te Leke wonend.
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk.
14 maart 1844 – (2277-508)
WYZE Livinus, 24 jaar, landarbeider, ° Pollinkhove, wonende
te Pollinkhove.
Diefstallen met inklimming en braak te Pollinkhove ten nadele
van AMEYT Carolus, winkelier en KINGET Felix, landbouwer,
beiden te Pollinkhove wonend.
Straf: 6 jaar opsluiting.
27 maart 1844 – (2281-508)
VERBRUGGHE Marie, 29 jaar, mutsenmaakster, °
Alveringem, wonende te Alveringem.
Dienstbodediefstal te Diksmuide ten nadele van RETSIN
Joseph, koster – winkelier te Diksmuide.
Straf:5 jaar gevangeni.
5 juni 18444 – (2292-510)
DELANGHE Charles, 43 jaar, schoenmaker,
° Alveringem, wonende te Alveringem.
Slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg
ten nadele van LALLEMAN Ivo.
Straf: Vrijspraak.
22 december 1844 – (2309b-513)
VILAIN Marie, 22 jaar, wonder beroep, ° Adinkerke, wonende
te Adinkerke.
Kindermoord.
Straf: Vrijspraak.
31 juli 1845 – (2336-516)
VANDEN BUSSCHE Pieter, 43 jaar, landarbeider,
° Klerken, wonende te Woumen.
DEWULF Jean, 20 jaar, schaarslijper, ° Zarren, wonende te
Zarren.
Diefstal met braak bij nacht te Esen ten nadele van VAN
ACKERE David, landbouwer te Esen en CAESTECKER David,
werkman te Esen.
Straf: Pieter 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
en Jean 7 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
30 oktober 1845 – (2347-518)
DE LEU Franciscus, 32 jaar, landarbeider, ° Merkem,
wonende te Sint-Jacobskapelle.
Moordpoging te Nieuwkapelle op DE HAESE Rosa,
landbouwersdochter te Nieuwkapelle.
Straf: Doodstraf.
17 november 1845 – (2355-519)
BONNY Josef, 36 jaar, werkman, ° Werken, wonende te
Werken.
BONNY Frederik, 26 jaar, arbeider, ° Eernegem, wonende te
Ichtegem.
Dienstbodediefstal – heling te Leke ten nadele van
BLONTROCK Henricus, landbouwer te Leke.
Straf: Beiden 6 jaar opsluiting.
(Wordt vervolgd)
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening
414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De
leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle
briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum
voor Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

AGENDA

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

-

23 januari 19.30 uur: Nieuwjaarsreceptie in het lokaal.
VVF-documentatiecentrum is open in januari op zaterdag 7 en 21 van 14 tot 16.30 u. en op maandag
9 van 19.30 tot 22.00 u.; in februari op zaterdag 4 en 18 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 13 en 27
van 19.30 tot 22.00 u.; in maart op zaterdag 4 en 18 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 13 en 27 van
19.30 tot 22 u.

Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 18 (nrs. 35850 tot 36970). Prijs: € 20 (+ € 3,70 port).
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 19 (nrs. 36971 tot 39137). Prijs: € 20 (+ € 3,70 port).
- Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 20 (Fonds Despot, Oud Archief Veurne nrs. 1830 tot 1832).
Inclusief CDRom met tafels op naam van de man, van de vrouw en per gemeente. Prijs: € 10 (+ € 3,70 port).
- Parochieregisters Booitshoeke & ’s Heerwillemskapelle (dopen & huw. 1605-1796, begraf. 1645-1796), door Joeri
Stekelorum. Prijs € 14,50 (+ € 3,70 port).
Bestellingen en alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust,
Proostdijkstraat 1, 8630-Veurne.
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Wij vierden het 2de lustrum

door de redactie

Zaterdag 29 oktober. De dag zag er uit als een gewone zaterdag met wat langer slapen en wat luier zijn dan op
een gewone werkdag. Toch was die zaterdag anders want volgens de kalender was het herst. We werden
verrast door een schitterende zon, de rozen die nog bloeiden, de bladeren nog aan de bomen. Geen gewone
zaterdag dus want ook de afdeling Westkust van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vierde het 10-jarig
bestaan. Het tweede lustrum, klinkt nog plechtiger.
Het begon met een academische zitting in de Stenen Zaal van het Landhuis in Veurne. Aanwezig waren:
Edgard Seynaeve, algemeen voorzitter van VVF, Wilfried Devoldere, hoofdredacteur van “Vlaamse Stam”, het
tijdschrift van VVF, Donald Vandecandelaere van SVVF, eerste schepen Anne Dequidt van Veurne die
burgemeester Jan Verfaillie verving.
Voorzitter Joeri Stekelorum overliep de moeilijke beginjaren van de vereniging. Nationaal voorzitter Seynhaeve
had lof voor de jubilaris. Maar de academische zitting stond vooral in het teken van de publicatie van de laatste
van 20 delen van de Staten van Goed van de kasselrij Veurne. Het monnikenwerk van Jef Cailliau uit Koksijde,
die de 40.000 akten van de kasselrij heeft doorgenomen en hun genealogische inhoud verzameld en
gepubliceerd in de 20 delen, die door VVF-Westkust werden uitgegeven. Ook werden bijzondere elementen,
die voorkwamen in de boedelbeschrijvingen, genoteerd en afzonderlijk gepubliceerd. Mede door de voordracht
van stadsarchivaris en historicus Jan Van Acker over het belang en de historische en genealogische waarde
van de staten van goed, werd deze publicatie uitgebreid gewaardeerd.
Tijdens de viering werd dan ook gemeend hulde gebracht aan Jef Cailliau voor deze unieke prestatie. Hij en
ook de VVF-afdeling kregen lovende woorden van schepen Anne Dequidt, die aan Jef Cailliau de stadsmedaille
uitreikte. Algemene voorzitter Seynaeve van VVF overhandigde een geschenk en Joeri Stekelorum betrok ook
mevrouw Cailliau in de hulde.
’s Middags was er een feestbanket in Driekoningen te Beauvoorde. We zaten met 32 aan tafel en de maaltijd,
waarvoor penningmeester Marc Derudder had onderhandeld, was uitstekend.
Nog tijdens de academische zittingt overhandigde voorzitter Joeri Stekelorum aan eerste schepen Anna
Dequidt de prachtig in kaligrafie gezette en ingekaderde kwartierstaat van burgemeester Jan Verfaillie, die zelf
evenwel afwezig was. De burgemeester bleek hierdoor dermate gecharmeerd dat hij een tweede officiële
overhandiging voorstelde in het stadhuis van Veurne, dit enkele weken later. Hierbij was het VVF-bestuur bijna
voltallig aanwezig (zie foto hieronder).
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Kwartierstaat van Leo Carolus VERFAILLIE
32

33

34

35 36

37
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39 40

41

42

43
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 60

61

62

63

Verfaillie
Antonius Eduardus

Delie
Joannes Franciscus

Sarrazyn
Ferdinandus Jacobus

Baert
Guillielmus

Avonture
Petrus Joannes

Buseyne
Leonardus

Boussemaere
Carolus Ludovicus

Sticker
Angelus Albertus

° Langemark,
19 aug 1761
+ Langemark
17 apr 1815

° Langemark,
4 sep 1766
+ Langemark
26 feb 1855

° Steenkerke,
10 okt 1757
+ Steenkerke
11 dec 1814

° Anzegem,
20 aug 1771
+ Koksijde
18 aug 1845

° Poperinge,
7 feb 1737
+ Poperinge
21 aug 1782

° Alveringem,
29 apr 1744
+ Izenberge
14 feb 1812

° Noordschote,
28 jun 1760
+ Noordschote
6 sep 1812

° Noordschote,
26 feb 1772
+ Noordschote
15 aug 1847

x Sint-Jan,
8 feb 1791

x Langemark,
25 jun 1795

x Steenkerke,
29 jan 1804

x Vinkem,
01-03-1803

x Poperinge,
14 feb 1764

x Alveringem,
ca 1780

x Noordschote,
12 apr 1785

x Elverdinge,
8 mei 1798

Debandt
Catharina Josepha

Vandeghen
Catharina Theresia

Ameloot
Barbara Francisca

Gesquiere
Anna Maria

Husser
Maria Cecilia

Spyckynck
Isabella Rosa

Tahon
Josepha Catharina

Notebaert
Maria Joanna

° Sint-Jan,
25 okt 1767
+ Langemark
31 okt 1847

° Passendale,
1767
+ Rollegem-Kapelle
13 sep 1819

° Sint-Jacobskapelle,
15 nov 1777
+ Steenkerke
1 jun 1857

° Leisele,
13 jul 1768
+ Koksijde
8 aug 1849

° Poperinge,
9 nov 1742
+ Proven
17 aug 1796

° Alveringem,
3 aug 1752
+ Izenberge
11 dec 1839

° Noordschote,
26 apr 1765
+ Noordschote
23 aug 1808

° Elverdinge,
16 aug 1766
+ Noordschote
29 sep 1844

5

16

4

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

31

Verfaillie
Engelbertus

Delie
Catharina Theresia

Sarrazyn
Joannes Franciscus

Baert
Coleta

Avonture
Philippus

Buseyne
Eugenia Francisca

Boussemaere
Franciscus Xaverius

Sticker
Maria Cecilia Amelia

° Langemark,
18 nov 1798
+ Wulveringem
20 apr 1857

° Langemark,
25 jun 1798
+ Wulveringem
8 nov 1859

° Steenkerke,
14 jun 1808
+ Bulskamp
30 dec 1881

° Veurne,
11 dec 1810
+ Bulskamp
8 sep 1878

° Poperinge,
12 aug 1782
+ Izenberge
9 aug 1859

° Alveringem,
15 sep 1789
+ Izenberge
19 apr 1856

° Noordschote,
15 jan 1790
+ Merkem
5 apr 1855

° Noordschote,
17 apr 1805
+ Alveringem
1 jan 1870

x Langemark, 16 jan 1828
8

x Koksijde, 28 nov 1838

x Izenberge, 9 apr 1809

9 10

11 12

Verfaillie Benedictus Aloysius
Sarrazyn Melania Justina Rosalia
° Wulveringem, 12 maa 1838
° Steenkerke, 21 aug 1846
+ Steenkerke 2 jul 1908
+ Steenkerke 26 jan 1928
x Steenkerke, 23 nov 1864

3

x Noordschote, 3 okt 1826
13 14

15

Avonture Carolus Josephus
Boussemaere Maria Ludovica
° Izenberge, 18 jan 1831
° Alveringem, 23 maa 1841
+ Izenberge 6 maa 1905
+ Steenkerke 2 feb 1914
x Alveringem, 17 aug 1871

4

5 6

7

Verfaillie Richardus Cyrillus
° Steenkerke, 4 maa 1870
+ Steenkerke 13 jan 1943

2

Avonture Clara Amelia
° Izenberge, 26 maa 1877
+ Oostende 18 feb 1949
x Izenberge, 26 jul 1911

2

3

Verfaillie Leo Carolus

1

Beroep:
1
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° Steenkerke, 17 sep 1913

x Izenberge, 12 feb 1941
met: Yvonne Agnes Vandepitte
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Kwartierstaat van Yvonne Agnes VANDEPITTE
32

33

34

35 36
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49

50

51
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53

54

55

56

57

58

59 60

61

62

63

Butaye
Joannes Franciscus

Vandenbroucke
Petrus Jacobus

Paresys
Petrus Albertus

Butaye
Petrus Ignatius

Vandenbussche
Franciscus

Heusele
Isaac Abraham

Decroos
Petrus Jacobus

° Nieuwkapelle,
16 sep 1741
+ Oostvleteren
4 sep 1782

° Westvleteren,
27 nov 1750
+ Westvleteren
17 mei 1818

° Krombeke,
7 feb 1732
+ Proven
5 apr 1793

° Haringe,
29 maa 1757
+ Haringe
23 aug 1810

° Stavele,
8 apr 1773
+ Stavele
4 jun 1849

° Steenvoorde (F),
13 feb 1773
+ onbekend
na 1849

° Belle (F),
ca 1770
+ Stavele
12 jan 1839

° Pollinkhove,
6 nov 1773
+ Stavele
26 feb 1852

x Oostvleteren,
10 jul 1764

x Westvleteren,
9 nov 1773

x Proven,
22 sep 1761

x Stavele,
4 jul 1786

x Stavele,
20 jun 1802

x Krombeke,
8 mei 1810

x Stavele,
2 okt 1797

x Pollinkhove,
26 jul 1815

Vaneeckhoutte
Isabella Cecilia

Declerck
Anna Theresia

Vanhee
Maria Joanna Corn.

Recour
Anna Theresia

Criem
Anna Theresia

Ganne
Josepha Constantia

Recour
Joanna Theresia

Bolluyt
Amelia Constantia

° Pollinkhove,
5 aug 1735
+ Oostvleteren
15 jan 1795

° Westvleteren,
11 feb 1750
+ Westvleteren
10 jul 1782

° Vlamertinge,
22 okt 1737
+ Proven
29 sep 1808

° Stavele,
22 aug 1763
+ Haringe
3 feb 1799

° Stavele,
14 apr 1778
+ Stavele
30 maa 1835

° Krombeke,
2 jan 1783
+ onbekend
na 1849

° Stavele,
16 nov 1774
+ Stavele
6 maa 1837

° Pollinkhove,
7 maa 1793
+ Pollinkhove
28 feb 1829

16

17

18

Vandepitte
Petrus Jacobus

8

38

Vandepitte
Alexius Franciscus

5

4

37

19

20

Butaye
Catharina

° Oostvleteren,
° Westvleteren,
30 jun 1770
20 jan 1776
+ Haringe
+ Roesbrugge-Haringe
23 apr 1830
7 jul 1862
x Westvleteren, 9 sep 1794
9 10
Vandepitte Joannes Baptiste
° Haringe, 6 nov 1818
+ Proven 4 sep 1909

3

21
Vandenbroucke
Joannes Judocus

22

23

24

Paresys
Josephina Regina

25
Butaye
Ivo Albert

° Poperinge,
° Haringe,
19 sep 1774
14 feb 1794
+ Proven
+ Proven
11 dec 1840
24 apr 1874
x Haringe, 8 nov 1815

26

27 28
Vandenbussche
Anna Theresia

° Stavele,
° Krombeke,
5 jul 1818
5 okt 1812
+ Stavele
+ Stavele
14 nov 1875
26 dec 1889
x Krombeke, 5 sep 1849
11 12
Butaye Pieter Seraphinus
° Krombeke, 28 maa 1848
+ Poperinge 28 mei 1926

x Proven, 2 jun 1863

31
Decroos
Amelia Constantia

° Stavele,
° Pollinkhove,
9 apr 1804
28 apr 1816
+ Stavele
+ Stavele
17 jan 1872
4 jan 1850
x Pollinkhove, 1 mei 1838
15
Heusele Prudentia Clementia
° Stavele, 1 jul 1848
+ Reninge 3 apr 1939

x Stavele, 14 mei 1872
5 6

7

Vandepitte Achille Leo Cornelius
° Roesbrugge-Haringe, 22 jan 1874
+Izenberge, 28-10-1943

2

30

13 14

Vandenbroucke Barbara Sophia
° Proven, 8 mei 1829
+ Roesbrugge-Haringe 26 sep 1896

4

29
Heusele
Charles

Butaye Augusta
° Stavele, 12 maa 1879
+ Veurne 14 jul 1961
x Stavele, 30 jul 1902

2

3

Vandepitte Yvonne Agnes

1

Beroep:
1
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° Leisele, 14 okt 1914+ Roeselare, 15 nov 1982

x Izenberge, 12 feb 1941
met: Leo Carolus Verfaillie

Nieuwsbrief VVF-Westkust p.

40

Kwartierstaat van Florent Placidus Cornel LOUAGIE
32

33

34

35 36

37

38

39 40

41
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Louwagie
Angelus Albertus
° Bikschote,
20 okt 1754
+ Bikschote
29 apr 1812

Deconinck
Josephus Jacobus
° Zuidschote,
19 jul 1753
+ Zuidschote
11 maa 1847

Devos
Jacobus Josephus
° Reninge,
19 jul 1753
+ Zuidschote
na 1826

Coene
Joannes Ignatius
° Sint-Jan,
ca 1747
+ Dikkebus
14 maa 1803

Windels
Joannes Baptiste
° Ingooigem,
3 maa 1731
+ Ingooigem
22 okt 1805

Duriez
Joannes Baptiste
° Sint-Jan,
4 okt 1763
+ Sint-Jan
17-07-1748

Vandecasteele
Petrus Jacobus
° Pollinkhove,
17 okt 1760
+ Pollinkhove
4 okt 1810

x Bikschote,
14 mei 1782

x Zuidschote,
ca 1790

x Zuidschote,
ca 1780

x Zuidschote,
ca 1785

x Ingooigem,
25 aug 1783

x Sint-Jan,
7 aug 1792

x Hoogstade,
3 feb 1795

Dezeure
Maria Catharina
° Godewaersvelde (F),
11 okt 1754
+ Bikschote
22 mei 1839

Wyckaert
Ludovica Theresia
° Reninge,
28 okt 1766
+ Zuidschote
na 1815

Duriez
Isabella Theresia
° Sint-Jan,
10 nov 1753
+ Zuidschote
23 jul 1838

Vereecke
Isabella Clara
° Zuidschote,
ca 1760
+ Dikkebus
13 jun 1805

Rommel
Maria Jacoba
° Vichte,
1759
+ Ingooigem
na 1835

Forrez
Maria Anna Clara
° Westrozebeke,
11 nov 1762
+ Sint-Jan
31 dec 1801

Depuydt
Maria Theresia
° Hoogstade,
8 maa 1754
+ Pollinkhove
5 aug 1828

5

16

17

18

19

Louwagie
Deconinck
Petrus
Catharina Theresia
° Bikschote,
° Zuidschote,
23 jun 1786
15 mei 1801
+ Zuidschote
+ Zuidschote
13 feb 1870
11 apr 1841
x Zuidschote, 16 jul 1823

4
8

Louwagie Carolus Ludovicus
° Zuidschote, 16 nov 1827
+ Langemark 11 nov 1895

3

20

21

22

23

24

25

26

61

62

63

Dooghe
Angelus Albertus
° Noordschote,
16 maa 1766
+ Reninge
21 jul 1842
x Reninge,
11 apr 1793
Comeyne
Godeliva Francisca
° Zuidschote,
13 jan 1772
+ Reninge
28 jul 1808
29

30

31

Devos
Coene
Windels
Duriez
Vandecasteele
Dooghe
Franciscus Ludovicus
Victoria Constantia
Petrus Josephus
Catharina Rosalia
Franciscus
Emelia
° Zuidschote,
° Dikkebus,
° Ingooigem,
° Sint-Jan,
° Pollinkhove,
° Reninge,
27 aug 1790
18 maa 1797
6 mei 1790
8 feb 1795
5 mei 1800
9 jan 1802
+ Zuidschote
+ Zuidschote
+ Reninge
+ Reninge
+ Woesten
+ Woesten
28 jun 1851
19 sep 1861
29 jul 1853
2 nov 1857
7 sep 1867
15 okt 1872
x Zuidschote, 28 okt 1818
x Bikschote, 22 mei 1822
x Pollinkhove, 12 nov 1828
9 10
11 12
13 14
Devos Cecilia Coleta
Windels Petrus Franciscus
Vandecasteele Elisa Sophia
° Zuidschote, 13 jun 1827
° Reninge, 27 maa 1833
° Woesten, 23 aug 1839
+ Langemark 5 mei 1906
+ Reninge 5 aug 1902
+ Reninge 19 aug 1905

x Zuidschote, 28 sep 1853
4

15

x Woesten, 3 jul 1862
5 6

7

Louwagie Marcellinus
° Langemark, 8 jan 1868
+ Wulveringem 26 nov 1951

2

27 28

59 60

Windels Florence Prudence
° Reninge, 11 jan 1877
+ Wulveringem 11 aug 1946
x Reninge, 23 sep 1903

2

3

Louwagie Florent Placidus Cornelius

1

Beroep:
1
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° Poelkapelle, 12 jun 1913+ Beauvoorde, 30 jan 1971

x Oostvleteren, 8 mei 1947
met: Madeleine Angele Dufloo
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Kwartierstaat van Madeleine Angele DUFLOO
32

5

33

34

35 36

37

38

39 40

42

43

44

45

46

47
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49

50

51

52
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54

55

56

57

58

59 60

61

62

63

Dufloo
Joannes Baptiste

Dehaene
Nicolaus

Gheeraert
Angelus Albertus

Vanexem
Joannes Baptiste

Baes
Philippus Jacobus

Cornette
Ferdinandus Jacobus

Verfaillie
Petrus Joannes

Vermeersch
Philippus Jacobus

° Langemark,
6 aug 1756
+ Zonnebeke
25 jul 1793

° Boezinge,
21 jul 1749
+ Boezinge
26 feb 1836

° Noordschote,
12 jul 1757
+ Noordschote
2 mei 1824

° Noordschote,
24 dec 1752
+ Elverdinge
6 maa 1835

° Reningelst,
17 maa 1766
+ Reningelst
4 aug 1823

° Westvleteren,
13 okt 1756
+ Reninge
3 sep 1842

° Passendale,
17 mei 1754
+ Zonnebeke
19 okt 1826

° Zonnebeke,
18 feb 1773
+ Zonnebeke
19 feb 1867

x onbekend,
voor 1800

x Bambecque (F),
26 jul 1785

x Westrozebeke,
10 feb 1789

x Vlamertinge,
20 aug 1806

x Reningelst,
16 apr 1793

x Westvleteren,
7 okt 1797

x Roeselare,
7 okt 1789

x Hollebeke,
9 nov 1802

Decaesteker
Maria Joanna

Bril
Francisca Constantia

Roose
Maria Anna

Codron
Victoria Liboria

Cornette
Anna Clara

Verhille
Maria Theresia

Legein
Isabella Clara

Menue
Ludovica Josepha

° Passendale,
23 aug 1757
+ Boezinge
7 sep 1836

° Bambecque (F),
3 jun 1755
+ Boezinge,
9 feb 1836

° Westrozebeke,
26 jan 1762
+ Noordschote
17 apr 1832

° Vlamertinge,
1781
+ Elverdinge
10 sep 1858

° Westvleteren,
24 aug 1767
+ Reningelst
25 sep 1834

° Westvleteren,
14 dec 1778
+ Reninge
1 apr 1807

° Roeselare,
5 apr 1767
+ Zonnebeke
25 mei 1827

° Hollebeke,
11 mei 1776
+ Zonnebeke
17 mei 1862

16

17

Dufloo
Carolus Josephus

18

19
Dehaene
Victoria Ludovica

20

8

22

23

24

Vanexem
Rosalia Virginia

25
Baes
Louis Basil

° Noordschote,
° Elverdinge,
5 jun 1793
22 okt 1809
+ Noordschote
+ Noordschote
24 sep 1864
18 okt 1892
x Elverdinge, 5 mei 1841
9 10

Dufloo Petrus Franciscus
° Boezinge, 28 apr 1833
+ Brielen 6 okt 1910

3

21

Gheeraert
Joannes Franciscus

° Zonnebeke,
° Haringe,
6 dec 1788
22 dec 1791
+ Ieper
+ Boezinge
21 maa 1869
24 aug 1843
x Boezinge, 11 feb 1828

4

41

26

27 28
Cornette
Joanna Theresia

° Reningelst,
° Reninge,
26 mei 1799
15 jul 1799
+ Woesten
+ Reninge
16 nov 1891
25 dec 1869
x Reninge, 14 sep 1831
11 12

31

Vermeersch
Maria Ludovica Lucia

° Passendale,
° Zonnebeke,
4 jul 1811
1 aug 1805
+ Zonnebeke
+ Zonnebeke
19 dec 1884
26 aug 1873
x Zonnebeke, 28 sep 1831

Baes Petrus Leopoldus
° Reninge, 24 feb 1841
+ Reninge 19 mei 1921

x Langemark, 13 jun 1872

15
Verfaillie Elodia Eugenia
° Zonnebeke, 25 aug 1849
+ Reninge 9 dec 1920

x Zonnebeke, 13 jan 1875
5 6

7

Dufloo Firmin Arcil Ceril
° Brielen, 19 jun 1873
+ Rosendael 19 sep 1917

2

30

13 14

Gheeraert Maria Theresia
° Noordschote, 16 maa 1845
+ Brielen 30 apr 1910

4

29
Verfaillie
Désidéré Henri

Baes Flavie Lucie Marie
° Reninge, 1 nov 1875
+ Wulveringem 24 maa 1955
x Oostvleteren, 3 okt 1906

2

3

Dufloo Madeleine Angele

1

Beroep:
1
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° Roesbrugge-Haringe, 16 feb 1917

x Oostvleteren, 8 mei 1947
met: Florent Placidus Louwagie
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De tijdtafel

door Willy MOONS

Wie zich aan familiegeschiedenis waagt wordt vaak geconfronteerd met opzienbarende dingen die wij met onze
moderne levensopvattingen niet of moeilijk kunnen begrijpen. Heel courant is bijvoorbeeld dat vroeger in een
gezin jaarlijks een kind geboren werd en anderzijds dat er ook enkele stierven zodat in een gezin slechts een
handvol kinderen overbleef van om en bij de twintig die er geboren werden. Ook ziet men vaak opeenvolgende
huwelijken, uit noodzaak, omdat een ouder met een kroost achterbleef wanneer de andere ouder wegviel en
dan vlug voor vervanging van de vader of moeder moest worden gezorgd.
Oorzaak van dergelijke toestand waren vaak pandemieën ingevolge van besmettelijke ziekten zoals de pest,
tyfus, pokken, tering, hongersnood… Neem nu de pest. Zij werd voorafgegaan door de pest bij de ratten en
zodra er nog weinig ratten overblijven valt de rattenvlo - die de pest veroorzaakt bij de rat - door gebrek aan
de
voedsel ook de mens aan. Herhaalde malen sloeg de “zwarte dood” toe. In het midden van de 14 eeuw
kwam zelfs een vierde van de Europese bevolking om door de zogenaamde “builenpest”, de menselijke variant
van pest. In 1664 heerste de ziekte opnieuw op grote schaal in Europa en stierf een zesde van de bevolking.
Tyfus daarentegen is een besmettelijke ziekte die alleen bij de mens voorkomt: hoge koorts, bewustzijnverlies
gevolgd door maag- en darmstoornissen, vaak met de dood tot gevolg. Vooral het drinken van vervuild water is
een van de oorzaken van tyfus. In de jaren 1920 is tuberculose een veel voorkomende ziekte
Ook oorlogen hebben een zware impact gehad op de bevolking, vooral in de regio bij de Franse grens die met
een regelmaat afwisseling door Oostenrijkse en Franse legers onder de voet werd gelopen.
En daarnaast waren er de grote openbare werken die door de vorsten werden uitgevoerd. Dergelijke werken
werden nog met schop, houweel, kruiwagen, kar en paard uitgevoerd en duurden tientallen keren langer dan
heden. Hele mensenmassa’s verhuisden met deze werven mee, verbleven een lange periode in de streek,
integreerden stilaan, bleven er hangen, huwden of stierven er. Denk aan het graven van het kanaal DuinkerkeVeurne-Nieuwpoort-Plassendale, het bouwen van de destijds enige sluis van de Rattevalle in Slijpe en de
verbinding van Brugge met Plassendale en de zee. Het waren de hertogen Albrecht en Isabella die in 1611
toelating verleenden aan de steden Brugge, Veurne en Duinkerke om het kanaal Duinkerke-Plassendale te
graven wat in 1638 door Philips IV werd bekrachtigd. De werken startten in 1641 en duurden twintig jaar.
Tussen 1664 en 1666 groeven de Bruggelingen ook nog een kanaal naar zee.
De genealoog wil een verklaring vinden voor opzienbarende gebeurtenissen bij het uitpluizen van de
familiegeschiedenis. Hij wil deze in een bredere context zien, oorzaken en gevolgen vinden. En vaak vindt hij
een verklaring in een tijdtafel. Dat is lijst van jaartallen die verwijzen naar een gebeurtenis die op dat ogenblik
plaatsvond. In een tijdtafel vindt men de grote gebeurtenissen uit de geschiedenis die van belang zijn voor
hetgeen of voor de regio die men onderzoekt. Maar ook de persoonlijke gebeurtenissen vinden er een plaats.
Met zo’n tijdstafel kan men elke gebeurtenis afspiegelen tegen hetgeen in de wereld, in zijn regio of in zijn stad
of familie is gebeurd. In elk genealogisch werk heeft zo’n tijdtafel zijn plaats.
Voor de Westhoek zou men kunnen uitgaan van volgende tijdtafel met de historische gebeurtenissen in
Vlaanderen en in de regio. Het komt er nu alleen nog op aan andere locale en persoonlijke gebeurtenissen in te
lassen en je hebt een prima tijdtafel. We beginnen alvast met de opsomming maar zullen ze spreiden over
enkele nieuwsbrieven. Dit is de aanzet.
-

-

-
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de

de

11 tot 14 eeuw : versterkte en verstedelijkte burchten worden gegroepeerd in kasselrijen. Zo ook de
kasselrij Veurne (“Veurne-Ambacht”, 42 parochies) naast deze van Brugge (“Brugse Vrije”), Ieper (“Zaal
van Ieper”), Kortrijk, Waasten en de Frans-Vlaamse kasselrijen.
de
Einde 11 eeuw : Kruistochten. Kapitein Lambrecht, heer van Krombeke en broer van de burggraaf van
Veurne leidt een groep streekgenoten die met Godfried van Bouillon in juli 1099, na 3 jaar oorlog,
Jeruzalem veroveren.
1100 : Boudewijn II, graaf van Henegouwen strandt, na een kruistocht, in Koksijde en brengt de relikwie
van het H.-Kruis naar Veurne.
1128 : In de duinen van Koksijde start de Duinenabdij waarvan de monniken in de volgende eeuwen de
kuststreek droogleggen en ontwikkelen.
1111, 1115 en 1134 : Zware stormen verwoesten de kust, o.m. de haven van Lombardsijde. Velen
emigreren naar het binnenland en naar Duitsland.
1140 : de eerste windmolens in de kuststreek.
1163 en 1176 : Nieuwpoort krijgt het statuut van haven en stad.
1199 : Overvloedige regen en overstromingen, hongersnood en besmettelijke ziekten in de kuststreek.
(Wordt vervolgd)
Nieuwsbrief VVF-Westkust p.

43

Het ware verhaal van Joe STEKELORUM (1866-1910)

door Joeri STEKELORUM

Op de webstek van onze voorzitter Joeri Stekelorum vonden wij “The true story about Joe
Stekelorum”. Het is een van de vele bewijzen dat met genealogie en familiegeschiedenis het
verleden en het echte leven kan worden achterhaald, zelfs al gebeurt het aan de andere kant van de
wereld. De redactie van deze nieuwsbrief heeft het verhaal vertaald en brengt het voor onze lezers.
Wie de story op het internet wil opsporen gaat naar http://users.skynet.be/stekelorum. De redactie.
Joe Stekeloru!m is geboren in Westvleteren op 24 mei 1866 met als
echte voornamen Julius Eduardus Cornelius Stekelorum. Hij was de
zoon van Pieter Josephus Stekelorum (Oostvleteren, 1822 –
Westvleteren, 1892) en Fidelia Sophia Depoorter (Westvleteren,
1825-1900). Zijn vader was een kleine landbouwer en houtzager. In
de familie Stekelorum-Depoorter werden nog volgende kinderen
geboren:
1. Pharailde Pelagie Stekelorum (1861-1924), die in 1897
huwde met Henri Depinois (1853-1920).
2. Henricus Cornelius Stekelorum (1863-1863).
3. Florimondus Josephus Stekelorum (1963-1939), die in 1904
huwde met Leonie Pladys (1869-1935) en waarmee hij één
kind had: Joseph Stekelorum die in 1915 in de leeftijd van 4
jaar overleed.
4. Henri “Emiel” Stekelorum (1864-1949), die in 1892 huwde
met Sidonie Dehouck (1867-1941) waarmee hij zes
kinderen had: Achille (1893-1977), Michel (1894-1989),
Madeleine (1896-1970), Lucien (1899-1997), Maria (19001946) en Remi (1902-1981).
5. Henri Cornelius Stekelorum (1867-1946), die in 1898 huwde
met Elodie Six (1870-1941) waarmee hij vijf kinderen had:
Lucia (1899-1966), Jerome (1900-1910), Augusta (19011983), Rachel (1904-1993) en Maria (1911-2002).
Toen Joe Stekelorum vier jaar oud was ontmoette hij voor het eerst zijn oom Amand Charles Stekelorum
(Oostvleteren, 1825), die zich Carlos noemde. Die was rond 1855-1860 geëmigreerd naar Argentinië waar hij
een nieuw leven was begonnen als landbouwer in Flores nabij Buenos Aires. Hij stak in 1870 de oceaan over
om het nalatenschap van de ouders te regelen en zijn broers en zusters te bezoeken. Carlos verbleef in
augustus 1870 in Oostvleteren en vertrok enkele weken later terug naar Argentinië waar hij hertrouwde en vier
kinderen had.
Joe groeide op in Oostvleteren. In 1887- hij was toen 20 jaar – was hij een fors gebouwde werkman. Op
nieuwjaardag kreeg hij ruzie met zijn vriend Emiel Six die hem allerlei verwijten toestuurde. Op 3 februari 1887
veroordeelde de rechter Joe tot een straf van 26 frank of 8 dagen gevangenis. Drie jaar later, op 9 maart 1890,
vocht hij tegen Edouard Catteeuw. Op 10 april 1890 veroordeelde de rechtbank in Veurne hem opnieuw tot een
straf van 26 fr.
In december 1890 verliet Joe zijn geboorteplaats Westvleteren en trok naar Woumen waar hij knecht werd in
een brouwdrij. In de jaren 1890-1900 emigreerden veel Vlamingen naar de Verenigde Staten en Canada,
aangetrokken door de publiciteit die werd gemaakt voor een nieuw leven in de nieuwe wereld. In 1893 besloot
Joe dat ook te wagen. De sterke verhalen van zijn oom waren blijkbaar niet in dovemansoren gevallen. Op 28
april 1893 stapte Joe naar notaris Jules Floor in Krombeke en gaf een volmacht aan zijn broer Florimond om
zijn zaken in Vlaanderen te beredderen.
In de zomer van 1893 kwam Joe in de Verenigde Staten aan. We weten niet waar en wanneer hij landde. Hij
begon zijn nieuw leven in Marshall, in de provincie Lyon in de staat Minnesota. Daar werd hij herbergier. Uit die
tijd dateren twee foto’s die door de familie in België worden beward: een met paarden en een portret van
hemzelf (zie hierboven).
Joe huwde niet in de VS maar had wel een relatie met een getrouwde vrouw. En dat liep slechts af want op 6
september 1910 lezen we in de locale krant “Lyon County” het artikel over de dood van Joe Stekelorum
(vertaald):
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“Gisterenmorgen gebeurde de meest afgrijselijke moord die ooit gepleegd werd in Lyon County, dit in het huis
van Jerre Satnat in Marshall toen Jerry er Joe Stekelorum doodde. Van Stekelorum bleef alleen een verscheurd
lijk over, het hoofd gescheiden van het lichaam. Nadat hij zijn slachtoffer had vermoord is Satnat naar de
provinciale gevangenis gestapt en gaf zichzelf aan bij sheriff Grannan, verklarend dat hij Stekelorum had
gedood. Later bekende hij de moord en de omstandigheden die ongeveer als volgt verliepen :
“Jerry Satnat werkte in Viburg, South Dakota, aan een graafopdracht. Reeds gedurende twee jaar probeerde
hij Stekelorum te betrappen in compromiterende omstandigheden bij zijn vrouw en zijn argwaan werd steeds
drukkender.
“Maandagnacht kreeg hij het gevoel dat er thuis iets niet pluis was, verzamelde alles en sprong op een
vrachttrein zodat niemand zou weten dat hij Viburg had verlaten. Hij kwam thuis, 117 mijl verder, omstreeks drie
uur in de morgen met de Great Northern spoorweg. Hij sprong van de trein en ging stilletjes naar zijn huis dat
ongeveer een half uur van het depot lag.Stilletjes ging hij langs de achterdeur binnen en sloop naar de
slaapkamer waar hij zijn vrouw en Stekelorum vond. Mevrouw Satnat zag haar echtenoot eerst en, uit bed
springend, probeerde zij de deur dicht te houden en maande Joe aan om door het raam naar buiten te
klauteren. Joe kon dit blijkbaar niet of was te traag en ondertussen drong Satnat binnen in de slaapkamer. In de
algemene verwarring slaagde Joe er echter zich los te rukken, naar buiten en rond het huis te lopen. Jerry
volgde hem en na twee of driemaal rond het huis te hebben gelopen had hij Joe – die te weinig klederen aan
had om via de hoofdstraat weg te rennen – te pakken. Joe had een stok te pakken en Jerry een steen en zij
gebruikten beide, tot Jerry plots een mes trok dat voor de gelegenheid geslepen was. Hij maakte een gemene
uithaal naar Joe’s nek, hem bijna de kin weghakkend, waarop Joe begaf en opgaf.
“Jerry greep hem dan vast en sneed Joe’s keel door van oor tot oor, draaide hem om en sneed verder zodat
het hoofd – op de nekbeen na – van de romp gescheiden was. Ondertussen sloeg mevrouw Satnat haar man
met een knuppel, maar toen ze zag dat de dood onvermijdelijk was, draaide ze zich om en liep weg, daarbij
Jerry geen kans gevend om tege haar nog meer wraak te nemen.
“Nadat vaststond dat Joe dood was wandelde Jerry naar de gevangenis en wekte sherrif Grannan. Hij
verklaarde dat hij Joe had gedood en overhandigde zijn mes aan de sherrif, bevestigend dat dit het instrument
was waarmee hij Joe gedood had.
“De sherrif sloot hem op en begon het onderzoek. De procureur, Dr. Robertson, was in de stad en kon niet
opgebeld worden.Maar de substituut Robinson werd uit bed gehaald en kwam langs gereden. Dokter Hard
werd onverwijld opgeroepen maar vond nog weinig leven in het lichaam.
“Wat er nu moet gebeuren met Jerry is moeilijk te zeggen en bovendien bekommert Jerry zich hierom niet. Het
zal moeilijk zijn om in deze buurt een jury te vinden die akkoord zou zijn met een billijk vonnis want het was
algemeen bekend dat Jerry gedurende de twee voorbije jaren had geprobeerd om Joe en zijn vrouw te
betrappen en hen herhaaldelijk bedreigd had met moord.”
Tot hier het krantenverslag van destijds. Op 9 september 1910 stelden de autoriteiten van Marshall het
overlijdens certificaat van Joe Stekelorum op (zie hiernaast).We weten niet wat er gebeurde met het
nalatenschap van Joe. Zijn broers en zuster in België stapten naar notaris Emile de Grave in Lo om die
zaken te regelen. In de archieven van het notariaat de Grave vonden we bijna niets over een erfenis. Op 9
april 1911 schreef de First State Bank of Ghent een brief naar het notariaat de Grave waarin een lijst van
schulden en bezittingen van Joe Stekelorum waren vermeld. En voor zover we weten heeft de familie in
België nooit een cent gezien.
(Met bijzondere dank aan mevr; Sarah Vanderhaeghe uit Koksijde die in St.-Paul (Minnesota, USA) het
krantenartikel vond over de moord op Joe Stekelorum).
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Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (6)
Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove
1 april 1846 – (2384-524)
LESEURE Livinus, 35 jaar, handelaar, ° Ramskapelle,
wonende te Veurne
DE CROO Philippe, 23 jaar, schipper,° Veurne, wonende
te Veurne
DE CROO Philippus, 69 jaar, landarbeider, ° Pervijze,
wonende te Veurne
DE CROO Blondina, 17 jaar, naaister, ° Veurne,
wonende te Veurne
DU BOIS Pieter, 37 jaar, werkman, ° Eggewaartskapelle,
wonende te Veurne Diefstallen met inklimming en braak
te Veurne ten nadele van DE GROOTE Guilelmus;
weduwe en dochter VICTOOR Engelbertus; DE SAVER
Augustinus en Kerkfabriek Sint-Walburga allen te Veurne
Straf: Livinus en Philippe elk 16 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht; Philippus en Blondina elk
5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Pieter
levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk
18 mei 1846 – (2386-525)
WYLEMAN Valentinus, 21 jaar, landarbeider, ° Leke,
wonende te Leke
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht te Leke ten
nadele van VERMEERSCH Ambrosius, schoenmaker;
KERKFABRIEK; MOREEL Hendrik, slachter – herbergier
allen te Leke
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezcht
26 mei 1846 – (2081-477)
LESEURE Leonora, 29 jaar, naaister, ° Veurne, wonende
te Veurne
Dienstbodediefstal te Beerst ten nadele van
GROENSTEEN Carolus, rijksontvanger te Beerst
Straf: Vrijspraak
8 juni 1846 – (2393-526)
FACON Karel, 25 jaar, ° Sint-Jacobskapelle, wonende te
Sint-Jacobskapelle
Diefstal op openbare weg met geweld te Reninge ten
nadele PAUWELS Joanne, spinster te Reninge
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling,
brandmerk
4 augustus 1846 – (2409-528)
DE PINOIS Sophia, 18 jaar, meid, ° Krombeke, wonende
te Bulskamp
Dienstbodediefstal te Bulskamp ten nadele van DE
GHANS Jan, landbouwer te Bulskamp
Straf: 18 maand gevangenis
29 augustus 1846 – (2420-530)
KLEEN David, 19 jaar, timmerman, ° Woumen, wonende
te Woumen
HOLLOSERIE Pieter, 20 jaar, landarbeider, ° Merkem,
wonende te Merkem
DERRUWE Karel, 24 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen
HOLLOSERIE Engel, 24 jaar, landarbeider, ° Merkem,
wonende te Merkem
SLEMBROUCK Karel, 39 jaar, landarbeider, ° Merkem,
wonende te Merkem
PARREIN Karel, 19 jaar, ° Merkem, wonende te Merkem
VERSLYPE David, 27 jaar, zonder beroep, ° Klerken,
wonende te Klerken
Diefstallen met inklimming en braak te Kaaskerke en
Woumen ten nadele van ALBRECHT Pieter, landbouwer
te Kaaskerke en LANSSENS Lodewijk, landbouwer te
Woumen
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Straf: KLEEN en HOLLOSERIE Pieter elk 12 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; DERUWE
10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht;
HOLLOSERIE Engel en SLEMBROUCK levenslange
dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk, PARREIN en
VERSLYPE ieder 20 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht
24 november 1846 – (2422-531)
JACQUES Philippus, 43 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen
LACHAT David, 48 jaar, werkman, ° Woumen, wonende
te Woumen
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht te
Kaaskerke – Woumen – Merkem en Klerken ten nadele
SELSCHOTTER, landbouwer te Woumen; DE HOUCK
Franciscus, landbouwer te Kaaskerke; BOMMELS
Philippus, brouwer – herbergier te Woumen; MENU
Josephus, landbouwer te Merkem; STEVERLINCK
Bernardus, landbouwer te Klerken; DELPIERRE David,
landbouwer te Klerken; MAECKELBERGE Lodewijk,
landbouwer te Klerken; DESMET Josephus, landbouwer
et Woumen; VERBEKE Karel, werkman te Klerken;
PAUWELS Pieter, landbouwer te Woumen en CARRON
François, herbergier – brouwer te Klerken
Straf: Jacques 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht en LACHAT 9 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht
27 november 1846 – (2425-531)
CANIJN Pieter, 47 jaar, commissionaris, ° Keiem,
wonende te Keiem
LAMMENS Filibert, 39 jaar, werkman, ° Keiem, wonende
te Keiem
MONTEYNE Henri, 36 jaar, landbouwer, ° Keiem,
wonende te Keiem
Vlas getuigenis voor correctionele rechtbank – omkopen
getuigen
Straf: allen de vrijspraak
8 maart 1847 – (2444-534)
MAERTENS Pieter, 47 jaar, visser, ° Frankrijk, wonende
Frankrijk
MAERTENS Jan Baptist, 16 jaar, visser, ° Frankrijk,
wonende Frankrijk
Verboden wapendracht – gewapend verzet – slagen en
verwondingen te Adinkerke ten nadele van MOLITOR
Georgius, veldwachter te Adinkerke
Straf: Pieter 7 jaar opsluiting, tentoonstelling; Jan Baptist
in correctiehuis tot leeftijd van 20 jaar, boete
25 mei 1847 – (2450-535)
LAUWERS Engelbert, 45 jaar, herbergier, ° Reninge,
wonende te Beveren
Valsheid in geschriften in België
Straf: 3 jaar gevangenis, boete
15 juni 1847 – (2456-537)
DESCAMPS Petrus, 37 jaar, werkman, Steenkerke,
Wonende te Diksmuide
D’HEERE Jacob, 57 jaar, werkman, ° Lampernisse,
wonende te Diksmuide
Diefstal met braak te Oostkerke ten nadele van LE ROY,
landbouwer te Oostkerke
Straf: 6 jaar opsluiting
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29 juli 1847 – (2473-541)
JANSEN Hendrik, 49 jaar, landarbeider, ° Vladslo,
wonende te Vladslo
DE BRUYNE Maria, 43 jaar, echtgenote JANSEN, °
Vladslo, wonende te Vladslo
MORREEL Joseph, 24 jaar, landarbeider, ° Vladslo,
wonende te Vladslo
D’HONDT Gregorius, 39 jaar, landarbeider, wonende te
Vladslo
DE VROME Pieter, 40 jaar, werkman, wonende te
Vladslo
VERMEERSCH Karel, 34 jaar, schoenmaker, ° Klerken,
wonende te Vladslo
TOLPE Ludovicus, 22 jaar, werkman, wonende te
Vladslo
Diefstallen met inbraak te Keiem ten nadele van VAN DE
CASTEELE Patricius en ADAM Eugenius, beiden
landbouwers wonende te Keiem
Straf: Hendrik en Maria, vrijgesproken; Joseph,
Gregorius, Pieter, Karel en Ludovicus, allen 5 jaar
opsluiting
23 december 1847 – (2495-545)
PEENE Karel, 43 jaar, werkman, ° Woumen, wonende te
Woumen
DE BRUYNE Jacob, 23 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen
LAVAE Carel, 48 jaar, werkman, ° Woumen, wonende te
Woumen
TANT Jan, 54 jaar, werkman, ° Woumen, wonende te
Woumen
DE CLERCQ Engelbertus, 39 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen
Poging tot diefstal met braak, verzet tegen beambten te
Kaaskerke ten nadele van VANDEWOUDE Karel,
landbouwer, BRIXIS Karel, veldwachter beiden te
Kaaskerke wonend; STRAGIER Philippe, MOTTON Jan,
VEENHOVE Alexndre en HONCKE Jan, allen
veldwachters te Diksmuide
Straf: Karel en Jacob, elk 14 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht; Carel 12 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Jan 10 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Engelbertus
levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht
2 juni 1848 – (2527-550)
VANDEVENNE Petrus, 27 jaar, klompenmaker, °
Woumen, wonende te Woumen
CLAUW Catharina, 33 jaar, werkvrouw, ° Woumen,
wonende te Woumen
LYSHOUT Rosalia, 20 jaar, werkvrouw, ° Woumen,
wonende te Woumen
TANT Rosalia, 22 jaar, werkvrouw, ° Woumen, wonende
te Woumen
TANT Catharina, 25 jaar, werkvrouw, ° Woumen,
wonende te Woumen
Diefstal bij nacht te Klerken en Oudekapelle ten nadele
van DE GRAER Virginie te Klerken en CUVEREEL Jan
te Oudekapelle
Straf: Karel 5 jaar gevangenis; Catharina, Rosalia, ,
TANT Rosalia en Catharina allen vrijspraak
6 juni 1848 – (2533-550)
VANDEN BERGHE Johannes, 37 jaar, werkman, ° SintJacobskapelle, wonende te Alveringem
VANDENKERCKHOVE Maria Theresia, 22 jaar,
echtgenote VANDEN BERGHE, werkvrouw, °
Alveringem, wonende te Alveringem
Diefstallen met inklimming en braak te Alveringem –
Nieuwkapelle – Pollinkhove en Eggewaartskapelle ten
nadele van BEELE Jacobus, MAES Idonia te Alveringem;
fam. VANDEWOUDE te Nieuwkapelle; VERHAMME
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Pieter te Pollinkhove en BAISELEN Pieter en
dienstboden te Eggewaartskapelle
Straf: Johannes 15 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht; Maria Theresia vrijspraak
10 juni 1848 – (2535-551)
GRYSON Karel, 38 jaar, zager, ° Schore, wonendete
Ichtegem
VERSLYPE Franciscus, 50 jaar, bezembinder, ° Klerken,
wonende te Aartrijke
HEINDRYCKX Pieter, 34 jaar, werkman, ° Torhout,
wonende te Torhout
LAMMENS Hendrik, 38 jaar, werkman, ° Ichtegem,
wonende te Ichtegem
LAMMENS Cecilia, 45 jaar, werkvrouw, ° Ichtegem,
wonende te Ruddervoorde
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht te Beerst –
Ichtegem – Stalhille en Loppem ten nadele van DE
KEYSER Karel, landbouwer te Beerst; STUBBE Petrus,
landbouwer te Stalhille; VANDEKERCKHOVE,
HOSTENS Karel, beiden landbouwers te Ichtegem; DE
MEYER Karel en GODDERIS Karel, landbouwers;
WILLEMS Jan ,landbouwer te Loppem
Straf: Karel en Hendrik, levenslange dwangarbeid,
tentoonstelling, brandmerk; Franciscus 7 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Pieter 6 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; VICTOOR
Karel 8 jaar opsluiting, politietoezicht en Cecilia vrijspraak
5 augustus 1848 – (2553-553)
VANTROYEN Karel, 23 jaar, werkman, ° Koksijde,
wonende te Avekapelle
Diefstal met braak bij nacht te Avekapelle ten nadele van
DE SMEDT Henri, herbergier te Avekapelle
Straf: 6 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht
10 november 1848 – 2566-554)
LEM Filippus, 47 jaar, wever, ° Brugge, wonende te
Brugge
BOLLE Hilarius, 52 jaar, werkman, ° Handzame,
wonende te Torhout
Diefstal met inklimming en braak te Keiem ten nadele
van VOLCKAERT pastoor en zijn dienstmeid HONOREZ
Coleta te Keiem
Straf: beiden 12 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht
16 november 1848 – (2576-556)
JAMBAERT Franciscus, 21 jaar, werkman, ° Steenkerke,
wonende te Steenkerke
Diefstal met braak te Steenkerke ten nadele van
VERGOTE Petrus te Steenkerke
Straf: 5 jaar opsluiting, geen tentoonstelling
17 november 1848 – (2577-556)
BOUCHEY Rosalie, 19 jaar, dienstmeid, ° Vinkem,
wonende te Veurne
Brandstichting te Veurne ten nadele van DEVOGHEL
Karel, landbouwer en VAN MASSENHOVE Jan, beiden
te Veurne
Straf: Doodstraf
22 november 1848 – (2582-557)
DE WEERDT Petrus, 32 jaar, werkman, ° Reninge,
wonende te Reninge
MOERMAN Amandus, 32 jaar, ° Bikschote, wonende te
Poperinge
Diefstallen met braak – heling te Reninge en Poperinge
ten nadele van weduwe BUSEYNE en zoon te Reninge
en gebroeders CAROEN te Poperinge
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Straf: DE WEERDT 6 jaar opsluiting, geen
tentoonstelling, politietoezicht; MOERMAN 5 jaar
opsluiting, geen tentoonstelling, politietoezicht
23 november 1848 – (2583-557)
CLAUW Petrus, 25 jaar, speelman, ° Klerken, wonende
te Klerken
LEURIDON Johannes, 29 jaar, bezembinder, ° Klerken,
wonende te Klerken
VORMEZEELE Jan, 48 jaar, werkman, ° Roeselare,
wonende te Roeselare
VERMEERSCH Karel, 20 jaar, leurder, ° Klerken,
wonende te Klerken
VERSLYPE Emanuel, 50 jaar, landarbeider, ° Klerken,
wonende te Klerken
DE MAN Frederic, 22 jaar, bezembinder, ° Klerken,
wonende te Klerken
JOOS Karel, 31 jaar, werkman, ° Klerken, wonende te
Klerken
DE BRUYNE David, 24 jaar, bezembinder, ° Klerken,
wonende te Klerken
CROMBEZ Angela, 37 jaar, ° Woumen, wonende te
Woumen
Diefstallen met inklimming, braak met geweld en
bedreiging bij nacht te Kaaskerke – Merkem en
Stuivekenskerke ten nadele van DUPONT Karel, VAN
KEMMELBEKE Lodewijk, BEKAERT Benedictus,
BEKAERT Jan en HUYGHE Karel allen te Kaaskerke;
VAN THUYNE Karel te Merkem; weduwe Hoevenaeghel
te Stuivekenskerke; DE SMYDTER te Esen; DE RAEVE
Ignas te Ramskapelle en GANTOIS Seraphin te Lo
Straf: CLAUW, LEURIDON, VORMEZEELE allen de
doodstraf; VERMEERSCH jaar opsluiting; VERSLYPE 5
jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; DE
MAN 6 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht;
JOOS, DE BRUYNE, CROMBEZ allen vrijspraak
10 maart 1849 – (2597-559)
VANHAECKE Katharina, 30 jaar, visverkoopster, °
Nieuwpoort, wonende te Nieuwpoort
Kindermoord
Straf: 2 jaar gevangenis, boete
24 maart 1849 – (2611-561)
DE WIJN Lodewijk, 40 jaar, ° Izegem, wonende te
Izegem
DE MAN Karoline, 25 jaar, werkvrouw, ° Klerken,
wonende te Klerken
VERSLYPE Engelbertus, 23 jaar, werkman, ° Klerken,
wonende te Klerken
Diefstallen met braak te Stuivekenskerke – Esen en Lo
ten nadele van weduwe HOUVENAEGHEL te
Stuivekenskerke; DE SMYTER Joseph te Esen en
GANTOIS Seraphin te Lo
Straf: Lodewijk levenslange dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht; Karoline 2 jaar gevangenis en Engelbertus
de vrijspraak
23 juni 1849 – (2631-565)
DEMOLDER Frederik, 17 jaar, knecht in smidse, °
Oostende, wonende te Oostende
Dienstbodediefstal met inklimming te Alveringem ten
nadele van VAN HOVE Lodewijk, hoefsmid te
Alveringem
Straf: 5 jaar opsluiting
7 juni 1850 – (2674-572)
VAN HEE Franciscus, 50 jaar, werkman, ° Hoogstade,
wonende te Pollinkhove
VAN COILLIE Karel, 29 jaar, werkman, ° Alveringem,
wonende te Alveringem
Valsmunterij, uitgeven valse munten te Pollinkhove
jrg 5 nr.4

Straf: Beiden levenslange dwangarbeid, tentoonstelling,
boete
30 november 1850 – (2681-573)
PLETS Maria, 27 jaar, dienstmeid, ° Staden wonende te
Diksmuide
Dienstbodediefstal te Diksmuide ten nadele van zusters
BLONDEEL te Diksmuide

Straf: 6 jaar opsluiting, politietoezicht
17 december 1850 – (2687-574)
RABOUT Rosalie, 22 jaar, ° Oostende, wonende te
Nieuwpoort
Kindermoord te Nieuwpoort
Straf: Doodstraf
18 december 1850 – (2688-574)
LANSEN Lodewijk, 47 jaar, werkman, ° Koekelare,
wonende te Woumen
VERSCHEVE Petrus, 31 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen
TANT Philippus, 21 jaar, voddenverkoper, ° Klerken,
wonende te Klerken
NOYEZ Amand, 23 jaar, werkman, ° Klerken, wonende te
Klerken
DE BRUYNE Engelbertus, 28 jaar, landarbeider, °
Woumen, wonende te Merkem
VAN DEN BUSSCHE Joanna, 20 jaar, werkvrouw, °
Woumen, wonende te Woumen
Diefstallen met inklimming en braak te Woumen –
Koekelare – Werken en Staden ten nadele van
Kantwerkschool Woumen, Kerkfabriek Koekelare,
kerkfabriek Werken, Kerkfabriek Staden en kinderen
ISWEERE te Houtkerke
Straf: Lodewijk 6 jaar dwangarbeid, politietoezicht;
Petrus, Philippus en Amand elk 5 jaar opsluiting,
politietoezicht; Engelbertus en Joanna vrijspraak
12 maart 1851 – (2691-574)
ROOSE Augustinus, 19 jaar, zonder beroep, ° Izenberge,
wonende te Hoogstade
Slagen en verwondingen met de dood tot gevolg op
ROOSE Karel, broer beschuldigde
Straf: Vrijspraak
19 maart 1851 – (2695-575)
WIJZE Livinus, 30 jaar, wever, ° Pollinkhove, wonende te
Pollinkhove
Diefstal met inklimming en braak te Merkem –
Steenkerke en Alveringem ten nadele van
CAEZEMAEKER Jacob te Merkem; WULLAERT Karel,
werkman te Steenkerke en VAN BLEU Engelbert,
werkman te Alveringem
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling
5 december 1851 – (2719-2720-580)
SCHOUTET Desiderius, 41 jaar, steenbakker, °
Alveringem, wonende te Steenkerke
CARTIER Isabella, 26 jaar, werkvrouw, ° Bulskamp,
wonende te Steenkerke
Poging tot doodslag te Steenkerke op GENNEVIER
Barbara, echtgenote beschuldigde en PAUWELS Elias,
dagloner beiden te Steenkerke
Straf: SCHOUTET doodstraf; CARTIER vrijspraak

(Wordt vervolgd)
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

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

AGENDA

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

-

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

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

Jrg. 6, nr. 1

Nieuwsbrief VVF-Westkust, p. 1

De nieuwjaarsbrief van onze voorzitter

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

De tijdtafel

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

de

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

door Joeri STEKELORUM en Dirk CAILLIAU

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

door Pieter DONCHE

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

Het testament van Anthonius Persijn uit 1719-1729

door Jef CAILLIAU

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

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

3

LUCAS Francoise
huwkontrakt 20/01/1721 poorteres van Ieper

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

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

door Joeri STEKELORUM en Hilon VANLEENHOVE

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

4 juni 1852 – (2745-583)
FLAMEYGH Karel, landbouwer te Keiem.
Slagen en verwondingen met de dood tot gevolg te
Keiem ten nadele van DE PUYDT Amelia,
echtgenote beschuldigde te Keiem.
Straf: levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
30 juli 1852 – (2754-585)
VERMERRE Jacob, 50 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen.
BRUNEEL Franciscus, 40 jaar, werkman,
° Merkem, wonende te Woumen.
Diefstallen met braak bij nacht te Woumen ten nadele
van PAUWELS Petrus, VAN ISACKER Jacobus,
DEBRUYNE Engel, GODDERIS Franciscus en VAN
TOMME Leonardus, allen landbouwers te Woumen.
Straf: Beiden 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht.
29 november 1852 – (2760-586)
ANNET Jan Baptist, 40 jaar, bezembinder,
° Klerken, wonende te Klerken.
DEWULF Karel, 37 jaar, arbeider, ° Zarren, wonende
te Zarren.
Diefstal met inklimming of braak te Esen ten nadele
van DE BAILLIE Karel, landbouwer te Esen en
VERIJSER Jan, landbouwer te Handzame.
Straf: beiden levenslange dwangarbeid,
tentoonstelling.
10 maart 1853 – (2770-587)
COUSSENS Maria, 26 jaar, dienstmeid, ° Tielt,
wonende te Tielt.
Dienstbodediefstal te Diksmuide ten nadele van
DENAUX Pauline te Diksmuide.
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling.
16 maart 1853 – (2773-587)
ODAER Servais, 27 jaar, schaapherder,
° Nieuwkapelle, wonende te Nieuwkapelle.
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Doodslag te Nieuwkapelle op TERMOTE Pieter
Straf: vrijspraak.
4 juni 1853 – (2789-589)
BOUDRY Marie Therese, 22 jaar, dienstmeid,
° Pervijze, wonende te Ramskapelle.
Kindermoord.
Straf: Doodstraf.
23 juni 1853 – (2798-590)
HOOGHE Barbara, 48 jaar, keukenmeid,
° Zwevegem, wonende te Brussel.
Kind doen verdwijnen te Diksmuide ten nadele van
LANSSENS Joannes, werkgever te Diksmuide.
Straf; Vrijspraak.
7 november 1853 – (2815-592)
VANDEVELDE Florimond, 30 jaar, ijzersmid,
° Veurne, wonende te Bulskamp.
Brandstichting te Bulskamp ten nadele van HALDER,
smid te Bulskamp.
Straf: Doodstraf.
24 maart 1854 – (2836-594)
GRUWEZ Karel, 34 jaar, werkman, ° Gijverinkhove,
wonende te Vinkem.
Vergiftiging te Vinkem op WILLEMS Sofia te Vinkem.
Straf: Doodstraf.
1 december 1854 – (2865-598)
VAN DEN BUSSCHE Petrus, 55 jaar, werkman,
° Klerken, wonende te Woumen.
DE POUVER Rosalie, 40 jaar, dagloonster,
° Merkem, wonende te Merkem.
DE POUVER Louis, 21 jaar, werkman, ° Merkem,
wonende te Merkem.
DE POUVER Sophia, 36 jaar, werkvrouw,
° Merkem, wonende te Merkem.
DE POUVER Leonardus, 11 jaar, zonder beroep,
° Merkem, wonende te Merkem.
Diefstallen met braak bij nacht – heling te Woumen
en Merkem ten nadele van VAN DEN ABEELE
Jacobus, landman en MOURYSSEL Lodewijk,
bakker – winkelier beiden te Woumen; VAN
TOORTELBOOM Francis, landbouwer MERVEILLIE Karel – landbouwer – DIENSAERT
Albertus, landbouwer en BRUNEEL Engelbertus,
landbouwer allen te Merkem wonende
Straf: Petrus levenslange dwangarbeid,
tentoonstelling; Rosalie en Sophia ieder 10 jaar
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Louis 6
jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht en
Leonardus in correctiehuis tot de leeftijd van 20 jaar
20 december 1854 – (2872-2873-599)
SCHAERLAEKEN Clement, 25 jaar, dagloner,
° Vladslo, wonende te Vladslo.
GLORIE Sophie, 42 jaar, werkvrouw, ° Vladslo,
wonende te Vladslo.
SOETE Jacob, 46 jaar, werkman, ° Bovekerke,
wonende te Vladslo.
WINTHEYN Karel, 47 jaar, boswachter,
Nieuwsbrief VVF-Westkust, p. 7

° Koekelare, wonende te Vladslo.
Valse getuigenis afleggen correctionele rechtbank
Veurne.
Straf: Clement en Sophie vrijspraak; Jacob en Karel
elk levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
6 december 1855 – (2930-607)
GODDERIS Maria Theresia, 42 jaar, gehuwd,
winkelierster, ° Pollinkhove, wonende te Pollinkhove.
Brandstichting.
Straf: Vrijspraak.
28 november 1856 – (2972-612)
LACOURE Maria, 50 jaar, weduwe, dagloonster,
° Bulskamp, wonende te Bulskamp.
Brandstichting te Bulskamp.
Straf: Vrijspraak.
GODDERIS Maria Theresia, 42 jaar, gehuwd,
winkelierster, ° Pollinkhove, wonende te Pollinkhove.
Brandstichting.
Straf: Vrijspraak.
16 januari 1857 – (2988-613)
VAN DAELE Karel, 27 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen.
DE ROO Lodewijk, 38 jaar, werkman, °Woumen,
wonende te Woumen.
DE VOS Amandus, 25 jaar, werkman, ° Woumen,
wonende te Woumen.
COULIER Karel, 36 jaar, werkman, ° Merkem,
wonende te Merkem.
SLEMBROUCK Joseph, 41 jaar,schoenmaker,
° Merkem, wonende te Merkem.
BARBIER Franciscus, 64 jaar, landbouwer,
° Klerken, wonende te Klerken.
BARBIER Franciscus, 40 jaar, werkman, ° Klerken,
wonende te Klerken.
LEVAIN Rosalie, 26 jaar, pachter, ° Klerken,
wonende te Klerken.
DE POORTER Pieter, 37 jaar, landgebruiker,
° Woumen, wonende te Woumen.
CALLEWAERT Emanuel, 38 jaar, pachter,
° Klerken, wonende te Klerken.
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht te
Woumen en Klerken ten nadele van CAILLIAU
Pieter, landbouwer te Woumen en van VAN
OVERBERGHE Pieter en MAHIEU Lodewijk, beiden
te Klerken wonend.
Straf: VAN DAELE Karel – DE ROO Lodewijk – DE
VOS Amandus – BARBIER Franciscus en LEVAIN
Rosalie, elk 12 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht; COULIER Karel – BARBIER
Franciscus ( werkman) elk 10 jaar dwangarbeid,
tentoonstelling, politietoezicht; SLEMBROUCK
Joseph 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht; DE POORTER en CALLEWAER elk 6
jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.
13 januari 1857 – (2989-613)
VAN DYCKE Christina, 21 jaar, pachter,
° Woumen, wonende te Woumen.
Diefstal met verzwarende omstandigheden.
Straf: Vrijspraak.
16 januari 1857 – (2990-613)
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DELEU Theresia, 52 jaar, werkvrouw, ° Woumen,
wonende te Woumen.
Diefstal met verzwarende omstandigheden.
Straf: Vrijspraak.
31 maart 1857 – (2996-614)
PRIEM Pieter, 37 jaar, landsman, ° Boezinge,
wonende te Boezinge.
PRIEM Modestus, 46 jaar, landsman, ° Langemark,
wonende te Boezinge.
Diefstal van vee bij nacht – heling te Esen en
Handzame ten nadele van LEPLAE Franciscus – DE
POORTER Petrus, beiden landbouwers te Esen;
VAN DEN BUSSCHE Henri, landbouwer te Werken;
CREVITS Ambrosius, landbouwer te Torhout en
SOETE Pieter, landbouwer te Nieuwkapelle.
Straf: Pieter 8 jaar opsluiting en Modestus 6 jaar
opsluiting, beiden tentoonstelling en politietoezicht.
6 juni 1857 – (3005-615)
DEROO Eugenie, 33 jaar, dienstmeid, ° Staden,
wonende te Diksmuide.
Kindermoord.
Straf: Vrijspraak.
5 juni 1857 – (3008-615)
VAN MECHELEN Eugenia, 35 jaar, dienstmeid,
° Merkem, wonende te Merkem.
Kindermoord te Woumen.
Straf: Doodstraf.
5 juni 1857 – (3009-615)
THYL Desiderius, 25 jaar, werkman, ° Avekapelle,
wonende te Avekapelle.
Brandstichting te Veurne ten nadele van weduwe
VERHAEGHE, herbergierster te Veurne.
Straf: Doodstraf.
7 augustus 1857
23 november 1859
1 augustus 1860 – (3030-618)
DONNEZ Philip, 64 jaar, landbouwer, ° Watou,
wonende te Watou.
DHULSTER Jordaen, 74 jaar,, uurwerkmaker,
° Goddewaerstvelde, wonende te Goddewaerstvelde.
COMYN Karel, 30 jaar, landbouwer,
° Goddewaertsvelde, voortvluchtig.
Valse getuigenis afleggen correctionele rechtbank
Veurne.
Straf: DONNEZ 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling;
COMYN 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling (verstek)
en DHULSTER is vrijgesproken.
25 november 1857 – (3038-619)
HOORELBEKE Felix, 32 jaar, werkman, ° Klerken,
wonende te Zarren.
HUYGHE Amandus, 38 jaar, werkman, ° Zarren,
wonende te Zarren.
Valse getuigenis afleggen voor correctionele
rechtbank te Veurne – omkopen van getuigen te
Veurne.
Straf: Beiden levenslange dwangarbeid,
tentoonstelling.
5 maart 1858 – (3051-620)
DEPREZ Jan Baptist, 28 jaar, landarbeider,
° Sint-Genesius, wonende te Otegem.
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Poging tot doodslag op VELLE Joseph te Veurne.
Straf: levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
14 april 1858 – (3061-622)
VAN DAMME Joannes, 27 jaar, werkman,
° Merkem, wonende te Reninge.
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht –
dienstbodediefstal te Noordschote en Reninge ten
nadele van BUSEYNE Petrus – DHOOGHE
Amandus – JACOB Karel, allen te Noordschote
wonend en HONDEGHEM Pieter te Reninge.
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling,
politietoezicht.
2 maart 1859 – (3128-630)
ROUSSEEUW Maria, 18 jaar, dienstmeid,
° Bulskamp, wonende te Wulveringem.
Kindermoord.
Straf: Vrijspraak.
4 maart 1859 – (3131-630)
WILLAERT Veronica, 31 jaar, dagloonster,
° Oostduinkerke, wonende te Oostduinkerke.
Brandstichting te Oostduinkerke ten nadele van
GODDERIS pachter te Oostduinkerke.
Straf: Doodstraf.
9 maart 1859 – 3135-631)
BLANCKAERT Karel, 25 jaar, dienstbode,
° Alveringem, wonende te Gijverinkhove.
Dienstbodediefstal met braak te Gijverinkhove ten
nadele van VANDEWALLE Pieter, dienstbode te
Gijverinkhove.
Straf: 2 jaar gevangenis.
25 mei 1859 – (3149-633)
VAN GAEVER Eugenia, 24 jaar, dienstmeid,
° Vladslo, wonende te Keiem.
Kindermoord te Keiem.
Straf: Doodstraf.
8 juli 1859 – (3152-633)
VERMEULEN Severin, 69 jaar, winkelier,
° Meulebeke, wonende te Esen.
Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld te
Esen op EDUWAERT Ludovica – DECAESTECKER
Ludovica en RYCKEGHEM Maria jonger dan 14 jaar.
Straf: 10 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht.
29 november 1859 – (3175-635)
MAECKELBERGHE Pieter, 41 jaar, werkman,
° Vinkem, wonende te Vinkem.
DEBREUS Amand, 40 jaar, werkman, ° Vinkem,
wonende te Vinkem.
SAMPERS Karel, 36 jaar, koopman, ° Vinkem,
wonende te Wulveringem.
Diefstallen met verzwarende omstandigheden te
Vinkem ten nadele van DE BAENST Karel –
GHOOSEN Pieter – DECEULENAERE Karel –
MOENECLAEY Petrus en DE CEULENAERE Karel
allen te Vinkem wonend.
Straf: MAECKELBERGHE 5 jaar gevangenis;
DEBREUS 3 jaar gevangenis; SAMPERS 2 jaar
gevangenis.
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2 maart 1860 – (3183 of 3175-636)
VANBELLE Desiderius, 22 jaar, houthakker,
° Moere, wonende te Leke.
Verkrachting te Vladslo op CAESTELEYN Joanna te
Vladslo.
Straf: 6 jaar opsluiting, ontzet uit familieraden,
tentoonstelling, politietoezicht.
5 maart 1860 – (3184-636)
DEPOVER Theresia, 21 jaar, landarbeidster,
° Merkem, wonende te Woumen.
Brandstichting.
Straf: Vrijspraak.
1 augustus 1860 – (3211-?)
JOMBAERE David, 32 jaar, werkman,
° Steenkerke, wonende te Steenkerke (voortvluchtig).
Dienstbodediefstal met braak te Steenkerke ten
nadele van MAECKELBERGH Henri en RACUWE
Joannes, rentenier, beiden te Steenkerke wonende
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling (bij
verstek).
16 november 1860 – (3217-639)
DE POORTER Richard, 32 jaar, onderwijzer,
° Mesen, wonende te Oostkerke.
Aanranding op de eerbaarheid op OP DE BEEK
Mathilde jonger dan 15 jaar – MATHIJS Sophie –
DESMIDT Marie – VAN NIEUWENHUYSE Nathalie
en MONBALU Melanie allen jonger dan 14 jaar.
Straf: 8 jaar dwangarbeid, ontzet uit de vaderlijke
macht, enz.., tentoonstelling, politietoezicht.
12 juni 1861 – 3231-641)
JAMBAERE David, 32 jaar, werkman, ° Steenkerke
Dienstbodediefstal te Steenkerke ten nadele van
MACKELBERGH Henri, landbouwer en BECUWE
Joannes, rentenier beiden te Steenkerke.
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling.
25 juni 1861 – (3234-641)
COUSIN Hendrik, 26 jaar, slager, ° Alveringem,
wonende te Alveringem.
Vergiftiging te Alveringem op VERMEULEN Petrus
en DE CORTE Rosalia.
Straf: Vrijspraak.
13 augustus 1861 – (3245-642)
RONSE Lambert, 24 jaar, werkman, ° Houthem,
wonende te Steenkerke.
Verkrachting te Steenkerke op GELGHOF Sophia,
stiefdochter van de beschuldigde jonger dan 14 jaar.
Straf: 5 jaar dwangarbeid, boete, tentoonstelling.
24 mei 1862 – (3264-644)
VAN GHELUWE Françoise, 24 jaar, zonder beroep,
° Beveren, wonende te Beveren.
Kindermoord te Beveren.
Straf: Vrijspraak.
23 juli 1862 – (3270-644)
STEENKISTE Marie, 34 jaar, werkvrouw, ° Leke,
wonende te Leke.
Kindermoord te Leke.
Straf: Doodstraf.
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5 februari 1863 – (3278-645)
PILLE Pius, 49 jaar, herbergier, ° Diksmuide,
wonende et Diksmuide.
Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld te
Diksmuide op PHYSSAERT Honoré, bakkersgast en
VAN HOVE Auguste, werkman, beiden jonger dan 14
jaar en wonend te Diksmuide.
Straf: 10 jaar opsluiting, tentoonstelling,
politietoezicht.

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

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

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

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

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

(Wordt vervolgd)

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

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

AGENDA

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

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

door Willy MOONS

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

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

1970 – nr. 2.
-

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

1970 – nr. 3.
-

-

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

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

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

1971 nr. 2.
- Nummer volledig gevuld met de tabel van personennamen en plaatsnamen in de “épigrafies des Flamand
de France”.
1971 nr. 3.
- In memoriam : Robert Taccoen.
- Vragen en antwoorden.
- Volkstelling van de parochie Wylder in 1694.
- Opsomming van genealogische handschriften in de departementele archieven van de Nord in Rijsel (serie
E) met verwijzing naar de familienaam of de plaatsnaam.
- Notities bij de verloren registers van de burgerlijke stand van Wormhoudt van 1625 tot 1633.
- Kwartierstaat van de familie D(h)ooghe, ondermeer in Bourbourg, Craywick, Petite-Synthe...
- Notities bij de familie (De) Blaze (Blase).
- Notities bij de familie Groeneve in Capellebrouck.
- Notities bij de familie Kiecken in Buysscheure.
- Notities bij de familie Booman in Capellebrouck.
- Genealogie en onomastique (naamkunde) : de overgang (mutation) van Meurillon in Morlion.
1971 nr. 4.
- De zestien kwartieren (1 tot 31) van Paul Denis du Péage (°Rijsel, 1874, genealoog en historicus).
- Overzicht van de inhoud van onze Vlaamse Stam, jaargang 1971, nr. 1 tot 8.
- Genealogische documenten in de departementele archieven van de Nord in Rijsel (serie F) met verwijzing
naar de familienaam of de plaatsnaam.
- Opsomming van de bezitters van gronden vermeld in het kadaster van de kerk van Godewaersvelde in
1639.
- Volkstelling van Ochtezeele in 1759.
1971 nr. 5-6.
- Nummer volledig gevuld met de haardentelling (“dénombrement des feux” of volkstelling) van
Hondschoote in 1469.
1972 nr. 1 (ontbreekt)
1972 nr. 2.
- Conferentie over de archieven van Bergues door Th. Vergriete tijdens het 39ste congres van de Belgische
archeologische en historische federatie in Brugge op 16-18 september 1966.
- Genealogie en naamkunde : de familienaam Boyaval.
- Onuitgegeven documenten, wapenschild, ex-libris, bibliographie en kwartierstaat van monseigneur Lucien
Détrez (1885-1956), ondermeer voorzitter van het “Comité Flamand de France” (familienamen : Détrez,
Vrammout, Huyghe, Deroo, Marlin, Vancostenoble, Derycke, Vanneuville, Dewaele, Lauwerie, Weeus,
Cordonnier, Lombart, Despretz, Devos, Cousin).
- Genealogische informatie (een ruime maar onvolledige kwartierstaat) uit de staten van goed van IsabelleThérèse van Baelen, weduwe van Louis van Woomen uit Bailleul. De staten van goed van Bailleul zijn in
de oorlog verlorengegaan, op uitzondering van deze. (familienamen : Van Baelen, De Bruyne, Schacht,
Lamoot, Caulier, Vitse, Lamoot, Boonstraete, De Jonghe, De Brander, Bertheloot, De Coussemaker, Van
der Meersch, enz.).
- Families die een boerderij van de heerlijkheid van de abdij van Bourbourg exploiteerden.
- Oude Vlaamse voornamen en hun Franse tegenhanger (A tot L).
1972 nr. 3.
- Voor u gelezen : overzicht van de inhoud van onze Vlaamse Stam, jaargang 1971, nrs. 2 tot 10.
- Functie van de burgermilitie van Bergues in 1572. Zij controleerden de woningen en de bewapening van de
burgers en inwoners. Het artikel bevat de lijst van de namen. Vervolg in volgend nummer.
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Droits de poêle et de sépulture à Steene près Bergues (1738-1786). “Droit de poële” of pelderrecht is een
vergoeding te betalen aan de kerkfabriek voor gebruik van het lijkwaad dat over de kist wordt gelegd
tijdens een begrafenisdienst. “Droit de sépulture” is een vergoeding voor begrafenis. Dit artikel bevat de
lijst van de personen die die vergoedingen betaalden van 1738 tot 1760. Vervolg in volgend nummer.
Oude Vlaamse voornamen en hun Franse tegenhanger (L tot W).

1972 nr. 4.
- Gedetailleerde inventaris van de “copies lilloises” van het manuscript Ghys. Het manuscript Ghys bevindt
zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Een copie hiervan bevindt zich in de departementele
archieven van de Nord in Rijsel. Zij bevatten vooral genealogische informatie. Het artikel brengt de
inventaris om basis van familienamen uit Frans-Vlaanderen en ook uit de Westhoek.
- De heerlijkheid van de Hille (Cassel, en niet Bergues).
- Droits de poêle et de sépulture à Steene près Bergues (± periode 1738 - 1786). Zie 1972/ 3. Hier van 1960
tot 1786.
- Functie van de burgermilitie van Bergues in 1572. Vervolg van vorig nummer.
1973 nr. 1-2.
- Dubbel nummer helemaal gevuld met een beschrijving van de heerlijkheid van Dampierre en Terweland in
Steenwerck.
1973 nr. 3-4.
- Dubbel nummer helemaal gevuld met genealogische gegevens over de families Vandenbussche, Vileyn,
Facot, Vanhove, Vitse en Vanhaecke (Vanhacke vervolgt in volgend nummers).
1974 nr. 1.
- Genealogische gegevens van de familie Vanhaecke (vervolg van vorig nummer).
- Notities uit de registers van Armboutscapelle sinds 1616 (vooral familie Vanhille).
- Notities uit de registers van Bissezeele (families De Schuttelaere, Schottey).
- Merkwaardigheden uit de registers van Bollezeele (bestaan sinds 1645).
- Genealogische fragmenten over de familie Ternynck (± periode 1700 - 1750).
- Volkstelling van de stad en kasselrij van Bourbourg in 1897.
- Steveniana : genealogische notities van de familie Steven in Steenvoorde en Cassel (± periode 1580 1760).
1974 nr. 2.
- Genealogische gegevens van de familie Vanhaecke (vervolg van vorige nummers).
- Genealogische notities van de familie De Zwarte; o.m. in Houtkercke, Esquelbecq… (/ periode 1750 –
1810).
- Oude maateenheden in Frans-Vlaanderen.
- Notities uit de registers van Bollezeele sinds 1645 (vervolg van vorig nummer).
- Notities uit de registers van Esquelbecq: de familie Le Vasseur de Guernonval.
- Genealogische fragmenten over de familie Maes, alias Maesse, Mas, Masse in Merville, Hondegem en
Oxelaere.
- Notities uit een register van Zuutpeene (± 1775).
- Volkstelling van Cappellebroucq in 1697.
- Genealogische notities van de families Calmein - De Rudder - Vergriete in Brouckerque (1777-1850).
1974 nr. 3.
- Genealogische gegevens van de familie Vanhaecke (vervolg van vorige nummers).
- Notities uit de registers van Esquelbecq (vervolg).
- Genealogische gegevens van de familie Bacqueville, alias Boucqueville, Backeville in Hazebrouck,
Steenvoorde, Terdeghem en Winnezeele (± periode 1715 - 1750).
- Volkstelling van Millam in 1697.
- Genealogische notities van de familie Bous in Zeggerscappel (1785).
1974 nr. 4.
- Genealogische gegevens van de familie Vanhaecke (vervolg van vorige nummers).
- Notities uit de registers van Esquelbecq : o.m. families Dezittere, Van Hi(e)l(l)e… (vervolg).
Jrg. 6, nr. 2

Nieuwsbrief VVF-Westkust, p. 16

-

Genealogische fragmenten over de familie Goetgheluck (± periode 1850 – 1900).
Volkstelling van Ste.-Pierre-Broucq in 1697).
Genealogische gegevens van de families Facot-Ottens, Vermersch, Mortier en Lefere en de families De
Jaegher en Verbroucke-Facot (± periode 1640 - 1800).

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

door Dirk CAILLIAU

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

De tijdtafel (3)
-

-

-

-

-

-

-

door Willy MOONS

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

De drie koningen van Alveringem…

door Joeri STEKELORUM

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

Jef Cailliau gehuldigd

door de redactie
ste

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

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

Een hedendaags ontsluitingsproject

door de redactie

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

door Jef CAILLIAU

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

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

door Joeri STEKELORUM en Hilon VANLEENHOVE

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

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

AGENDA

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

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

door Willy MOONS

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

-

-

-

-

-

-

-

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

Trouwen met je schoonzuster ?…

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

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

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

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

Berekening der graden (kanoniek recht):
•

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

•

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

Voorbeeld graad van bloedverwantschap volgens kerkelijk recht :

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

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

door Joeri STEKELORUM en Hilon VANLEENHOVE

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

18 maart 1930 – (3-15)
F. E., ° Keiem 1902, veldarbeider, wonende Avekapelle.
Brandstichting te Avekapelle ten nadele van D.C. R.
Straf: Vrijspraak.
27 mei 1930 – (7-18)
D.P. E, ° Leke 1873, zonder beroep, wonende te Leke.
Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld op L. M.,
jonger dan 16 jaar te Leke.
Straf: 7 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten .
28 mei 1930 – (9-19)
M. J.,° Merkem 1891, metserdiender, wonende te
Woumen.
Verkrachting met geweld op M. I., jonger dan 14 jaar,
dochter van beschuldigde te Woumen.
Straf: 10 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke, burgerlijke
rechten en vaderlijk macht.
14 december 1931 – (15-40)
D.G. P., ° Deerlijk 1888, werkman, wonende te Schore.
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Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld op D.G. B.,
jonger dan 16 jaar, dochter van beschuldigde.
Straf: 5 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
16 juni 1934 – (19-90)
C. C., ° Zomergem 1892, landbouwer, wonende te
Pollinkhove.
Doodslag – slagen en verwondingen – verkrachting op P.
M., jonger dan 16 jaar.
Straf: Levenslange dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten en vaderlijke macht, aanplakking.
29 september 1934 – (24-92)
B. F., ° Passendale 1885, landbouwer, wonende te Esen.
Verkrachting met geweld op V.T. M., jonger dan 16 jaar te
Esen.
Straf: 1 jaar gevangenis, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
26 maart 1936 – (5-111)
B. H., ° Wulvergem 1883, landarbeider, wonende te
Wulvergem.
Aanranding op de eerbaarheid zonder geweld op B. J.,
dochter van beschuldigde, jonger dan 16 jaar te
Wulvergem.
Straf: 7 jaar opsluiting, ontzet uit politieke en burgerlijke
rechten.
3 juni 1936 – (17-116)
V.M. F., ° Eernegem 1914, werkman, wonende te Moere.
D.N. M., ° Ichtegem 1903, molenaar – landbouwer,
wonende te Ichtegem.
Poging tot doodslag op D.M. M. en D. I. te Keiem.
Straf: V.M. F. 10 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten en D.N. M. 2 jaar gevangenis.
24 maart 1938 – (2-149)
D.B. P., ° Woumen 1888, arbeider, wonende te Diksmuide.
D.B. A., ° Woumen 1920, arbeider, wonende te Diksmuide.
Uitgeven vals geld – valsmunterij te Diksmuide of elders.
Straf: D.B. P. 3 jaar gevangenis, boete; D.B. P. 3 jaar
gevangenis, boete.
24 maart 1938 – (‘3-149)
D.P. Z.., ° Woumen 1893, huishoudster, wonende te
Diksmuide.
Uitgeven vals geld – valsmunterij te Diksmuide of elders.
Straf: Vrijspraak.
30 september 1938 – (15-155)
B. J., ° Ieper 1912, werkman, wonende te Beveren.
Diefstallen met braak en inklimming of valse sleutel –
moord ten nadele van: V. A. grootmoeder beschuldigde;
V.D.W. I.- A. A.- W. H.- C. G. te Leisele; T. M. te SintRijkers; Kerkfabriek te Gijverinkhove en F. M. te
Hoogstade.
Straf: 20 jaar dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten.
28 mei 1945 – (8-189)
D.S. M., ° Diksmuide 1905, handelaar, wonende te
Diksmuide.
Doodslag op E. A.
Straf: Vrijspraak.
3 december 1946 – (9-?)
Z. C., ° Adinkerke 1902, elektricien, wonende te Wilrijk –
De Panne.
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Moord – diefstal op V. M.
Straf: levenslange dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, aanplakking.
15 februari 1951 – (2-235)
V.T. E., ° Gijverinkhove 1923, herbergierster, wonende te
Gijverinkhove.
Vergiftiging op B. M.
Straf: levenslange dwangarbeid, ontzet uit politieke en
burgerlijke rechten, aanplakking.
19 november 1953 – (5-250/252)
A. C., ° Staden 1908, gehuwd, metser, wonende te
Oostduinkerke..
Doodslag – diefstal op L. L. te Oostduinkerke.

Vlaamse voornamen

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

door de redactie

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

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

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

De mormonen

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

door Willy MOONS

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

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

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

-

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

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

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

Verouderde rechtstermen (2)

door Gilbert DUMON

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

Goed om weten
•

•
•
•
•

•

door de redactie

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

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

17 18

VERSCHINGEL
Franciscus

4

° Koekelare,
03 maa 1782
+ Ichtegem
07 aug 1841

19 20
DE GRYSE
Francisca

DE ZEURE
Carolus-Ludovicus

° Ardooie,
24 jan 1787
+ Ichtegem
10 aug 1860

° Stavele,
25 jan 1799
+ Stavele
23 okt 1872

x Ichtegem, 21 jan 1807
8

3

21 22

23 24
DE LANGHE
AlexandrinaCatharina

LUST
Andreas-Amatus

° Pollinkhove,
01 maa 1805
+ Oostende
19 mei 1893

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

x Pollinkhove, 21 nov 1825
9

10

25

26

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

28

12

29 30

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

x Veurne, 25 aug 1806
11

° Lo,
ca 1780
+ Veurne
13 nov 1830

x onbekend, voor 1817
13 14

15

DE ZEURE
Reine-Sophie

LUST
Cesar-Auguste

DEMAZIERE
Maria-Charlotte-Clemence

° Ichtegem, 21 sep 1811
+ Oostende 23 mei 1891

° Stavele, 25 sep 1832

° Veurne, 08 jun 1817

° Veurne, 06 aug 1817
+ Veurne 09 jul 1881

x Oostende, 18 sep 1862

31

VANEECKE
Isabella-ClaraConstancia

VERSCHINGEL
Franciscus

4

2

27

x Veurne, 27 apr 1839
5 6

7

VERSCHINGEL Eduard-Francois

LUST Clotilde-Marie-Augusta

° Oostende, 19 okt 1864

° Veurne, 16 maa 1859

x Veurne, 14 apr 1888
2

3

VERSCHINGEL Georges

1

Beroep: Ontvanger Noordwateringen
Veurne

° Oostende, 1889
+ Gent, 1922

x Veurne, 1912
met: Laura BOUTEN

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

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

AGENDA

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

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

door Marc DERUDDER

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

Kapers in Nieuwpoort

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

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

door Joeri STEKELORUM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75
76
76B
76C

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

76D
76E
76F

1-26
1-10
1-10

72

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

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

72
75
76

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

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

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

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

Karel Loppens, wetenschapper en historicus

door Joeri STEKELORUM

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

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Gaspard Franciscus
LOPPENS

Petrus
GEYSEN

Franciscus Ignatius
VANDERBEKE

Henricus
VAN DEVENTER

Josephus Franciscus
GOMMERS

Cornelius Jacobus
MEYNNE

Petrus
VYNCK

Adolphus
MESSEN

°Nieuwpoort,

° Nieuwpoort,

° Nijmegen (Nl),

° Nieuwpoort,

+ Nieuwpoort,
05-02-1770

+ Nieuwpoort,
29-05-1792
stoffenhandelaar

+ Nieuwpoort,
27-08-1798

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

° Nieuwpoort,

+ Nieuwpoort,
16-09-1783

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

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

x

x

x

x

x Nieuwpoort,

Anna
DECOSTER
° Nieuwpoort,

Monica Josepha
DEWITTE
° Ramskapelle,

+ Nieuwpoort,
02-06-1787

+ Ramskapelle,
20-04-1805

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

5

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

4

19 20

21

23

Jacoba Carolina
GHEYSEN

Henricus Ludovicus
VANDERBEKE

Maria
VAN DEVENTER

° Nieuwpoort,

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

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

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

+ op zee,
1800
zeeman
x
8

22

Petrus
LOPPENS

10

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

x
9

11

4

Mattheus Josephus
VYNCK

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

31
Coleta Cecilia
MESSEN

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

15

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

6

7

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

2

Anna Maria
MEYNNE

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

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

3

+ Nieuwpoort,
voor 1798

63

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

2

3

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

1
1

+ Veurne, 26-05-1962

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

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

-

-

-

-

door de redactie

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

De voordrachten

door Willy MOONS

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

Een overlijdensakte opgesteld op zee

door Redgy VERMOOTE en Joeri STEKELORUM

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

Kwartierstaat Henricus-Franciscus DANNEEL
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17 18

JoannesBernardus
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Mary-Theresia CLOET
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Beroep: visser
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Henricus-Franciscus DANNEEL
° Oostduinkerke,
x Oostduinkerke, 30-1211-7-1860
1885
+ op zee,
met: Sophia Rosalia
17-4-1887
Laplasse (°Odk, 10-9-1856)
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 32 als gewoon lid, € 48 als steunend lid, minimum € 80 als beschermend
lid) op rekening 000-0927382-62 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het
tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.

AGENDA

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

-

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Wie wil meewerken aan het digitaliseren van de tienduizenden bidprentjes en rouwbrieven
van het Fonds Lams op de namiddagen van dinsdag, woensdag en donderdag in de
Stedelijke Archiefdienst van Veurne (Landhuis, Grote Markt) neme contact op met :

Hilon Vanleenhove, Stuiverwijk 15, 8620 Nieuwpoort, tel:058/23 49 70,
gsm: 0485/79 71 72, e-post: hvanleenhove@telenet. be (zie ook rubriek “Goed om weten”).
Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed van het Brugse Vrije (regio Veurne), 1ste, 2de en 4de reeks en de heerlijkheid Ardooie door
Jef Cailliau. Prijs € 10,00 (+ € 3,70 port).

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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De families Soen en Maesen : een merkwaardige historie :

door Joeri STEKELORUM, voorzitter
de

De geschiedenis van de families Soen en Maesen, door relatie in de eerste helft van de 19
op zijn minst gezegd merkwaardig.
de

Op 7 mei 1814 wordt in Oostduinkerke Catherine Therese Maesen geboren als 6
Patritius Gabriel Maesen en Anna Christina Hiele.

kind en 3

eeuw met elkaar verbonden, is
de

dochter in het gezin van

Patritius Gabriel Maesen is geboren op 17-03-1771 in Wulpen, zoon van Henricus Joannes Maesen en Susanna

Genoveva Pla. Patritius Gabriel is overleden op 05-05-1826 in Oostduinkerke, 55 jaar oud. Beroep: werkman
Patritius Gabriel trouwde, 32 jaar oud, op 19-12-1803 in Oostduinkerke met Anna Christina Hiele, 20 jaar oud. Anna
Christina is geboren op 26-07-1783 in Oostduinkerke, dochter van Petrus Jacobus Hiele en Maria Jacoba Coolen. Anna
Christina is overleden op 29-05-1859 in Nieuwpoort, 75 jaar oud.
Kinderen van Patritius Gabriel en Anna Christina:
1 Gabriel Jacques Maesen, geboren op 26-03-1804 in Oostduinkerke, en overleden op 07-12-1858 in Veurne,
54 jaar oud. Beroep: werkman. Gabriel Jacques trouwde, 30 jaar oud, op 03-04-1834 in Oostduinkerke met
Jeanne Therese Lafere, 21 jaar oud. Jeanne Therese is geboren op 16-04-1812 in Oostduinkerke, dochter van
Dominicus Lafeere en Joanna Clara Tratsaert. Uit dit huwelijk werden minstens vier kinderen geboren.
2 Henry François Maesen, geboren op 17-12-1805 in Oostduinkerke en overleden op 09-05-1879 in
Oostduinkerke, 73 jaar oud. Beroep: werkman. Henry François trouwde, 26 jaar oud, op 09-10-1832 in
Oostduinkerke met Anna Theresia Schoreel, 34 jaar oud. Anna Theresia is geboren op 26-04-1798 in
Ramskapelle, dochter van Engelbertus Schorreel en Anna Maria Vermeersch. Uit dit huwelijk werden zeven
kinderen geboren tussen 1833 en 1843.
3 Jeanne Claire Maesen, geboren op 04-03-1808 in Oostduinkerke . Jeanne Claire is overleden op 13-07-1815
in Oostduinkerke, 7 jaar oud.
4 Jean Baptiste Maesen, geboren op 17-02-1810 in Oostduinkerke en overleden op 08-03-1874 in
Oostduinkerke, 64 jaar oud. Beroep: werkman. Jean Baptiste trouwde, 26 jaar oud, op 28-04-1836 in
Oostduinkerke met Marie Therese Lafaire, 29 jaar oud. Marie Therese is geboren op 08-07-1806 in
Oostduinkerke, dochter van Dominicus Lafeere en Joanna Clara Tratsaert. Marie Therese is overleden op 02-031874 in Oostduinkerke, 67 jaar oud. Kinderloos huwelijk.
5 Anastasie Maesen, geboren op 15-04-1812 in Oostduinkerke Anastasie trouwde, 28 jaar oud, op 30-04-1840
in Oostduinkerke met Willebrorde Liberatus D'Haenen, 30 jaar oud. Willebrorde Liberatus is geboren op 19-111809 in Wulpen en overleden op 05-01-1873 in Veurne.
6 Catherine Therese Maesen, geboren op 07-05-1814 in Oostduinkerke.
7 Amelia Maesen, geboren op 06-03-1816 in Oostduinkerke en overleden op 17-10-1888 in Dunkerque, 72
jaar oud. Zij huwde op 02-05-1845 in Nieuwpoort met Albertus Josephus Visaert (1822-1851) en op 24-05-1858
in Nieuwpoort met Franciscus Jacobus Gheeraert (°1807).
8 Francisca Genoveva Maesen, geboren op 09-03-1817 in Oostduinkerke en overleden op 22-12-1877 in
Wulpen, 60 jaar oud. Francisca Genoveva: (1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1841 in Wulpen met Augustinus
Ambrosius Lebleu, 25 jaar oud. Augustinus Ambrosius is geboren op 26-11-1815 in Wulpen, zoon van Joannes
Baptista Lebleu en Francisca Fidelia Desmedt. Augustinus Ambrosius is overleden op 30-08-1852 in Wulpen, 36
jaar oud. (2) trouwde, 37 jaar oud, op 19-09-1854 in Wulpen met Norbertus Franciscus Vanbeveren, 48 jaar
oud. Norbertus Franciscus is geboren op 07-04-1806 in Ramskapelle, zoon van Joannes Hermanus Vanbeveren
en Anna Theresia Devisch. Norbertus Franciscus is overleden op 17-10-1873 in Wulpen, 67 jaar oud. Beroep:
werkman. Uit het 1ste huwelijk 10 kinderen, uit het 2de huwelijk vier kinderen.
9 Mary Josepha Maesen, geboren op 31-03-1818 in Oostduinkerke . Mary Josepha is overleden op 21-06-1818
in Oostduinkerke, 2 maanden oud.
10 Susanna Francisca Maesen, geboren op 02-05-1819 in Oostduinkerke. Susanna Francisca: (1) trouwde, 31
jaar oud, in 1850 in onbekend met Seraphinus Rochus Rooms, 22 jaar oud. Seraphinus Rochus is geboren op 2412-1828 in Wulpen, zoon van Pierre François Leopol Roems en Catherine Jacqueline Josephe Vandewalle.
Seraphinus Rochus is overleden op 15-10-1855 in Wulpen, 26 jaar oud. (2) trouwde, 43 jaar oud, op 31-071862 in Wulpen met Philippus Jacobus Rommelaere, 47 jaar oud. Philippus Jacobus is geboren op 21-03-1815 in
Beerst, zoon van Henricus Rommelaere en Sophia Zwaenepoel. Philippus Jacobus is overleden op 04-12-1864 in
Wulpen, 49 jaar oud. (3) trouwde, 49 jaar oud, op 20-06-1868 in Wulpen met Seraphinus Eduardus Bernardus
Lerooy, 29 jaar oud. Seraphinus Eduardus Bernardus is geboren op 03-01-1839 in Oostduinkerke, zoon van
Antonius Josephus Lerooy en Coleta Amelia Samper. Seraphinus Eduardus Bernardus is overleden in 1 in
onbekend, 1838 jaar oud. Beroep: visser.
11 Henricus Franciscus Maesen, geboren op 08-04-1821 in Oostduinkerke . Henricus Franciscus is overleden
op 30-10-1846 in Oostduinkerke, 25 jaar oud. Beroep: visser.
12 Pieter Ludovicus Maesen, geboren op 18-05-1824 in Oostduinkerke . Pieter Ludovicus is overleden op 0105-1890 in Nieuwpoort. Hij huwde met Suzanna Isabella Jaeckx (1835-1881).

Dochter Catherine Therese Maesen geraakt op 18-jarige leeftijd zwanger, zonder gehuwd te zijn. Op 22
december 1832 bevalt ze in Oostduinkerke van een zoon, die ze de naam Jacobus Josephus zal geven. Het
jongentje sterft amper tien dagen na de geboorte, op nieuwjaarsdag 1833.
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Wat er daarna met Catherine gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Ze verlaat Oostduinkerke om het leven van
landloper te leiden. Ze komt evenwel in kontakt met de 26 jaar oudere Pieter Franciscus Soen, geboren te
Ramskapelle op 21 juni 1788 als zoon van Pieter Mattheus en Maria Jacoba Desnyder. Het is evenwel niet
duidelijk of ze samen de streek hebben verlaten.
De uitgebreide familie in Oostduinkerke en zelfs moeder Anna Hiele, hoort jaren aan een stuk wellicht niets
meer van hun dochter en zuster Catherine.
In 1853 is de verbijstering echter bijzonder groot in Oostduinkerke, wanneer plots zeven kinderen, variërend
tussen 7 en 20 jaar oud, in Oostduinkerke toekomen, wellicht gehuld in lompen en ondervoed. Het zijn Adèle
(20 jaar), Pierre (18 jaar), Antoinette (15 jaar), Sophie (13 jaar), Emile (12 jaar), Victor (8 jaar) en Leo (7 jaar).
Wat was er gebeurd ? Moeder Catherine Maesen stierf, na overal in Noord-Frankrijk en Picardië te hebben
rondgezworven, op 4 juni 1851 in het hospitaal van Sens, 37 jaar oud en wellicht totaal opgeleefd. Haar
compagnon de route in haar bedelaars- en zwerversbestaan Pieter was er toen 63 en nog in leven. Ze
verbleven evenwel op het moment van haar overlijden in het dorpje Villeblevin (departement Yonne), zowat 20
km ten noordwesten van Sens in de Bourgogne. De familienaam van Catherine werd in de overlijdensakte te
Sens ingeschreven als “Moss”, haar levensgezel als “Souin”. Haar ouders als “Gabriel Moss et Anne Hyre”….
Door het ontbreken in het gemeentearchief van de bevolkingsregisters van Oostduinkerke van deze periode,
weten we niet waar deze kinderen werden geplaatst. We worden wel geïnformeerd over het reilen en zeilen in
1853, wanneer de jongste zoon Leo Seraphin in 1869 in Wulpen in het huwelijksbootje wil stappen met de 21jarige Leonia Romania Warreyn (°Wulpen, 09-02-1848). Hij moet immers bij de gemeentesecretaris een bewijs
van geboorte kunnen overhandigen. Groot probleem, want dat is er niet. De reden is eenvoudig, hij weet
gewoonweg niet waar en wanneer hij geboren is….
De gemeentesecretaris van Wulpen laat dan maar een zogenaamde “akte van bekendheid” opmaken door de
rechtbank van eerste aanleg in Veurne. Daarin vernemen we dat “zijne moeder hem nooit niet de plaats en dag
zijner geboorte heeft bekend gemaakt”. Hij meent op dat ogenblik 23 jaar te zijn, gezien hij in 1866 werd
opgeroepen om aan de militieloting deel te nemen in Oostduinkerke.
Als getuigen komen voor de rechtbank een aantal familieleden en bekenden opdagen: zijn nonkels Frans
Maesen, 64 jaar, werkman te Oostduinkerke en Pieter Maesen, 44 jaar, werkman te Nieuwpoort; Bernard
Vanbeveren (67 jaar), Frans Meerssean (39 jaar) en Benjamin Warreyn (26 jaar, zijn toekomstige schoonbroer),
allen werklieden te Wulpen; Frans Redey (35 jaar) en neef van moeder Catherine; Jacob Desaver (29 jaar),
kennis van Leo Maesen.
We vernemen bovendien uit de verklaringen die van deze getuigen zijn opgenomen, dat zij Catharina Maesen
hebben gekend “die sedert menige jaren deze plaats (Oostduinkerke, nvdr.) heeft verlaten om zich in Frankrijk
te begeven en aldaer op verscheidene plaatsen heeft opgehouden en verscheide kinderen waaronder de
verzoeker, had voortgebracht”. We vernemen tevens dat alle kinderen in 1853, na het overlijden van hun
moeder in Sens, in en ten laste van de gemeente Oostduinkerke zijn toegekomen.
Dat moeder Catherine een hele zwerftocht in Frankrijk heeft beleefd samen met Pierre Soen, bewijzen de
geboorteplaatsen van hun of haar kinderen:
1. Adelia Maesen, geboren in 1833 in Tourcoing (departement Nord) en overleden op 02-05-1858 in
Oostduinkerke, 25 jaar oud.
2. Pierre Alexandre Maesen, geboren in 1835 in La Fère (departement Aisne) en overleden op 21-111895 in Wulpen , 60 jaar oud. Beroep: werkman. Pierre Alexandre trouwde met Virginia Constantia
Lebluy, 1850 jaar oud. Virginia Constantia is geboren op 16-01-1851 in Wulpen , dochter van
Augustinus Ambrosius Lebleu en Francisca Genoveva Maesen. Zij was zijn nicht. Zij hadden acht
kinderen, allen geboren in Wulpen.
3. Antoinette Sophie Soen-Werk, geboren op 20-06-1838 in Ay (departement Marne) in de woning van
Louis Jean Colin (wijnbouwer) en overleden na 1899 in Ramskapelle, 61 jaar oud. Antoinette Sophie
trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1864 in Wulpen met Ludovicus Hoorens, 34 jaar oud. Ludovicus is
geboren op 29-07-1829 in Eernegem, zoon van Petrus Franciscus Hoorens en Coleta Florentina
Simpels. Ludovicus is overleden op 02-11-1899 in Ramskapelle, 70 jaar oud. Beroep: zwingelaar.
4. Emilius Maesen, geboren in 1841 in Frankrijk (plaats en datum onbekend) en overleden op 09-121898 in Oostduinkerke , 57 jaar oud. Beroep: werkman. Emilius trouwde, 28 jaar oud, op 27-11-1869 in
Oostduinkerke met Nathalia Amelia Weerbrouck, 22 jaar oud. Nathalia Amelia is geboren op 23-101847 in Oostduinkerke , dochter van Angebert Louis Weerbrouck en Isabelle Rose Pyllyser. Nathalia
Amelia is overleden op 01-03-1910 in Oostduinkerke. Kinderloos huwelijk.
5. Sophia Rosalia Maesen, geboren in 1840 in Sarry (departement Marne) en overleden op 12-03-1871
in Veurne , 31 jaar oud. In 1870 beviel zij in Oostduinkerke van een dochter Leonie, die één jaar later
op 18-06-1871, na haar moeder, stierf.
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6. Victor Adolf Leopold Soen, geboren op 05-01-1845 in Brusson (departement Marne). en overleden
op 18-06-1881 in Oostduinkerke, 36 jaar oud. Beroep: visser-veldwachter. Victor Adolf Leopold
trouwde, 21 jaar oud, op 14-11-1866 in Oostduinkerke met Susanna Ludovica Hillebrant, 22 jaar oud.
Susanna Ludovica is geboren op 26-10-1844 in Oostduinkerke, dochter van Carolus Ludovicus
Hillebrant en Monica Bibiana Rozey. Susanna Ludovica is overleden na 1920, minstens 76 jaar oud. Uit
dit huwelijk werden 10 kinderen geboren te Oostduinkerke.
7. Leo Seraphin Maesen, geboren in 1846 in een onbekende plaats in Frankrijk. en overleden op 12-051870 in op zee, 24 jaar oud. Leo Seraphin trouwde, 23 jaar oud, op 24-11-1869 in Wulpen met Leonia
Romania Juliana Warreyn, 21 jaar oud. Leonia Romania Juliana is geboren op 09-02-1848 in Wulpen,
dochter van Louis Joseph Warreyn en Maria Theresia Dyser. Leonia Romania Juliana is overleden in
1847. Beroep: werkster. Uit dit huwelijk werd slechts één kind geboren: Irma Seraphina Leonia
Maesen, geboren op 01-07-1870 in Wulpen en er overleden op 29-05-1871.
Met het overlijden op 24-jarige leeftijd van Leo Maesen in de periode tussen 12 en 14 mei 1870 op zee, ter
hoogte van de golf Hecla langs de Ijslandse kust, komt een dramatisch einde aan een bewogen leven van een
6-jarige die zijn moeder verliest en dan met zijn broers en zussen helemaal vanuit Frankrijk naar Oostduinkerke
– een vreemde streek en bij mensen die hij niet kende- komt.
Het is overigens bijzonder eigenaardig dat de kinderen verschillende namen dragen. Vijf van de zeven kinderen
kregen de familienaam van hun moeder, één kind – Victor – die van zijn vader en één dochter – Antoinette –
kreeg zelfs een totaal nieuwe familienaam, nl. Soen-Werk. Vanwaar dit achtervoegsel komt, daar hebben we
het raden naar. Bij de vermelding van zijn familienaam bij de aangifte van de geboorte moet vader Pierre Soen
– die ongeletterd was en zelfs zijn naam niet kon schrijven - daar wellicht iets bijgezegd hebben in het Vlaams,
waardoor ze hem niet begrepen.
Opvallend is ook het traject (zie kaart) die het menage aflegde. Met de huidige snelle verbindingen is de
afstand Tourcoing – La Fère 154 kilometer, van La Fère naar Ay 110 kilometer, van Ay naar Sarry 40 kilometer,
van Sarry naar Brusson 36 kilometer en ten slotte van Brusson naar Villeblevin 150 kilometer. In totaal zo’n 360
km.

Geboorteakte van Antoinette-Sophie Soen-Werk in de Franse gemeente Ay op 20 juni 1838.
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Will Tura, een leven vol muziek

door Joeri STEKELORUM en Willy MOONS

Op 2 augustus 1940 wordt in de Hobélaan in Veurne Arthur Blankaert geboren als vierde in een gezin van vijf kinderen : Hubert, Staf, Jacqueline en Jean-Marie. Hij is een
geboren muzikant die in zijn jeugd meer belangstelling heeft voor zijn mondharmonica dan voor school en hij leert noteleer, accordean, drums en piano. Het is Walter
Richard, de man achter de revues in Veurne, die hem als 9-jarige jodelende cowboy boekt voor een optreden in cinema Eldorado in Veurne, samen met het orkest « De
Nachtvlinders » van Harry Cogge. Het is ook Walter Richard die hem de artiestennaam Will Tura geeft. Op zijn 15de wordt hij gitarist in « Freddy’s Dansorkest » in het
Witte Paard in Oostende. In 1957 tekent Will een platencontract met Jacques Kluger en verschijnen de eerste platen. Op 2 augustus 1958, zijn 18de verjaardag, treedt hij
voor de eerste keer solo op onder de naam Will Tura.
In 1968 krijgt Will op het Midem te Cannes de Trofee voor de best verkopende platenartiest in België. Hij is niet alleen een gevierd zanger,ook zijn composities doen het.
In 1962 verhuist de familie naar Steenokkerzeel. Tijdens zijn vakantie in Zuid-Frankrijk schrijft Will een melodie op enkele bierviltjes met de titel “I’m Lonely”. Ke Riema
voorziet de melodie van tekst en Will scoort zijn eerste hit met “Eenzaam zonder Jou” die in dat jaar 60 000 keer over de toonbank gaat. 30 jaar later zal een opiniepeiling
in een krant dit lied als grootste Vlaamse hit aller tijden bestempelen.

De kleine Arthur Blanckaert; huwelijksfoto met Jenny Swinnen; Will met broer Staf; familiefoto Blanckaert-Swinnen met de kinderen David en Sandy.
In 1970 ontmoet Will voor de eerste keer Jenny Swinnen en een jaar later wordt hij de derde ereburger van Veurne. Op 22 maart 1973 huwt Will huwt met Jenny Swinnen.
In datzelfde jaar brengt hij ook zijn eerste LP uit op het goednieuwe Topkapi label. 31 maart 1974 : Will laat, als eerste Belgische en Vlaamse artiest, de rocktempel Vorst
Nationaal vollopen. Op 16 oktober 1974 viert het gezin de geboorte van David. Op 21 november 1975 : dochter Sandy wordt geboren. Op het “Festival van de Gouden
Leeuwen” in 1974 wordt Will bekroond als meest verdienstelijke Vlaamse zanger. In 1989 wordt “Mooi, 't leven is mooi” door Sabam bekroond als meest uitgevoerde werk
in 1989 nog voor “Anne” van Clouseau.
In 1993 overlijdt koning Boudewijn en Will komt terug uit vakantie en zal tijdens de begrafenisplechtigheid op 7 augustus alle Belgen ontroeren door zijn vertolking van “Ik
mis je zo” en “Hoop doet leven”. In 1995 wint Tura voor de derde opeenvolgende keer “Het Gouden Oog” voor de categorie “Beste Zanger”. Een tweede onderscheiding
valt hem te beurt : de benoeming als “Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen”. Op 9 januari 2001 ontvangt Will uit de handen van Minister-president Patrick Dewael, een
zeer prestigieuze onderscheiding: Officier in de Kroonorde,. Maar daar blijft het niet bij want vanaf juli 2001 behoort Arthur Blanckaert tot de adel: hij mag zich voortaan
Ridder noemen. En in 2005 werd Will Tura 65. Volgend jaar staat hij 50 jaar op de planken als Will Tura.
5

Kwartierstaat Will Tura’s moeder
32

5

33

35 36

37

38

39 40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Ferdinandus Josephus
BOOMGAERT
° Schore,
04-02-1772
+ Zevekote,
17-04-1864
xx Anna Theresia
Missuwe (1787-1858)
x

Petrus Jacobus
VANDAELE

Carolus Ludovicus
DEBLAUWE
° Leffinge,
ca. 1778
+ Sint-Joris,
16-11-1841
werkman

Franciscus Jacobus
MAES
° Slijpe,
14-06-1786
+ Mannekensvere,
na 1839
baardscheerder

Petrus Joannes
MORTIER
° Klemskerke,
ca. 1761
+ Lombardsijde,
01-06-1844

x

x

x

Henrica
VANPEPERSTRAETE
° Oostkerke, 1773
+ Schore, 30-10-1828

Godeliva
MARCOU

Godeliva Albertina
MARRANES
° Ramskapelle, ca. 1778
+ Sint-Joris,
na 1855
20
21

x Mannekensvere,
03-08-1815
Joanna Theresia Clara
GOUTSMIT
° Pervijze, 17-12-1788
+ Mannekensvere,
na 1839
22
23

Henricus Franciscus
DEBLAUWE
° Sint-Joris,
12-11-1808
+

Amelia Sophia
MAES
° Mannekensvere,
11-07-1819
+

16

4

34

17

18

Ferdinand Eugene
Charles BOOMGAERT
° Schore,
13-05-1805
+ Pervijze,
08-02-1882
werkman

19
Rosalia Amelia
VANDAELE
° Pervijze,
29-03-1811
+ Pervijze,
06-12-1887

x
9 10
Carolus BOOMGAERT
° Pervijze, 14-01-1843
+ Veurne, 31-01-1825
werkman

55

56

57

58

59 60

61

63

Alexander
LAMMENS
° Beerst,
22-09-1781
+ na 1844

Josephus Franciscus
VANHOVE
° Lombardsijde,
20-08-1823
+ Lombardsijde,
na 1869

Joanna Clara
LAMMENS
° Lombardsijde,
20-02-1823
+ Lombardsijde,
05-06-1865

x Lombardsijde, 02-02-1844
13 14

Rosalia DEBLAUWE
° Mannekensvere, 07-07-1847
+ Veurne, 20-07-1915

62

x Lombardsijde,
x Nieuwpoort,
22-06-1808
04-02-1811
Rosalia Cecilia
Maria Theresia
Rosalia Victoria
PATURE
VANHOVE
VERHULST
° Middelkerke,
° Lombardsijde, ca. 1787
° Westende,
02-02-1775
04-11-1784
+ Lombardsijde, ca.1840
+ na 1844
26
27 28
29 30
31

Petrus Joannes MORTIER
° Lombardsijde, 22-01-1842
+
werkman

x

herbergier

54

Petrus Franciscus
BOERAEVE
° Oostduinkerke,
07-01-1786
+ Lombardsijde,
08-06-1850
hovenier

11 12

15
Sophia Rosalia VANHOVE
° Lombardsijde, 15-10-1846
+

x Westende, 23-06-1869

4

2

53

Petrus Jacobus
Susanna Rosalia
MORTIER
BOERAEVE
° Lombardsijde,
° Lombardsijde,
23-01-1797
26-10-1809
+ Lombardsijde,
+ Lombardsijde,
30-05-1865
17-08-1849
hovenier
xx Lombardsijde, 22-12-1831

x Mannekensvere, 30-04-1839

8

3

Anna Theresia
DECLERCK
° Bredene, ca. 1773
+ Lombardsijde,
15-03-1849
24
25

52

5 6

7

Thelesphore Victor BOOMGAERT
° Mannekensvere, 31-12-1868
+ Veurne, 14-02-1946

Lazaria Maria MORTIER
° Westende, 26-02-1876
x Westende, 22-10-1902

2

3

Magdalena BOOMGAERT
° Pervijze, 13-09-1912

1

+ Koksijde, 15-05-1995

1

KW 44 & 45 = Franciscus MAES (°Mannekensvere en +Mannekensvere, 15-05-1803) & Felicita NEVE (°Schore en +Mannekensvere, na 1815)
KW 46 & 47 = Philippus Jacobus GOUDSMIT (+Pervijze, 01-06-1808) & Joanna Clara VANPEPERSTRAETE (+Pervijze, 03-11-1796)
KW 60 & 61 = Joannes Martinus LAMMENS (°Beerst en +Mannekensvere, 04-02-1802) & Maria Cecilia LEFEVRE (°Keiem, ca. 1748 en +Slijpe, na 1811)
KW 62 & 63 = Philippus Franciscus VERHULST (°Schore, ca. 1756 en +Lombardsijde, na 1811) & Eugenia BRAEM (°Klerken, ca. 1756 en +Lombardsijde, na 1811)
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Kwartierstaat Will Tura’s vader
32

5

33

34

35 36

37

38

39 40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 60

Alexander Ludovicus
BLANCKAERT
° Hoogstade,
10-12-1737
+ Houtem,
23-07-1793
x Leisele,
21-02-1764

Petrus Jacobus
BRUYNOOGHE
° Leisele,
18-04-1823
+ Leisele,
08-10-1802
x Beveren-IJzer
25-04-1776

André Nicolas Marie
EVRARD
° Zutkerque (F),
02-10-1756
+ Zutkerque (F),
15-07-1825
x Zutkerque (F),
16-07-1788

Alexis Joseph
DUCROCQ
° Moringhem (F),
20-03-1765
+ Recques (F),
26-10-1826
x
ca. 1793

Josephus
MAECKELBERGHE
° Izenberge,
ca. 1714
+ Pollinkhove,
19-04-1785
xx
1777

Franciscus Matheus
BOUCQUEY
° Pollinkhove,
29-01-1767
+ Pollinkhove,
23-09-1845
x

Ludovicus Jacobus
THIBAUT
° Oostkerke

Petronilla Rosa
PROOT
° Leisele,
12-09-1742
+ Houtem,
08-12-1812

Anna Catharina
FEYS
° Beveren-IJzer,
07-03-1756
+ Leisele,
27-09-1789

Marie Jeanne Isabelle
LEFEBVRE
° St.-Pierre Brouck (F),
26-11-1767
+ Zutkerque (F),
27-06-1835

Marie Jeanne Franc.
MAROTTE
° Nortkerque (F),
18-01-1770
+ Recques (F),
15-03-1820

Anna Maria
TROWANT
° Hondschoote,
ca. 1750
+ Pollinkhove,
04-03-1824

Maria Dorothea
AMPOORTER
° Pollinkhove,
06-02-1764
+ Pollinkhove,
24-02-1810

Susanna Leocadia
DEBRUYNE
° Pervijze,
ca. 1761
+

20

22

16

17

18

Alexandre Joseph
Maria Theresia
BLANCKAERT
BRUYNOOGHE
° Biërne (F),
° Leisele,
05-12-1768
10-04-1784
+ Houtem,
+ Leisele,
10-12-1836
05-02-1819
molenaar
x Leisele, 31-07-1803

4
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19

21

23

24

26

29

63

Franciscus
LANNOYE
° Wormhout,
ca 1756
+ Oostduinkerke,
21-12-1797
x

+ Steenkerke,
02-05-1802
x

27 28

62

Regina Jacoba
BREYNAERT
° Bulskamp,
ca. 1752
+ Oostduinkerke,
12-01-1838
30

31

David Alexander MAECKELBERGHE
Coleta Sophia THIBAUT
° Pollinkhove, 10-09-1823
° Steenkerke, 03-03-1831
+ Steenkerke, 07-01-1908
+ Steenkerke, 03-09-1908
strodekker
x Steenkerke, 27-04-1853

4
smid

25

61

Charles Louis
Marie Rosalie Aug.
Eugenius Bernardus
Maria Dorothea
Ludovicus Jacobus
Dymphna Jacoba
EVRARD
DUCROCQ
MAECKELBERGHE
BOUCQUEY
THIBAUT
LANNOYE
° Zutkerque (F),
° Recques (F),
° Pollinkhove,
° Pollinkhove,
° Oostkerke,
° Wulpen,
06-03-1796
28-08-1793
20-08-1783
23-12-1794
02-08-1781
16-01-1794
+ Grenoble (F),
+ Recques (F),
+ Pollinkhove,
+ Pollinkhove,
+ Steenkerke,
+ Steenkerke,
17-08-1825
09-05-1847
1859
1867
06-12-1837
20-08-1881
soldaat
strodekker
x Recques (F), 20-01-1818
x Pollinkhove
x Steenkerke, 21-01-1830
9 10
11 12
13 14
15

César Auguste BLANCKAERT
Marie Josephe Sylvie EVRARD
° Houtem, 14-10-1809
° Recques (F), 10-11-1820
+ Loon (F), 28-01-1886
+ Recques (F), 06-09-1851
werkman
x Recques (F), 23-04-1845

3

2

48

5 6

7

Ludovicus Josephus Arciles BLANCKAERT
° Recques (F), 15-06-1845
+ Steenkerke, 11-11-1906

Elza Augusta Romania MAECKELBERGHE
° Steenkerke, 05-08-1871
+
x Steenkerke, 11-11-1895

2

3

Desiderius Leopoldus Cornelius BLANCKAERT
° Steenkerke, 27-11-1904

1
1

7

+ Leuven, 1980

De tijdtafel (4)
-

door Willy MOONS
1500 : In de vorige nieuwsbrief - we hebben wel een nummer overgeslagen - waren we gekomen aan
1500 toen toen in Gent , in het Prinsenhof, Karel, de zoon van Philips de Schone en Johanna van
Aragon, wordt geboren. Hij moet het bestuur over het Spaans-Vlaamse rijk overnemen. Tot 1515 zal
Margaretha van Oostenrijk, weduwe van Emanuel Philibert van Savoye, zuster van Philips en dochter
van Maximiliaan, als landvoorgdes der Nederlanden Vlaanderen besturen onder voogdij van
Maximiliaan. Zij komt tot vrede met Frankrijk en bewerkt welstand in Vlaanderen.

-

1501 : De stadsmagistraten van Nieuwpoort vragen aan Engeland financiële steun voor de aanleg van
een nieuwe weg tussen Nieuwpoort en Brugge.

-

1506 : Na het overlijden van Filips de Schone in 1506 volgt het 2 regentschap van Maximiliaan van
Oostenrijk die dan keizer van Duitsland is. Hij benoemt zijn dochter Margaretha van Savoye tot
landvoogdes der Nederlanden, dit in afwachting dat Filips oudste zoon Karel – de latere Keizer Karel V
– de troon zou bestijgen.

-

1515 : Karel V wordt meerderjarig verklaard, wordt een jaar later aangesteld tot koning van Spaénje en
vertrekt nog een jaar later quasi voorgoed jaar naar Spanje.

-

1517 : Martin Luther, een augustijnse professor aan de universiteit van Wittenberg (D), maakt zijn 95
stellingen bekend en dat is het begin van de Hervorming en meteen van het conflict tussen katolieken
enerzijds en protestanten of Geuzen anderzijds. Meteen een conflict tussen Vlaanderen (gesteund door
Spanje) en de rest van de Nederlanden onder Willem van Oranje. Hondschoote en het Westerkwartier
zijn nu belangrijke plaatsen in de geschiedenis.

-

1518 : Leeft Vlaanderen in welstand en rust maar onder voogdij van Spanje, op zee voeren de kapers
oorlog en Deense schepen kapen Nieuwpoortse haringvissers.

-

1519 :Maximiliaan overlijdt en Karel V wordt nu ook keizer van Duitsland en Oostenrijk. Maar de
sterfgevallen volgen mekaar op en Karel V erft steeds meer kronen en bereid een wereldrijk voor
waarover men zal zeggen dat het een rijk is “waar de zon nooit ondergaat”.

-

1521 : Opnieuw oorlog tussen Keizer Karel en de Franse koning Frans I tot de Vrede van Kamerijk.

-

1521 : In een plakkaat van 8 mei 1521 verbiedt Keizer Karel V alle geschriften van Luther en alle nietgoedgekeurde geschriften te drukken of te verkopen, op straffe van dood en verbeurdverklaring. Het
ene verordening na de andere wordt van kracht.

-

1522 : De Spaanse inquisitie tegen het protestantisme – een deels kerkelijke en deels burgerlijke
de
rechtbank wordt opgericht en de eerste Lutheranen sterven op de brandstapel. In de loop van de 16
eeuw zullen zo’n 2.000 ketters (“wederdopers of anabaptisten”) vermoord worden. De grote uitwijking
van kapitaal en intellect uit Vlaanderen naar Nederland begint.

-

1529 : Vrede van Kamerijk waarin de Franse leenheerschappij over Vlaanderen opgeheven wordt en
Vlaanderen, na bijna zeven eeuwen heerschappij van de Franse koning, definitief los is van Franrkijk.

-

1530 : Margaretha van Savoye overlijdt en Maria van Hongarije, weduwe van de koning van Hongarije
en zuster van Karel V, wordt regente der Nederlanden. Deze periode van twee lanvoogdessen is vrij
voorspoedig. Alleen kapers en zeeschuimers maken de zee en de havens onveilig.

-

1536-1543 : Opnieuw opeenvolgende oorlogen tegen Frankrijk. In 1543 palmt Keizer Karel de stad
Kamerijk in waardoor de Franse macht wordt gefnuikt. In 1544 wordt opnieuw vrede gesloten met
Frankrijk.

-

1539-1540 : Opstand van Gent, de laatste stuiptrekking van de verouderde gemeentelijke autonomie.
Karel V kwam persoonlijk naar zijn geboortestad en liet de leiders van de opstand onthoofden.

-

1523-1548 : Keizer Karel palmt geleidelijk het noorden van de Nederlanden in en in 1548 worden de
XVII Provinciën – waaronder Vlaanderen - hervormd tot een staatkundige eenheid, een zgn.
Bourgondische Kreits die losjes verbonden was met het Duitse rijk.

-

1552 : Frankrijk valt opnieuw Vlaanderen binnen en keizer Karel roept de adel van Veurne-Ambacht
onder de wapens. Zij worden weldra bijgestaan door Spaanse troepen die in de streek legeren. Het zijn
die troepen die in 1553 de Noordfranse stad Terwaan (Thérouanne), een broeihaard van opstand tegen
de Westhoek, met de grond gelijkmaken.

de
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De Noordfranse stad Terwaan op de heuvel met de achterkant van de kathedraal (gebouwd in de 3de eeuw) die de
mooiste van Vlaanderen werd genoemd. In de voorgrond het kasteel. Heel de stad werd door het leger van Keizer
Karel met de grond gelijk gemaakt nadat de stad zich bij een belegering had overgegeven. Drieduizend arbeiders
klaarden de klus in 15 dagen en 140.000 kanonschoten vernielden de stadsvestingen.
-

1555 : Keizer Karel doet op 25 oktober 1555 troonsafstand te Brussel ten voordele van zijn zoon Filips
II die naast Vlaanderen ook koning wordt van Spanje en Sicilië. Hiermee begint voor ons de Spaanse
tijd die duurt tot 1713. Emmanuel Philibert van Savoye, zoon van Margaretha van Oostenrijk, wordt
landvoogd der Nederlanden. Vlaanderen wordt een wingewest voor Spanje en hier begint een
rampzalige tijd.

-

1556 : Het Franse leger valt opnieuw Vlaanderen binnen en Kales en Duinkerke worden ingenomen.
De bevolking van de Westhoek vlucht met hebben en houwen naar de versterkte steden Veurne en
Nieuwpoort. Ook is er opstand in Vlaanderen gedurende heel de periode dat Philips II het bewind voert
tot 1598. Dat mondt uit in een scheiding der Nederlanden.

-

1558 : In juli komt Lamoral, graaf van Egmont, aan het hoofd van 13.000 Spanjaarden naar de
Westhoek. De bevolking sluit zich hierbij aan. Lamoral verjaagt de Fransen uit Duinkerke en verslaat ze
in Grevelingen. Ook elders in Vlaanderen worden de Fransen verslagen.

-

1559 : De nieuwe kerkelijke indeling van de Nederlanden wordt ingevoerd door Filips II met de
bedoeling beter te kunnen optreden tegen de hervorming. Drie aartsbisdommen: Mechelen, Kamerijk
en Utrecht. 15 bisdommen.

-

1559 : In april wordt vrede gesloten met Frankrijk tussen Filips II en Hendrik II. Margaretha van Parma,
bastaarddochter van Karel V en echtgenote van Ottavia Farnese, hertog van Parma, wordt
landvoogdes der Nederlanden. De Lamoral, graaf van Egmont wordt gouverneur van Vlaanderen en
Artesië. Willem van Oranje wordt stadhouder van Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Filips II
vertrekt voorgoed naar Spanje in augustus 1559.

-

1560 : De Hervorming dringt ook door in de Westhoek (het zgn. Westerkwartier) en geeft aanleiding tot
ruzies en onlusten. Maar de sterke Spaanse bezetting in Nieuwpoort remt veel onheil af.

-

1561 : De Spaanse troepen vertrekken uit Vlaanderen, garnizoenen blijven her en der achter.

-

1563 : De Heidelbergse catechismus wordt opgesteld en nog ditzelfde jaar vertaald in het Nederlands.

-

1565 : De besluiten van het concilie van Trente worden in de Nederlanden afgekondigd. Daardoor kan
de katholieke reformatie (contra-reformatie) in de Nederlanden op gang komen. Waar zij kon
doorwerken bleef de bevolking grotendeels katholiek.

-

1566 : Op 10 augustus begint de beeldenstorm in Steenvoorde, tussen Armentieres en Hondschoote
en verspreid zich over heel Vlaanderen en Nederland. De kerken worden geteisterd om ze voor de
protestantse eredient geschikt te maken maar dat slaat om in plundering en vernieling. Philips II
stuurde de hertog van Alva met tienduizend Spaanse en Italiaanse keursoldaten naar de Nederlanden
9

op de ketters te straffen. Kort nadien trad Margaretha van Parma af als landvoogdes en verliet
Vlaanderen. Alva volgde haar op
-

1566 : Pieter Hasaert uit Komen komt op 10 september naar Wulpen met een bende van 200
aanhangers om er de hervorming te prediken. Ze breken kerken open en plunderen. Op 8 oktober
bestormen ze Veurne met 4.000 man maar geraken de stad niet binnen. Alle Protestanten en Geuzen
worden nu als opstandelingen beschouwd en worden gestraft.

-

1567 : Alva richt de Raad van Beroerten op die om zijn talrijke doodsvonnissen (o.m. 1.100
Nederlanders) de Bloedraad wordt genoemd. Hij voert nieuwe belastingen in.

-

1567 : Vijftien zeegeuzen ontschepen in Oostende en trekken door Veurne-Ambacht tot Hondschoote
en vernielen kerken en kloosters. Op de kerktorens worden wachten uitgezet die voor dergelijk onheil
moeten waarschuwen.

-

1568 : Vier priesters van de Sint-Vedastusparochie in Reninge worden aan de Zwartemolenberg door
de Geuzen vermoord. De Reformatie en Contra-reformatie woedt in alle hevigheid.

-

1573 : Alva wordt teruggeroepen naar Spanje. Hij wordt opgevolgd door Luis de Requesens. Wanner
die drie jaar later overlijdt en Don Juan, de halfbroer van Philips II, landvoogd wordt in de Nederlanden,
is de scheiding der Nederlanden ontkiemt.

-

1577 : Tweehonderd beeldstormers met de geuzenpredikant Pieter Hasaert uit Komen, trekken door de
Westhoek, kerken en kloosters vernielend.

-

1578 : Allessandro Farnese was de volgende landvoogd der Nederlanden. Hij heroverde het zuiden en
oosten der Nederlanden maar Willem van Oranje kreeg steeds vastere voet in het noorden. Met de
compromissen van de Unies van Atrecht in 1579 begint de scheuring der Nederlanden.

-

1580 : Philips II verklaart Willem van Oranje vogelvrij. De Staten-Generaal der Nederlanden zeggen in
het “plakkaat van Verlatinge” de gehoorzaamheid aan de koning op en daarmee begon openlijk de strijd
van Farnese tegen Willem van Oranje.

-

1581-1600 : Farnese herovert alle Vlaamse en Brabantse steden op uitzondering van Oostende.

-

1581 : Franse en Zwitserse legers trekken door Veurne-Ambacht en plunderen de regio.

-

1584 : Op 10 juli 1584 wordt in Delft de prins van Oranje vermoord.

-

1587 : Door overvloedige regen en gebrek aan arbeiders mislukt de oogst, de landerijen verwilderen en
uitgehongerde dieren bedreigen de veestapel.

-

1590 : Engelse legers trachten Veurne-Ambacht in te nemen en plunderen Nieuwpoort, Oostduinkerke
en Wulpen, steken kerken, kloosters, boerderijen en huizen in brand.

-

1593 : De rebellen van Oostende steken de grote hofsteden Allaertshuizen in Wulpen en Ten Bogaerde
in Koksijde in brand.

-

1596 : De pest woedt in Veurne-Ambacht.

-

1600 : Na de slag bij Nieuwpoort in 1600 belegerde Fernase ondermeer Oostende tot in 1604.
(Wordt vervolgd)

Goed om weten…
-

-

-

door de redactie

Tijdens de Franse tijd in Veurne kon men alleen trouwen op de 10de, 20ste en 30ste dag van de maand in de
Republikeinse Kalender. Onnodig te zeggen dat er op die dagen een file was in het stadhuis. Benieuwd of het in
andere steden ook zo beperkt was.
Onlangs werd de kaap van de 20000 rouwbrieven in ons lokaal overschreden. Deze zijn vanaf nu wegens de serieuze uitbreiding - in de gang te consulteren. Daar staan nu rekken waarop de meer dan
200 kaften rouwbrieven ter beschikking zijn. Afspreken met de zaalwachter van dienst.
De beginnerscursus “Maak zelf uw stamboom” kreeg 29 cursisten die met enthousiasme zijn gestart. Dit
betekent dan ook dat de cursus werd ontdubbeld naar woensdag- en donderdagavond zodat het een
doenbare groep wordt om iedereen te kunnen helpen.
De digitalisering van de bidprentjes van het fonds Lams in het Stedelijk Archief Veurne is gestart, dit met
medewerking van Nashuatec dat een automatische scanner te beschikking stelde. Vele duizenden
bidprentjes worden door leden van VVF-Westkust gescand en op de computer gezet. Daarna volgen de
10

-

rouwbrieven. Ze kunnen dan in het archief van Veurne en van VVF-Westkust geraadpleegd worden. Er
wordt nog wel geduld gevraagd tot alles verwerkt is. Wie wil meewerken aan het digitalizeren geve een
seintje (zie blz. 1).
De vrijwilligers die meewerken aan het project om de genealogische gegevens in het Rijksarchief
Brugge (RAB) te digitalizeren, waren aanwezig op de voorstelling van het project dat thans tot heel
Vlaanderen wordt uitgebreid. De voorstelling was heel interessant, voornamelijk de uitleg van de
professoren (Leuven en Gent) met hun demografische resultaten. Er werd ook een nieuwe website van
het Rijksarchief voorgesteld met heel veel mogelijkheden maar meer hierover is ietwat voorbarig. Dit
item werd echter maar in ’t kort uitgelegd en niet alle mogelijkheden werden gedemonstreerd. De nieuwe
site van het rijksarchief zal binnenkort en enkel voor de vrijwilligers van het RAB toegankelijk worden
gesteld tijdens een proefperiode van 1 maand. Hiervoor zullen de vrijwilligers een paswoord
ontvangen. Na die verlopen maand wordt de site toegankelijk voor iedereen. Meer hierover in een
volgende nieuwsbrief.

Vlaamse voornamen (2)

Door de redactie

In nummer 3 van jaargang 2006 startten we een reeks met oude Vlaamse voornamen die algemeen
VVF-voorzitter Michiel Mispelon ooit publiceerde in de Franse Vlaamse Stam. Die namen zijn door
gebruik vervormd en het is vaak moeilijk om nog de ware Latijnse naam te herkennen. In enkele
afleveringen zullen we deze lijst van Michiel Mispelon publiceren. Links van de schuine streep ( / ) de
Vlaamse versie, rechts de Latijnse.
Cobi / Jacobus
Coen, Coenen, Coenraedt, Koen / Conrardus
Colaert / Nicolaus
Coette / Coleta
Colijne / Nicolaus
Comerijne, Commercken / Ontcommera,
Wilgesorris
Cooren / Cornelius
Coppen / Jacobus
Crees / Lucretia
Crijntghe / Quirina
Cuniere / Cunera

C
Carel, Charel / Carolus
Caeseken, Casen / Nicasius
Caetje, Kaatje / Catharina
Calle, Calleken / CatharinaCarijn / Quirinus
Ceel / Marcellus
Celie, Ceelken, Celiken, Celie / Cecilia, Marcella
Ceuntge / Cunera, Cunegundis
Christiaen / Christiana
Cijeken, Cyken / Lucia
Cijntien, Cijne / Francisca
Cisken / Franciscus
Claes / Nicolaus
D
Daem / Adam, Damianus, Damatius
Daen, Daneel, Deen / Daniël
Danckaert / Gratianus
Diekt, Digghe / Benedictus
Dieles / Aegidius
Dierick / Theodorus
Dinghene, Dinghentjen / Diga, Dympna
Diuertge / Diuera
Dijne / Dympna, ook Arnoldina, Amandina,
Bernardina, Gerardina
Do, Doken / Guido
Donus, Doen, Dou / Dominicus
Doom, Domis / Thomas
Dortken / Dorothea
Douwe / David, Dominicus
Dries, Driesken / Andreas
Droon / Hieronymus
Duyfken / Colomba
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Aanwinsten

door André BAERT

NOT Inventarissen opgemaakt na overl. Depots Heyvaert-Simpelaere-Vanden Bussche

0336/0001

BUS Kortemark Analyse Geb. 1798-1800; 1805-1850; Dopen 1788-1796 Deel1

0330/0136

BUS Kortemark Analyse Huw.1805-1850;Overl.1798-1800; 1805-1850 Deel2

0330/0136

POF De Poorterij van Cassel Deel X en XI

0334F/

NOF Archives Notariales de Cassel Deel 10

0336/0001

NOF Choix d'actes du Notariat de Cassel

F0336/0001

SGF Dunkerque; Etats et Inventaires des biens et dettes dressés aprés décès

F332/0009

ABR Culturel & patrimonal de la chatellenie de Lille. (Marc-en-Baroeul)

F339/0002

ABR Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen Deel 1: 1-8603

KI-R1

ABR Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen Deel 2: 8604-13343

KI-R1

ABR Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen Deel 5: 23699-27763

KI-R1

ABR Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen Deel 6:27764-30706

KI-R1

ABR Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen Deel 7: 30713-34586

KI-R1

ABR Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen Deel 9 Index

KI-R1

ABR Inventaris van het Archief van de Staten van Vlaanderen

KI-R1

PAR Menen Indices parochieregisters Geboorten DEEL 1

0331/0025

PAR Menen Indices parochieregisters Geboorten DEEL 2

0331/0025

PAR Menen Indices parochieregisters Geboorten DEEL 3

0331/0025

PAR Menen Indices parochieregisters Huwelijksakten

0331/0027

PAR Menen Indices parochieregisters Overlijdensakten DEEL 1

0331/0027

PAR Menen Indices parochieregisters Overlijdensakten DEEL 2

0331/0027

PAR Menen Indices parochieregisters Overl. Waalsekerk,NederduitsekerkGesn. Sold;

0331/0028

SVG Brugse Vrije Staten van Goed 3° reeks

0332/0010

STB Stamboom Familie STROBBE

0222/0002

SVG Kasselrij Veurne Staten van Goed DEEL 3

0332/0010

ABR Inventaire Archives de L' etat a Bruges Tome II

KI-R1

VAR Documenten ontstaansperiode moderne kadaster en grondlasten 1790-1835

KI-R3

VAR Documenten in omloop bij Belgisch Kadaster 1835-1975

KI-R3

ABR Inventarissen van archieven Kerkfabrieken Deel VI

KI-R1

ABR Nieuwpoort Inventaris archief Oud regime

KI-R1

STG Kasselrij Veurne Deel 35.850 tot 36970 Deel 18

0332/0004

STG Kasselrij Veurne Deel 36.971 tot 39.137 Deel 19

0332/0004

STG Kasselrij Veurne Deel 35.850 tot 36972 Deel 20 Fonds de Spot

0332/0005

PAR Indices van Parochieregisters Wervik Reeks 1 Huwelijken

0331/0028

PAR Indices van Parochieregisters Wervik Reeks 1 Geboorte-akten DEEL 1

0331/0028

PAR Indices van Parochieregisters Wervik Reeks 1 Geboorte-akten DEEL 2

0331/0028

ABR Inventaris van het Archief van Wijnendale en zijn toebehoren

KI-R1

ABR Catalogus verzameling kaarten en plannen RA Brugge

KI-R1

ABR Inventaris verzameling aanwinsten RA Brugge

KI-R1

VAR Vredegerecht en politierechtbank 1795-1995. Organisatie, bevoegdheden

KI-R3

TST Tijdschrift Calcoentje 1984 - 2005

0781/0001

ABR Inventaire des Archives de L'etat a Bruges

KI-R2
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 32 als gewoon lid, € 48 als steunend lid, minimum € 80 als beschermend
lid) op rekening 000-0927382-62 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het
tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.

AGENDA

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

-

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Wie recent een publicatie maakte van een familiegeschiedenis of –stamboom uit de
regio Veurne-Westkust kan deze propageren door ons een korte inhoud te bezorgen
die wij dan in dit ledenblad publiceren.
De volledige publictie schenken voor ons archief mag ook.
Hetzelfde kan met een volledige kwartierstaat met minstens vijf generaties.
Adres redactie: Willy Moons, Oude Zeedijkstraat 1 in 8670-Koksijde-Wulpen, e-mail: Willy.Moons@telenet.be.

Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed van het Brugse Vrije (regio Veurne), 1ste, 2de en 4de reeks en de heerlijkheid Ardooie door
Jef Cailliau. Prijs € 10,00 (+ € 3,70 port).
- Verschijnt binnenkort : De Poorters van Nieuwpoort.

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
Nieuwsbrief VVF 13

Onze digitalisatieprojecten
Een stand van zaken en een warme oproep tot medewerking

door Joeri STEKELORUM, voorzitter

Collectie Lams, stadsarchief Veurne
In 1998 verwierf het stadsarchief van Veurne een belangrijke collectie bidprentjes en
overlijdensberichten van wijlen Lucien Lams (1895-1984), een eminente Veurnaar. De verzameling
werd toen geschat op ca. 300.000 bidprentjes en 100.000 overlijdensberichten. Deze laatste werden
door tientallen vrijwilligers kort na de verwerving digitaal ontsloten door de informatie in te brengen in
een database. Pioniers van toen herinneren zich de maandagavonden waarbij telkens een aantal
mensen de gegevens in de computer stopten. De bidprentjes zelf waren tot nu toe amper ontsloten.
De collectie was enkel toegankelijk op navraag.
Met VVF Westkust vatten we vorig jaar het plan op om de bidprentjes met vrijwilligers te digitaliseren.
Dankzij een sponsoring van Nashuatec Benelux konden we met behulp van een professionele
scanner in februari van dit jaar beginnen aan dit titanenwerk. Dankzij de medewerking van Hilon
Vanleenhove, Marleen Berneel en Freddy Bonte zijn we er ondertussen in geslaagd een 100.000-tal
bidprentjes in te scannen. De raming van 300.000 prentjes blijkt schromelijk overdreven. Bij het
scannen worden zowel voor- als achterkant van het prentje (gelijktijdig !) ingescand, waarbij in een
halve dag tussen de drie- en vierduizend prentjes aan de beurt komen. Het resultaat ziet u in de
afdrukken bij dit artikel.
Het einde van het scannen is in zicht, maar veel werk wacht de VVF-afdeling nog, nl. het hernoemen
van de digitale bestanden. Dit gebeurt op een vrij eenvoudige wijze via het programma IrfanView
(enkel drukken op de F2-toets en de familienaam+voornamen intikken…), doch het blijft een vrij
arbeidsintensief werk. We hopen dit werk toch tegen einde dit jaar te kunnen afronden en doen hierbij
graag een beroep op vrijwilligers die dit thuis kunnen doen.
Momenteel zijn de oudste, ongeveer 7.000, bidprentjes (voor 1900) reeds afgewerkt. Consultatie zal
kunnen gebeuren in het stadsarchief Veurne en in ons documentatiecentrum. Afdrukken zullen
kunnen gemaakt worden tegen in het stadsarchief geldende tarieven.
We onderzoeken momenteel of ook de overlijdensberichten (rouwbrieven) kunnen ingescand worden.
Ook kijken we uit naar eventuele andere collecties die we kunnen digitaliseren.
Wie wenst mee te werken
hilon@vanleenhove.be.

aan

dit

ontsluitingsproject
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kan

contact

nemen

met

Digitalisatie akten burgerlijke stand deelgemeenten Alveringem
Onze VVF-afdeling vatte het plan op om de akten van de burgerlijke stand van de deelgemeenten
van Alveringem (Alveringem, Oeren, SintRijkers, Hoogstade, Gijverinkhove, Izenberge,
Leisele, Stavele en Beveren-IJzer) te
digitaliseren. Het gaat over de periode 17961910.
Hiervoor worden duizenden bladzijden uit de
boeken van de burgerlijke stand in het
gemeentehuis van Alveringem gefotografeerd
(zie voorbeeld hiernaast). Hiervoor zijn
momenteel twee teams van telkens twee
personen ingezet (onze bestuursleden Dirk
Cailliau-Gaby Vancanneyt en André BaertJoeri Stekelorum).
Ook dit project is een niet te onderschatten
taak die heel wat energie en tijd vergt. Het
resultaat zal echter een volledige digitalisatie
zijn met de bedoeling de originele stukken
beter te beschermen. Niemand zal ontkennen
dat de steeds toenemende consultatie en
manipulatie heel wat sleet achterlaat op deze
originele stukken. Anderzijds zal het de zoeker
ook de mogelijkheid bieden om veel vlotter de
nodige informatie te vinden via de computer.
Consultatie zal wellicht mogelijk zijn zowel in
Alveringem, maar zeker in ons VVFdocumentatiecentrum in Baaltje. Ook op
zaterdag zal de genealoog aldus zijn
opzoekingen kunnen doen.
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Momenteel zijn de gemeenten Oeren en Hoogstade afgewerkt. Met afgewerkt bedoelen we
gefotografeerd en achteraf thuis door de medewerkers bijgewerkt (uitsnijden + belichting
optimaliseren + omzetten in pdf-formaat). Gijverinkhove wordt in het vooruitzicht gesteld. Ook het
fotograferen ter plekke van de akten van Izenberge en Beveren-IJzer nadert zijn einde. De grootste
gemeenten, nl. Alveringem, Stavele en Leisele, dienen nog begonnen te worden, zodat kan verwacht
worden dat het einde van dit project kan voorzien worden voor einde 2007, begin 2008. Indien we
wat extra medewerking van vrijwilligers kunnen krijgen, kan dit wellicht iets vroeger !
Ook voor dit project doen we daarom nog graag een beroep op medewerkers die – thuis en op eigen
tempo – de beelden kunnen bijwerken. Slechts elementaire kennis is hiervoor nodig.
Belangstellenden die wensen mee te werken kunnen contact pnemen met projectleider
dirk.cailliau@scarlet.be.
We hopen dat u ook een steentje kan bijdragen in dit project.

Begrafenisklassen onder het oude regime

door A.MARIS

De overlijdensregisters van de 18de eeuw vermelden vaak de klasse van begrafenis van de
overledene, 't Gebeurt in allerlei latijnse bewoordingen. Familievorsers vroegen ons naar de
betekenis hiervan, want — zo menen ze terecht — die klasse van begrafenis is een aanduiding te
meer van de sociale stand van de overledene. Een uitgebreide studie kunnen we er niet van maken.
Maar onderstaande gegevens zullen een voldoende inzicht bijbrengen in de betekenis van de meest
gebruikte latijnse uitdrukkingen.
In de «Costumen van den Lande van Waes» (tot Gendt 1773, blz. 70-76) lezen we een «Transactie
tussen het Hooft-Collegie ende den Bisschop van Gendt», waarin o.a. het tarief van de begrafenissen
wordt vastgesteld. De overeenkomst dateert van 28 februari 1692 en bleef gelden tot het einde van
het oude régime. We mogen aannemen dat de regeling van de begrafenisdiensten in de andere
landsdelen niet zoveel verschilde van die welke getroffen werd voor het Land van Waas zodat we ons
aan de hand van deze regeling een algemeen geldend beeld kunnen vormen van de
begrafenisdiensten in de 18de eeuw.
In het Land van Waas was dan volgende regeling van kracht. «Ende in 't regardt van den hoogsten
Dienst van Begraeven ende Uytvaerten mei: negen Lessen, zal den voornoemden Pastoor voor hem,
Diaken, Subdiaken, Coster, ende het inhaelen van het Lyck op de gewoonelycke plaetse mogen
profiteren dry ponden grooten eens. «Den voorgeschreven Dienst gebeurende met ses Lessen,
zullen al t'samen daer over mogen profiteren, de somme van twee ponden grooten, behoudens dat
over de Begraevenisse &c. geschiedende met ses Lessen, de Lycken niet en zullen vermogen
ingehaelt te worden, op dat alsoo distinctie gemaeckt worde tusschen de principaelste ende andere
Persoonen.
«Voor de Diensten als vooren geschiedende met dry Lessen, zal men alleenelyck moeten voor alles
betaelen twintig Schellingen groote (de welcke niet en zullen mogen Begraeven worden in de Kercke)
't en zy den Overledenen aldaer is rechthebbende van vrye Sepulture ende gekomen is tot groote
decadentie, in welcken gevalle sy evenwel maer en zullen moeten betaelen de voorseyde twintig
Schellingen grooten eens. «.... Belangende de arme lieden geleefd hebbende op den Armen- disch,
vermag den Pastor alleenelyck te genieten voor het Begraeven, soo voor hem als synen Coster, de
somme van dry Schellingen grooten, mits doende eene gelesene Misse.»
Behalve de begrafenis op kosten van de Armendisch, bestonden er dus drie klassen van uitvaart:
met negen, zes of drie «lessen ». Die «lessen» — we zouden nu zeggen : lezingen — verwijzen naar
een deel van het officie der overledenen, dat voor de priesters en de koster diende gezongen te
worden. Ze verwijzen nl. naar de «metten» van dat officie. En die metten bestaan uit een inleidende
psalm, driemaal drie psalmen en driemaal drie lezingen, die zelf gevolgd worden door een beurtzang.
Bij een dienst van «negen lessen» werden dus de hele meten gezongen; bij een dienst van «zes
lessen» werden twee derden gezongen; bij een dienst van «drie lessen» één derde. Het zingen van
de hele metten beslaat ongeveer een uur. Daarom werden ze daags voor de begrafenis gezongen.
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De ouderen onder ons hebben dat gebruik nog gekend. Men noemde dat officie : de vigiliën. Maar de
pastoors hebben nu in hun registers verschillende uitdrukkingen gebruikt om één van die diensten
aan te duiden. We kunnen ze rangschikken als volgt:
- Een dienst met «negen lessen» werd o.a. aangeduid als : cum officia novem lectionum (met
officie van negen lessen) — cum officia solemni (met plechtig officie) — exequiae primae
classis (uitvaart van eerste klasse) — exequiis summis (met hoogste uitvaart).
- Een uitvaart met «zes lessen» werd o.a. aangeduid als : offisio sex lectionum (met officie van
zes lessen) — officia medio (met officie van de middelklasse) — exequiis mediis (met uitvaart
van de middelklasse) — exequiis majoribus (met hogere uitvaart) — exequiis duplices (uitvaart
van dubbele klasse) en mogelijk ook met exequiae duplices majores (uitvaart van hogere
dubbele klasse) : die «majores» zou op een hogere onderverdeling van de twee 3de klasse
kunnen wijzen, zo niet op de dienst van de hoogste klasse of van negen lessen. Waar alleen
exequiae staat vermeld wordt de dienst met «drie lessen» bedoeld.
Wat de familievorser verder interesseert is de kostprijs van die diensten. Specialisten zouden
nauwkeurig kunnen zeggen welke de waarde van een pond grooten en van een schelling was in de
loop van de 18e eeuw. Wij zullen ons moeten vergenoegen met benaderingscijfers aan te geven.
Een hoogste dienst moet vier a vijfduizend frank (100 tot 125 euro) gekost hebben in huidige
geldwaarde. Een dienst van tweede klasse kostte bij de drieduizend frank (75 euro) en een van derde
klasse ongeveer driehonderd frank (7.50 euro). Die bedragen werden als honorarium uitgekeerd aan
priesters en koster. Er diende verder — naar verhouding met de klasse — nog betaald te worden aan
de kerkfabriek voor rouwbehangen en voor de waskaarsen die bij de begrafenis werden gerbruikt.
Alles bij elkaar gezien, wie met een uitvaart eerste of tweede klasse werd begraven, moet er
warmpjes hebben ingezeten.

Goed om weten…

door de redactie

-

Wie eens een dag wil “Brusselen” en copieus genieten van een aantal troeven van ons Vlaams
kunstpatrimonium kan inschrijven bij de “Vrienden van het Veurns Archief”. Die organiseren op vrijdag 5
oktober een bezoek aan de meest prestigieuze collectie van de Koninklijke Bibliotheek: het
Handschriftenkabinet. Ondermeer het Fonds Arthur Marghelynck, een belangrijk handschrift uit het
cultureel erfgoed van de Westhoek, is daar te zien. Na de middag leidt Paul De Ridder, doctor in de
Middeleeuwse Geschiedenis en boeiend verteller, de groep rond in de kathedraal van Sint-Michiel en
Sint-Goedele. In de late namiddag is er nog een bezoekaan de tentoonstelling “Rubens, een genie aan
het werk”. Afspraak : 5 oktober, 7.55 uur op het perron station Veurne of 8.10 uur station Diksmuide of
9.50 uur lokettenzaal station Brussel-Centraal.

-

In de Wettelijke Passeringen van Duinkerke, serie 18, deel 13, vond Jef Cailliau volgende
eigenaardigheid: “Loys Pieter, hoogduytsman, heeft bij onze consente alhier publycquelick ghespeelt
met dry beeren doende de selve dansen op de slach en spel van den trommel en de slach van de
trompette met noch ander tyt cortyn daer toe hessende eenen stuver van elck persoon spectateur ende
dit den tyt van vier dagen gejont den 18 dezer en want hy dannof en ‘tgonne voorschreven versocht
heeft onze opene attestatie hebben wy hem deze verleent. 19-12-1614.”

-

Nog eentje : Janssen Beunynck Willem (meester sluismeester) X Aeris Christyne; Janssen De Witte
Renier X Hendryckx Soelke halmen aan Jan en Pieter Tugge metgaers Simoen Saysoen welke
verkopers het sluis nieuwelyks bouwden buiten de stede op de Oostzyde van de bergvaert met 25
roeden land gelast ma 5 gulden ’s jaars aan mevr. Van Ravensberghe, 775 gulden te betalen 100
gulden gheldt en de resteerende 675 binnen de stede van Amsterdam binnen de 6 maanden van dezen.
19-08-1615.

-

Werner Peene uit Gistel (www.peene.net) schrijft: In het kader van mijn onderzoek naar Leffingse
families en de link naar Noorhollandse inwijking aldaar, ben ik op zoek naar de afstammelingen uit de
familie Dierickx-Visschers. Deze naam is ca 1610-20 in Leffinge ontstaan om zich te onderscheiden van
de andere families Dierickx die zich daar vestigden. Dit gebeurde met tal van andere Noordhollandse
families in deze periode zoals Jacobsen, Adriaenssen, Cornelissen, Claeysen, Jansens, Simoenssen,
etc. Over deze laatste familie staat op www.erfgoedblog.be het voorbeeld hoe deze overging naar de
nog steeds bestaande familie Houtsaegher. Met dank aanvaard ik ook enige info over deze andere
genoemde families in de omgeving van Leffinge (vnl. Snaaskerke, Slijpe, Stene).
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-

Ik vroeg me af – zo schrijft Will Brassé uit het Limburgse Sittart - of er een systeem is om inzichtelijk te
maken hoe de standsverschillen voor de Franse tijd lagen in een bepaald dorp. Dan bedoel ik niet de
adel, maar verschillen tussen de grote boeren en kleine boertjes, tussen rijke en arme families in de
lokale bevolking. Men ziet dat bepaalde families vooral onderling trouwden en bepaalde functies en
beroepen uitoefenden, maar ik zie tot nu toe weinig harde scheidslijnen tussen families, en zou daar
graag meer zicht op krijgen. In hoeverre kan ik de maatschappelijke status en rijkdom afleiden uit de
beroepen en functies die ik aantref, en welke beroepen horen bij welke status?
de
Gezien mijn vrij eenvoudige afkomst verbaasde het me bijv. dat ik begin 18 eeuw toch zo'n 5
de
schepenen in mijn kwartierstaat tegenkwam, en in de de 17 eeuw wel 20 of 30 schepenen. Er lijken
de
opvallend weinig echt arme voorouders in de kwartierstaat te zitten; ze lijken met name in de 18 en
de
de
de
19 eeuw verarmd te zijn... Wie waren de echt arme dorpsgenoten in de 17 en 18 eeuw, waarvan ik
toch zou denken dat dat de meerderheid was? Waarom tref ik die zo weinig aan onder mijn voorouders:
waren er destijds niet zoveel echt armen, zijn die families door de armoede uitgestorven of eggetrokken,
en
vervangen
door
verarmde
leden
van
'betere'
families?
Will Brassé uit het Limburgse Sittart stelt die voor ons ook belangrijke vragen. Wie geeft hierop een
antwoord?

-

Wat is een solfermaker ? Volgens Tom Bias is een solfermaeker een zwavelmaker. Dit is iemand die
zwavel bereidt. Zwavelbaden, zwavelberokingen en zwavelsamenstellingen werden gebruikt bij
huidziekten. Een solferverkoper verkocht zwavelstokken. Zwavelstokken werden samengebonden door
een zwavelbinder tot een bundel. Een zwavelstok is een in zwavel gedoopt houtje of hennepstengel die
gebruikt werd om een vlam te maken met behulp van een tondelaar.

-

Wat is een andersweer ? Het woord 'andersweer' is Middelnederlands en betekent 'achterneef, kind van
een volle neef of nicht'. 'Paterneel' betekent 'van vaderskant'. Dus een 'andersweer paterneel' zal dan
een achterneef van vaderskant zijn.

-

Welke vadernamen zijn er in een paterneel ? We vonden achtereenvolgens : I Vader ; II Grootvader ;
III Overgrootvader ; IV Betovergrootvader ; V Oudvader ; VI Oudgrootvader ; VII Oudovergrootvader ;
VIII Oudbetovergrootvader ; IX Stamvader ; X Stamgrootvader ; XI Stamovergrootvader ;
XII
Stambetovergrootvader ; XIII
Stamoudvader ; XIV
Stamoudgrootvader ;
XV Stamoudovergrootvader ; XVI Stamoudbetovergrootvader ; XVII Edelvader ; XVIII enz.
Tot betovergrootvader is er meestal geen probleem. Maar de overige benamingen zijn niet terug te
vinden in een verklarend woordenboek, noch in een encyclopedie. Kan iemand zeggen of deze
benamingen inderdaad gebruikelijk zijn ? Of is er andere nomenclatuur beschikbaar ?

-

En dan zijn er nog de generatiebenamingen : 01. Proband ; 02. Ouders ; 03. Grootouders ;
04. Overgrootouders ; 05. Betovergrootouders ; 06. Oudouders ; 07. Oudgrootouders ;
08. Oudovergrootouders ; 09. Oudbetovergrootouders ; 10. Stamouders ; 11. Stamgrootouders ;
12. Stamovergrootouders ; 13. Stambetovergrootouders ; 14. Stamoudouders ;
15. Stamoudgrootouders ; 16. Stamoudovergrootouders ; 17. Stamoudbetovergrootouders ;
18. Edelouders ; 19. Edelgrootouders ; 20. Edelovergrootouders ; 21. Edelbetovergrootouders ;
22. Edeloudouders ; 23. Edeloudgrootouders ; 24. Edeloudovergrootouders ;
25. Edeloudbetovergrootouders ; 26. Edelstamouders ; 27. Edelstamgrootouders ;
28. Edelstamovergrootouders ; 29. Edelstambetovergrootouders ; 30. Edelstamoudouders ;
31. Edelstamoudgrootouders ; 32. Edelstamoudovergrootouders ; 33. Edelstamoudbetovergrootouders ;
34. Voorouders ; 35. Voorgrootouders ; 36. Voorovergrootouders ; 37. Voorbetovergrootouders ;
38. Vooroudouders ; 39. Vooroudgrootouders ; 40. Vooroudovergrootouders ;
41. Vooroudbetovergrootouders ; 42. Voorstamouders : 43. Voorstamgrootouders ;
44. Voorstamovergrootouders ; 45. Voorstambetovergrootouders ; 46. Voorstamoudouders ;
47. Voorstamoudgrootouders ; 48. Voorstamoudovergrootouders ; 49. Voorstamoudbetovergrootouders
50. Aartsouders ; 51. Aartsgrootouders ; 52. Aartsovergrootouders ; 53. Aartsbetovergrootouders ;
54. Aartsoudouders ; 55. Aartsoudgrootouders , 56. Aartsoudovergrootouders ;
57. Aartsoudbetovergrootouders ; 58. Aartsstamouders ; 59. Aartsstamgrootouders ;
60. Aartsstamovergrootouders ; 61. Aartsstambetovergrootouders ; 62. Aartsstamoudouders ;
63. Aartsstamoudgrootouders ; 64. Aartsstamoudovergrootouders ;
65. Aartsstamoudbetovergrootouders.
Met toevoeging van 'Aarts' komen we tot de 129ste, met toevoeging van 'Opper' tot de 257ste, met
toevoeging van 'Hoog' tot de 513ste generatie.
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De tijdtafel (5)

door Willy MOONS
We waren gekomen tot in het jaar 1600 en halfweg de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen de
Spaanse overheerser Filips II en de Oranje getrouwen van de Verenigde Nederlandse Staten. De
Beeldenstorm (1566), die in de Westhoek moordend was voor 130 priesters en duizenden gelovigen,
was nu grotendeels geluwd na de Pacificatie van Gent (1576). Maar de onvrede bleef broeden zowel
inzake machtsoverdracht van de Spaanse koning aan de Staten-Generaal der Nederlanden als inzake
godsdienstvrijheid. Toen in 1588 de zelfstandige Republiek der Verenigde Nederlanden werd opgericht
was een vrede met Spanje opnieuw zoek. Maurits van Nassau (zoon van de inmiddels vermoorde
Willem van Oranje) verjoeg de Spaanse garnizoenen en belegerde in 1600 Nieuwpoort. Filips II van
Spanje schonk door de Akte van Afstand van 6 mei 1598 de XII Provinciën aan zijn dochter Isabella en
haar toekomstige gemaal aartshertog Albrecht van Oostenrijk. Met de Spaanse landvoogd Alessandro
Farnese (en niet Fernase zoals in vorige bijdrage stond !) won Albrecht in juli 1600 de slag bij
Nieuwpoort en belegerde nu met de Spaanse veldheer Spinola Oostende waar het leger van Maurits van
Nassau zich had teruggetrokken.
-

1601 : Aartshertog Albrecht stuurt een groot leger om Oostende te belegeren en de “geuzen” te
verjagen. Hiervoor moest Vlaanderen en Veurne-Ambacht gedurende drie jaar een zware belasting
betalen.

-

1604 : Maurits van Nassau poogt zijn troepen Oostende te ontzetten en aartshertog Albrecht
mobilizeert opnieuw de bevolking en eist paarden en wagens op. Op 20 september 1604, na 38
maarden belegering, gaven de Geuzen in Oostende zich over en werd de stad heroverd. De stad lag
helemaal in puin en er waren duizenden doden.

-

1606 : Zware storm op tweede Pasen aan de kust met veel schade.

-

1609 : Spanje en de XII Provinciën sloten op 9 april 1609 een wapenstilstand die “Twaalfjarig Bestand”
werd genoemd. Daarmee stopte een halve eeuw verschrikkelijke ellende en begon in Noord en ZuidNederland een heropbloei. In dit bestand erkent Spanje de Republiek der Verenigde Nederlanden (het
huidige Nederland) als een
zelfstandige staat. De
splitsing van de Nederlanden
is nu een feit.
-

1611 : Met het “Eeuwig
Edict” worden alle
rechtszaken in de zuidelijke
Nederlanden geregeld en het
bestuur georganiseerd
waardoor eenheid van het
land ontstaat. Ondermeer de
familienamen werden
ingevoerd en de pastoors
moeten door-, huwelijks- en
overlijdensregisters
aanleggen.

-

1620 : Wenceslas
Coeberger start het
droogleggen van De Moeren
door het graven van de
Ringsloot en bouwen van
windmolens voor de
overheveling van het
overtollige water.

-

1620 : Omtrent dit tijdstip
verdwijnt – 250 jaar na haar
oprichting - de
Cisterciënzerabdij Ter
Duinen in Koksijde onder de
oprukkende duinen. In 1623
poogde de abt van Ter Duinen om de abdij over te brengen naar de parochie Sint-Walburga in Veurne.
Toen dat misluke verhuisden de monniken naar de abdijhoeve Ten Bogaerde, nadien naar Ter Doest in
Lissewege en uitendelijk naar Brugge (zie indrukwekkende schilderij van Pieter Pourbus hiernaast).
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-

-

1621 : Het “Twaalfjarig Bestand” loopt ten einde maar een definitieve vrede werd niet gesloten en
omdat men invallen van de Geuzen vreest worden de grenzen en het strand bewaakt en de mannen
blijven bewapend.
1621 : Filips II van Spanje overlijdt en wordt opgevolgd door Filips IV. In juli overlijdt te Brussel
aartshertog Albrecht kinderloos. Aartshertogin Isabella blijft landvoogdes.

-

1625 : De Boetprocessie in Veurne wordt ingesteld door Jacob Clou (°Nieuwpoort, 1582 uit een familie
afkomstig uit Noord-Frankrijk). De Sodaliteit van den Gekruisten Zaligmaker bestaat van 1644 en zal de
Boetprocessie eeuwenlang onder haar hoede nemen.

-

1633 : Landvoogdes Isabella overlijdt en de Zuidelijke Nederlanden worden opnieuw bestuurd door
Spaanse goeverneurs. De eerste landvoogd was graaf Pedro de Fuentes die opgevolgd wordt door de
broer van de Spaanse koning Filips IV, de kardinaal-infant Ferdinand. Hij moet de Zuidelijke
Nederlanden verdedigen want Frankrijk en de Noordelijke Nederlanden willen de Zuiderlijke onder
mekaar verdelen.

-

1634 : Op 13 januari worden plannen gemaakt om een kanaal te graven van Duinkerke over Veurne en
Nieuwpoort naar Plassendale, waar aangesloten wordt op het kanaal naar Brugge. Het ontwerp werd
door de koning goedgekeurd op 13 augustus 1638. Een ware volksverhuizing voltrok zich langs het
kanaal. Brugge was op 16 november 1641 verbonden met Nieuwpoort.

-

1644 : De zuidelijke Nederlanden brokkelen af want de Franse legers bezetten steeds meer steden:
Grevelingen, Sint-Winoksbergen, Bethune, Lillers, Armentiers, Menen vielen in Franse handen.
Wanneer Nieuwpoort wordt bedreigd laat de gouverneur het zeewater in de IJzer en de kanalen rijzen
zodat de overtocht onmogelijk wordt. Dat alles gaat gepaard met plunderingen, roof en doodslag.

-

1645-46 : De pest woedt opnieuw in de Westhoek en velen overlijden. Een derde van de bevolking
sterft aan buikloop. De daaropvolgende winter was buitengewoon streng en werd de kuststreek
geteisterd door Franse legerbenden die plunderden. Na hen komen Schotse en Engelse troepen op
hun beurt gevolgd door Oostenrijkse. In de streek heerst grote armoede en vele mensen verlaten de
kuststreek.

-

1646 : Ook Veurne wordt door de Fransen belegerd en op 4 september ingenomen door 40.000
soldaten die de stad verwoestten. Op 9 oktober viel Duinkerke in Franse handen niettegenstaande de
gouverneur de Moeren onder water had laten zetten.

-

1647 : Op 13 juli viel Diksmuide in handen van de Fransen en op 29 juli belegerden zij Nieuwpoort,
evenwel zonder succes. Inmiddels plunderden zij wel de omliggende landerijen. Het leven werd
tengevolge van die plunderingen en de voorraden die de troepen opsloegen, steeds duurder. Er was
groot gebrek aan tarwe en bijgevolg aan brood.

-

1648 : Met de Vrede van Munster eindigt de Tachtigjarige Oorlog. Spanje erkent nogmaals de
soevereiniteit van de Verenigde Provinciën en stond ondermeer Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en
Maastricht af. De grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden is nu nagenoeg definitief.
De Schelde en het Zwin werden gesloten voor scheepvaart en de katholieke godsdienst bleef in de
Verenigde Provinciën verboden.
1948 : Op 16 mei belegert het Franse leger Ieper en op 13 juni Diksmuide met de bedoeling de
Spanjaarden uit hun garnizoen in Oostende te lokken en die stad vanop zee en land te kunnen
innemen. Maar de Spanjaarden laten zich niet beetnemen en versloeg het Franse leger en maakte
4.000 doden en 13.000 krijgsgevangenen. De Spanjaarden verjoegen de Fransen toen ook uit Veurne
en namen de stad over. Maar op 20 augustus versloegen de Fransen bij Lens het Spaanse leger en
namen op 11 september Veurne terug in.

-

-

1649 : De oorlog tussen Spanje en Frankrijk met de Zuidelijke Nederlanden als inzet, woedt na de
Vrede van Munster verder gedurende tien jaar. De Spaanse soldaten die in Nieuwpoort ingekwartierd
zijn beroofden de burgers zodat de gouverneur toestond dat de burgers zich bewapenden.

-

1649 : Op 30 januari werd Karel I, koning van Engeland, door de anti-royalistische staatsman Oliver
Cromwell onthoofd. Zijn drie zonen vluchtten naar de Nederlanden en kwamen meer dan eens met een
legertroep naar Veurne, ook om te plunderen. Ook in het Franse parlement rommelt het.

-

1649 : Op 12 april verjagen de Spanjaarden de Fransen uit Ieper. De Fransen legeren zich zes weken
met 600 manschappen in Adinkerke en houden van daaruit rooftochten in de Westhoek.

-

1650 : Aarthertog Leopold, gouverneur der Nederlanden, nam verscheidene grenssteden in en stuurt
troepen naar de IJzer om invallen van Fransen te verhinderen.
(Wordt vervolgd)
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Vlaamse voornamen (3)

Door de redactie

Vervolg van de reeks met oude Vlaamse voornamen die algemeen VVF-voorzitter Michiel Mispelon ooit
publiceerde in de Franse Vlaamse Stam. Die namen zijn door gebruik vervormd en het is vaak moeilijk
om nog de ware Latijnse naam te herkennen. In enkele afleveringen zullen we deze lijst van Michiel
Mispelon publiceren. Links van de schuine streep ( / ) de Vlaamse versie, rechts de Latijnse.

E
Emmerick / Aymericus
Emmen / Edmundus
Eppen / Absolon, Eppo
Enghel / Enghelbertus
Ernin / Arnolda
Ernst / Ernestus
Esellinne / Asella
Euert / Euerardus

Ercken / Honoria
Eertken / Arnolda
Eeltge, id est Aeltge / Aleydis
Elen, Elken, Deyle, Deylken / Helena
Elis / Elias
Else, Elsge, Elsken / Elisabeth
Embrecht, Emmen / Embertus
Emmeken, Emerents / Emerentiana

F
Floris / Florentius
Freken / Frederica
Frerijne / Frederica
Frer, Frits / Fredericus
Frank / Liberius, Eleutherius, Franco

Faes, Daes / Seruatius, Geruasius
Feken / Phocas, Fredericus
Felten, Delten / Valentinus
Femetgen / Euphemia
Fij, Fijge, Fijfken, Dijfken / Sophia, Euphemia
Floorken / Florentia

G
Gommar / Gummarus
Goolke / Godoleua
Gooris / Gregorius
Goossen / Goswinus
Govaert / Goiar, Godwaldus, Godefridus
Griete, Grietken / Margareta
Guert / Godefridus
Guyleken, Gultje / Gudula

Geen / Eugenius, Gerardus
Gertge / Gertrudis, Gerarda
Gelijn / Gislenus
Gerrit / Gerardus
Geurick / Gaugerius
Ghijs / Gisbertus
Gielis / Aegidius
Goede / Agatha
Goele / Gudula

Cursus oud schrift

Overname uit de Archikrant
Een van de moeilijkheden bij het opmaken van een stamboom, bij het zoeken naar de geschiedenis
van je huis, straat, dorp of stad, is het ontcijferen van oude handschriften. Niet alleen het taalgebruik
maar ook de vorm van de letters is heel verschillend van de hedendaagse schrijfwijze.
In samenwerking met Vorming Plus organiseert de vereniging “Vrienden van het Veurns Archief” een
cursus oud schrift. Het is een basiscursus die je enkele hulpmiddelen aanreikt om vlotter en
nauwkeuriger oude teksten te kunnen lezen en begrijpen. Na een kort overzicht van de geschiedenis
van het schriftvormen teksten uit de periode van 1400 tot 1900 het uitgangspunt van een bespreking
van de courante moeilijkheden.
Wanneer:

Vijf maandagen van 20 tot 22 uur
op 27 september en 4, 11, 18 en 25 oktober.
Waar:
VormingPlus-centrum, Pannestraat 142 in Veurne.
Wie:
Jan Van Acker, licentiaat geschiedenis en archiefwetenschappen.
Prijs:
30 euro, syllabus inbegrepen.
Info en inschrijvingen: Volkshogeschool Regio Oostende-Westhoek,
Pannestraat 142 in Veurne, tel. 058-31.19.94.
Betaling:
Door overschrijving op rekening 738-0102524-17
met vermelding “cursus oud schrift”.
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De kapers van Nieuwpoort

coor Jan Van Acker, stadsarchivaris Veurne

Bij de tekst over Kapers in Nieuwpoort door J. Cailliau in de driemaandelijkse Nieuwsbrief van de
VVF Afdeling Westkust (jg. 6, 2006, p. 38-39) passen enkele opmerkingen.
In de transcriptie wordt gewag gemaakt van “syn Hoogheyt Hectoral VAN BEYEREN als gouverneur
van dese Nederlanden”, en verder nogmaals van “syn Hoogheyt Hectoral VAN BEYEREN souverain
van dese landen”, waarbij Hectoral een voornaam lijkt te zijn.
De afbeelding van de originele tekst er naast maakt evenwel duidelijk dat hier heel wat anders
bedoeld is. Er staat immers niet “Hectoral”, maar wel “electoral”. Zodat het niet gaat om ene Hectoral
van Beyeren, maar om de keurvorst van Beieren. Net zoals ook de eerste bemanningsrol vermeldde
dat het schip uitvoer met toelating van “syne Ceurvorstelicke Hoogheyt den Hertoghe VAN
BEYEREN”.
De tekst wordt op het einde gedateerd in 1713. De verovering van het schip, waarover het hier gaat,
wordt in de transcriptie gesitueerd “den sesden maerte XVI c twaefve”, waar de tekst duidelijk “den
sesden maerte xvijC twaelfve” geeft. Gezien de einddatum van het stuk en de bijhorende interessante
bemanningsrollen, zal dit allicht een tikfoutje zijn, maar het schip werd dus wel degelijk op 6 maart
1712, en niet 1612, veroverd.
De combinatie van de beide gegevens leidt ons tot Maximiliaan II Maria Emanuel Cajetanus (16621726), kortweg Max Emanuel, en bijgenaamd de Blauwe Keurvorst (naar de kleur van zijn
wapenrusting). Hij was vanaf 1679 in opvolging van zijn vader en tot zijn eigen dood keurvorst van
Beieren. Daarnaast was hij inderdaad vanaf 1691 landvoogd van de Spaanse Nederlanden.
Deze keurvorst geraakte op diverse manieren verwikkeld in de Spaanse Successieoorlog, die in het
begin van de 18de eeuw ook in onze contreien uitgevochten werd. Hij koos de kant van de Spaanse
troonopvolger uit het Franse koninklijke huis. Maar door de oorlogsomstandigheden moest hij feitelijk
het gezag over Vlaanderen prijs geven, hoewel hij in naam van de Franse Bourbon, die als Filips V
koning van Spanje zou worden, in 1712 nog met de soevereniteit van de Zuidelijke Nederlanden
bedacht werd. Die moest hij weer afstaan toen de Oostenrijkers met het Verdrag van Utrecht in 1713
als onze nieuwe vorsten aanvaard werden. Kan u nog volgen?
Dat Verdrag werd gesloten op 11 april 1713, zodat we met dit Nieuwpoortse stuk merkwaardig op de
wip zitten: de boot werd veroverd in 1712, maar de akte dateert pas van 3 mei 1713. Maar voor
Nieuwpoort maakte dit nog niet direct veel uit, omdat de stad in handen was van de Fransen als
bondgenoten van de Spaanse troonopvolger, en zo eigenlijk onder controle van de Beierse keurvorst
stond. En die had bij het Verdrag van Utrecht bedongen dat hij deze gebieden slechts moest
overdragen, als hij in zijn Beierse bezittingen hersteld was. Dat lukte pas in 1714, zodat Maximiliaan
Emmanuel op 1 december 1714 zijn onderdanen van hun eed van trouw ontsloeg en pas in 1715 de
Oostenrijkers effectief de macht overnamen.
Opmerkelijk is dat de terminologie van de akte in de Nieuwsbrief naar deze verwarde toestand
refereert. De keurvorst wordt eerst als gouverneur van de Nederlanden bestempeld (wat hij was sinds
1691), en dan als soeverein (wat hij sinds 1712 was). Werd de internationale politiek voor de griffier
uit Nieuwpoort, die het blijkbaar ook allemaal maar moeilijk kon volgen, wat te veel?
Het is alvast die verwarde politieke en militaire toestand, die de achtergrond vormt voor het stuk dat
J. Cailliau publiceerde. De positie van Nieuwpoort als Franse havenstad, tegen de zeemogendheden
Engeland en de Verenigde Provinciën in, beletten hierbij “alle pogingen om handel en visserij vooruit
te helpen. Het zeevolk moest weer eens zijn toevlucht nemen tot vrijbuiterij om zijn kost te
verdienen”, schrijft R. Dumon.
Over de keurvorst van Beieren en de bijzonder ingewikkelde situatie in die periode is verhelderend R. DE
SCHRYVER, De Zuidelijke Nederlanden als Frans en geallieerd protectoraat, in Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, dl. 9, Haarlem, 1980, p. 31-43, en uiteraard is ook op Internet veel te vinden (o.m. in Wickipedia);
over de Nieuwpoortse kaapvaart is er E. VOGELAERS, De Nieuwpoortse kaapvaart in de 17de en de 18de
eeuw, lic.verh. Gent, 2000. Het citaat bij R. DUMON, De geschiedenis van Nieuwpoort, Langemark, 1989, p.
429.
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Kwartierstaat Chantal LOONES
32

33

34

35

Loones
Franciscus

5

38

39

40

41

42

43

44

Peelman
Benedictus

45

46

47

48

De Vos
Jacobus

49

50

51

Augustin
Petrus

52

53

55

56

Dedeyster
Joannes Francis.

57

58

59

60

Devolder
Ambrosius

61

62

63

Pylyser
Petrus

° Oostduinkerke,
12 nov 1822
+ Oostduinkerke
28 mei 1893

° Laerne,
21 jul 1832

° Saffelaere,
6 jun 1836

° Keiem,
18 aug 1834

° Lombardsijde,
25 nov 1831
+ Westende
5 aug 1901

° Keiem,
3 dec 1826
+ Pervijze
29 sep 1873

° Oostduinkerke,
25 mei 1846
+ Ramskapelle
24 feb 1927

x Wulpen,
10 jun 1844

x Oostduinkerke,
21 jan 1847

x Laerne,
12 nov 1856

x onbekend,
voor 1860

x Keiem,
3 mei 1861

x Lombardsijde,
4 mei 1865

x Pervijze,
27 mei 1864

x Ramskapelle,
08 maa 1871

Florizoone
Amelia

Daems
Maria Cecilia

De Bruycker
Maria-Victoria

Eeckman
Nathalia

Ameeuw
Julianna

Misseeuw
Maria Ludovica

Vrambout
Hortencia

Commein
Joanna Clara

° Wulpen,
27 dec 1817
+ Oostduinkerke
12 nov 1868

° Oostduinkerke,
9 feb 1825
+ Oostduinkerke
5 feb 1891

° Gijzenzele,
10 feb 1826

° Saffelaere,
2 feb 1835

° Keiem,
15 sep 1834

° Wilskerke,
18 mei 1837
+ Westende
30 sep 1874

° Lampernisse,
17 dec 1836
+ Pervijze
25 nov 1897

° Oostduinkerke,
21 dec 1849
+ Ramskapelle
23 apr 1936

17 18

19 20

Torreele
Justina Rosalia

° Oostduinkerke,
° Oostduinkerke,
28 sep 1847
13 aug 1854
+ Nieuwpoort
+ Nieuwpoort
28 mei 1938
4 jan 1935
x Oostduinkerke, 25 okt 1882
8
9
Loones Aimé René
° Sint-Joris a/Yzer, 13 mei 1897
+ Oostende 19 aug 1973

21 22

Peelman
Petrus

23 24

De Vos
Eulalie Marie

° Laerne,
° Saffelaere,
8 jul 1864
3 jan 1867
+ Oudenburg
+ Brugge
12 apr 1935
1 mei 1931
x Sint-Amandsberg, aug 1895
10
Peelman Mathilde Marie
° Heusden, 12 apr 1903
+ Nieuwpoort 5 feb 1964

25 26

Augustijn
Carolus Ludovic.

27 28

Dedeyster
Amelie

° Keiem,
° Westende,
22 aug 1863
25 maa 1868
+ Westende
+ Westende
23 jun 1949
20 nov 1946
x Westende, 9 apr 1891
11 12
Augustijn Jérôme Alfons
° Oostduinkerke, 21 aug 1895
+ Nieuwpoort 19 apr 1929

x Stuivekenskerke, 19 mei 1926
4

29 30

Devolder
Gustaaf Florent

31

Pylyser
Octavie Sophie

° Pervijze,
° Ramskapelle,
20 jul 1868
20 sep 1875
+ Nieuwpoort
+ Nieuwpoort
7 jan 1950
15 maa 1939
x Ramskapelle, 7 jul 1897
13 14
15
Devolder Lucia Maria
° Nieuwpoort, 24 maa 1900
+ Nieuwpoort 27 okt 1966

x Nieuwpoort, 19 jan 1922
5

Loones Gentil Frans

2

54

° Ramskapelle,
2 dec 1779
+ Oostduinkerke
7 apr 1856

16

3

37

Torreele
Pieter Ludovicus

Loones
Victor Aloisius

4

36

6

7

Augustijn-Verbrugge Angéline
° Nieuwpoort, 18 okt 1928
+ Oostende 21 jun 1987

° Sint-Joris a/Yzer, 29 jun 1927
+ Sint-Joris a/Yzer 16 feb 2004

x Nieuwpoort, 15 sep 1953
2

1

Beroep: Bediende

3
Loones Marie Chantal Lucie Aimé
° Nieuwpoort, 6 dec 1960
x Nieuwpoort, 27 jan 1989

1

met: Patrick Germain Goossens
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 32 als gewoon lid, € 48 als steunend lid, minimum € 80 als beschermend
lid) op rekening 000-0927382-62 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het
tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.

AGENDA

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

-

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.
Zaterdag 22 september Cultuur- & Vrijetijdsmarkt in De Zonnebloem, Zuidstraat Veurne, 11 tot 17
uur met deelname van VVF-Westkust (zie verder in dit blad).
Cursus oud schrift op maandagen 27 september en 4, 11, 18 en 25 oktober in VormingPlus,
Pannestr. 142 Veurne, 20-22 uur. (zie verder in dit blad)
Maandag 1 oktober om 19.30 uur in bibliotheek Koksijde, Willem Elschotzaal, Casinoplein 1 in
Koksijde-Bad, voordracht door Claude Gekiere, ondervoorzitter VVF-Deinze over “De opvoeding
van het kind in de 17de en 18de eeuw”. (zie verder in dit blad).
Vrijdag 5 oktober, bezoek Brussel Albertinabibliotheek en stadswandeling. (zie verder in dit blad).

Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed van de stede en port van Nieuwpoort.. Bewerkt door Jef Cailliau. Prijs € 25,00 (+ € 5,00
verzendingskosten.

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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“Weerbare mannen” van Wulpen en Booitshoeke

door Jef CAILLIAU

In het stadsarchief van Veurne vonden we van diverse gemeenten een lijst van zgn. weerbare
personen. Dat waren mannen die de geschikte leeftijd hadden om als strijdbare mannen in
dienst van de heer, de kastelnij, de koning of het leger. Het was gebruikelijk dat dergelijke
lijsten werden opgesteld, hier in de regio steeds door ene Pauwel Cressin omstreeks 1655.
Jef Cailliau ontcijferde deze manuscripten. In de volgende nummers verschijnen deze van
Oostduinkerke en Koksijde (Walburga).

LYSTE VAN ALLE DE INGHESETEN VAN DE PROCHIEN VAN WULPEN
ENDE BOIDTSHOUCKE DIE BEVONDEN SYN OMME TE MONTEREN OPDEN
Xe SEPTEMBRE 1655 VOLGHENS DE BESCHRYVYNGE VAN WEGHEN HET
MAGISTRAET VAN VEURNE GHEDAEN ENDE OVERGEHEVEN
MAILLIAERT DESMIDT HOOFMAN
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33

Jan DE MALLY met fusycque zonder
rapiere
Pieter DE MALLY met fusycque alleene
Guillelmus cnape van voornomde
MALLY niet ghecompareert door zieckte
Pieter TRUWELLE d’ oude met fusycque
alleene
Pieter TRUWELLE jur. sonder gheweire
Charle VERMESCHS met fusycque alleene
Joos WILLAERT zetter met een
fusycque ende causa officy excuseert
Norbertus CALCKOEN met een
fusycque alleene
Pieter CALCKOEN met een musquet
zonder rapiere
Joos VAN DE BERGHE musquet
Passchier VAN DE BERGHE musquet
Matheeus D’ HONS musquet
Cornelis CLAYMAN musquet
Francois JANSSEN fusycque
Joos werckman vertrocken van JANSSEN
Pieter VAN HOVE musquet
Heyndrick BUWYAERT met een
clauwstock alleene
Jaecques VAN NESTE met een fusycque
Maerten DEBUDT met een fusycque
Macharius SCHEPENEN fusycque ende
rapiere
Jan VAN DE BERGHE fusycque
Jaecques VAN DE BERGHE fusycque
Pieter GOUY met fusycque en de rapiere
Cornelis PROVOOST met snaphaene
Geleyn FRAYS jur. met snaphaene
Jan HAUW met clauwstock
Jan DE BROUCKERE snaphaene
Cornelis COOLEN absent ende es zetter
van Boitshoucke
Cornelis CALCKOEN met gecompareert
door ziekte
Jan DE BUYSER snaphaene
Guillielmus VERELST absent voor eenighe
justice in’t Vrye
Pieter VERELST met fusycque
Jan TOUTERMEYN met fusycque
Jan TOORTELBOOM met fusycque
Jan CALCKOEN met fusycque
Charle HALEON met clauwstock

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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

Antheunis VAN MYNIELBEKE fusycque
Paschier CUVELLIER sonder ghewere
Joori DE SOMER snaphaene
Joos VAN DE WALLE absent mits hy
werckt in diversche plaetsen
Maerten DEYS met musquet
Jan WILLAERT snaphaene
Noël STRUBBEN fusycque
Jaecques SANTS met een partrisantken
Charle HAELEWYCK fusycque
Jan BOOGAERT fusycque
Jan JACOBS fusycque
Steven LAFERIE fusycque
Adriaen CHARLES fusycque
Charles MYCQUIGNON met fusycque
fecit non comparuit depost comparuit
Louys BOSSANT non comparut ende is
knecht van MYCQUIGNON depost
comparut met een ghepint stocxken
Charles CASIERE absent
Andries MAERTEN knaepe van d’heer
Jacque VALCKE non comparut door ziekte
Jan VAN HEGHER met clauwstock
Jan CABREY met een clauwtock
Boudewyn DEFEVER snaphaene
Joos DESMIDT snaphaene
Pieter DESITTER fusicque met rapiere
Thomaes STRUBBEN musquet
Thomaes ROSSEEL fusycque
Joos BEKEMAN clauwstock
Pieter GAYAT snaphaene
Jaecques TRUYENS snaphaene
Andries CHRISTIAEN snaphaene en
rapiere
Jaecques NEUS vierroer
Carel VAN DE BUSCHE met een
snaphaene
Cornelis VAN DE BUSSCHE met een
snaphaene
Jaecques DE VINCK met vierroer
Rogier VAN DE BUSSCHE met
snaphaene
Jaecques VAN DE BUSSCHE fusycque
Antheunis HAELEWYCK met fusycque
Jan SPIEGHEL met fusycque
Pieter DE BRAE met een vierroer
Hubrecht DE BURCHGRAVE met een 25

72
73
74

clauwstock
Laureyns LOUWERS ontvanger van de
prochie
Jaecques BOUDUEL met fusycque
Antheuni VAN BRAECKEL
THOMAES BROUCKART fusycque

75
76
77
78

Jan MOERMAN snaphaene
Lambrecht CORRET huber 62 jaer
Cornelis BOUDOLF met snaphaene
Adriaen MARRANNES met vierroer
Jan DE VLIEGHER was absent ten tyde
van de inspectie

Beelden uit de transcriptie van Herman Schelvis (juli 2003) over "Twee eeuwen weerbare
mannen te Noordwijk over de periode 1600 tot 1813".
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79
80
81
82
83
84

Matheus VAN ELSTLANDE met clauwstock
100
Heer Francois HESPEEL met fusycque
Jan HOSSAERT non comparut
ende rapiere
Pieter FEROEN met snaphaene ende rapiere
101
Jan OLLIVIER met fusycque
Jaecques STORM fusycque
102
Omaer CLAYS met fusycque
Cornelis SCHEYNAERT met clauwtock
103
Jaecques FIEREN met fusycque en
Christiaen VERHAVERBEKE fusycque
rapiere
ende rapiere
104
Malliaert DESMIDT met pycke
85
Guillielmus THAHON fusycque
105
Francois WERCKEYN met fusycque
86
Jan IGOOT fusycque
106
Jaecques CLARISSE non comparut mits
87
Guillielmus STRUBBEN jur. met een vorck
hy vuyt was ten tyde van de inspectie
88
Jan STRUBBEN met clauwstock
107
Gillis VAN AXEL met fusycque
Jaecques RUBILIAERT met musquet ende
108
teven FURNIER snaphaene
rapiere ende ontvanger van Wulpen
109
Philips ROUSEMONT met fusycque
89
Jaecques LOORE fusycque
110
Jan DE FORT met clauwstock
90
Andries SCHAECK met een fransche
111
Niclays STAEIN met fusycque en rapiere
hallebarde
112
Corneli DE BEUF met fusycque fecit non
91
Pouwels LOUWAGE fusycque
comparuit
92
Jaspar DE CUYPER fusycque
113
Pieter VERTEGAN fls . Heer Gilles met
93
Pieter DESMIDT fusycque
fusycque en rapiere
94
Jaecques DE WORM fusycque
114
Pauwel MARIE met een clauwstock
95
Antheunis DE WORM fusycque
115
Pieter VAN HACKE fleuteman
96
Barholomeus JEURDAEN fusycque
116
D’ Heer Jacques VALCKE fecit non
97
Jaecques HAREYN fusycque
comparuit
98
Andries ROBYN fusycque
117
Thomas BROUCKAERT met een clauwtock
99
Pieter WEYMAERE clauwstock
Aldus dese monsterynghe ghenomen binnen de Stadt van Veurne op den 10 Septembre 1655
tot volcommynghe vande ordonnancie van Zyne Hoogheyt ten effecte van de buytte mannen
den thienden man : preent Jor. Pieter VAN WATERLEET ende Pauwel CRESSIN.

Goed om weten…

door de redactie

-

Wie eens een dag wil “Brusselen” en copieus genieten van een aantal troeven van ons Vlaams
kunstpatrimonium kan inschrijven bij de “Vrienden van het Veurns Archief”. Die organiseren op vrijdag 5
oktober een bezoek aan de meest prestigieuze collectie van de Koninklijke Bibliotheek: het
Handschriftenkabinet. Ondermeer het Fonds Arthur Merghelynck, een belangrijk handschrift uit het
cultureel erfgoed van de Westhoek, is daar te zien. Na de middag leidt Paul De Ridder, doctor in de
Middeleeuwse Geschiedenis en boeiend verteller, de groep rond in de kathedraal van Sint-Michiel en
Sint-Goedele. In de late namiddag is er nog een bezoekaan de tentoonstelling “Rubens, een genie aan
het werk”. Afspraak : 5 oktober, 7.55 uur op het perron station Veurne of 8.10 uur station Diksmuide of
9.50 uur lokettenzaal station Brussel-Centraal.

-

De uitgaven van VVF Brugge kunnen op verschillende plaatsen geraadpleegd worden, vaak zelfs gratis.
Er zijn verschillende gemeentelijke bibliotheken (bvb. Lichtervelde, Zedelgem, …), de provinciale
bibliotheek van West-Vlaanderen, heemkundige kringen (bvb. Wingene, Lichtervelde, Oostkamp,
Ruddervoorde, Tielt, …) en VVF-bibliotheken (bvb. Roeselare, Melle, Oostende, Tielt, Brugge, ….) die
bepaalde of zelfs alle uitgaven in bezit hebben. Meestal kan men op internet terugvinden welk werk in
welke bibliotheek aanwezig is, en men kan er ook de voorwaarden vinden voor het inkijken van de
werken. Maar tevens wil ik reclame maken voor onze uitgaven, die door vrijwilligers samengesteld,
nagelezen en gecontroleerd worden. Ze worden voor een zeer democratische prijs ter beschikking
gesteld van genealogen, geschied- en heemkundigen. (Voor VVF Brugge, Jo Patteeuw).

-

Op zaterdag 22 september is iedereen welkom op een receptie van Stad Veurne ter gelegenheid van de
opening van de Cultuur- en Vrijetijdsmarkt. Er zijn 26 exposerende verenigingen waaronder de
Vereniging voor Familiekunde (VVF-Westkust) aanwezig in De Zonnebloem, Zuidstraat. Om 11 uur
opening van de tentoonstelling met aansluitend receptie. De tentoonstelling loopt tot 17 uur.

-

Kwartierstaat: afstamming die begint bij de proband (één persoon) met alle voorouderparen in
mannelijke als ook in vrouwelijke lijn. Parenteel: gaat uit van een ouderpaar en alle nakomelingen
worden gezocht (veelal ook door notarissen gebruikt). Genealogie: alle dragers van eenzelfde
achternaam die van één stamvader afstammen in de mannelijke lijn. Stamreeks: de directe naamreeks
van vader op zoon zonder zijtakken. Mitochondriënlijn, ook wel matriarchale lijn genoemd, is de
afstammingsreeks in vrouwelijke lijn, dus steeds de moeder van de moeder van de moeder etc. 27

-

Wat is een "andersweer paterneel" ? Het woord 'andersweer' is Middelnederlands en betekent
'achterneef, kind van een volle neef of nicht'. 'Paterneel' betekent 'van vaderskant'. Dus een 'andersweer
paterneel' zal dan een achterneef van vaderskant zijn.

-

Wat is een “stamper” ? Stamper heeft de volgende betekenissen: Knecht in een apotheek die met een
vijzel stampt. Knecht of opzichter in een meestoof oftewel meelkrapworteldrogerij waar meekrap
gestampt wordt.De wortels van de meekrap leveren een rode verfstof op. Knecht in een stampkot
oftewel oileslagerij.

-

Nieuwe webstek van het rijksachief : http://arch.arch.be/
De gegevens die uit Brugge komen zijn van januari 2007opgenomen in deze webstek. Kijk ook maar
eens naar de projecten die in andere archieven lopen. Velen hebben de resultaten van de Westvlaamse
inspanningen opgemerkt en de microbe heeft zich met succes verder verspreid.
De bedoeling van het Rijksarchief is om de "toegangen" tot de bronnen van het archief op het internet te
publiceren in de plaats van enkel op papier. Zij doen niet aan genealogie of familiekunde omdat dit,
volgens hen, het domein is van het VVF. Dit is zeker een groot hulpmiddel erbij voor de opzoekers
waarover wij ons enkel kunnen verheugen. Er is ook een nieuwsbrief warop je kan intekenen via de
webstek. En er de inmiddels volprezen site www.vrijwilligersrab.be/
__________________________________________________________________________________________________

ACTIVITEIT VVF WESTKUST
i.s.m. bibliotheek Koksijde

maandag 1 oktober om 19u30
Bibliotheek Koksijde, Willem Elsschotzaal
Casinoplein 1, Koksijde-bad

voordracht door Claude Gekiere
ondervoorzitter VVF Deinze

de opvoeding van het kind
in de 17de en 18de eeuw

De voordracht is gebaseerd op een genealogisch onderzoek van ongeveer 60.000 personen en wordt rijkelijk
voorgesteld. In een eerste deel komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn eerste levensjaren (geboorte,
kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, het zogen, aantal kinderen, bastaarden, kinderkledij en het spelen …)
tot aan zijn huwelijk aan bod.
Een tweede deel handelt over het onderwijs in de toenmalige leerlingenstelsels in al zijn facetten. Komen o.m. aan
bod: het analfabetisme, de cathechismus, de verschillende onderwijsvormen, de leermethoden enz.
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De Tijdtafel (6)

door Willy MOONS

We waren gekomen in 1650, net na de Vrede van Munster van januari 1648 en het einde van de
Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Verenigde Provinciën der (Noord-) Nederlanden. De Verenigde
Provinciën waren van Spanje en van het Roomse rijk losgerukt en vormden een soevereine staat. Maar
daarmee kwam er nog geen vrede in de Zuidelijke Nederlanden en de Westhoek want de oorlogen
tussen Spanje en Frankrijk duurden nog tien jaar voort met als inzet onze gewesten. Ieper, Diksmuide,
Veurne en Nieuwpoort kennen opnieuw oorlogsgeweld, moord en plundering. Ook de Dertigjarige
Oorlog, ontstaan uit een godsdiensttwist tussen de Evangelische Unie en de Katholieke Liga die veel
gruwelijker was dan de 80-jarige en de helft van Europa trof, werd wat ons betreft door het Verdrag van
Westfalen in 1648, gesloten tussen Spanje en de Verenigde Provinciën, beëindigd. De Oostenrijkers
verloren het overwicht in Europa ten voordele van Frankrijk. Gedurende anderhalve eeuw is Frankrijk
aan zet met eerst Louis XIV en nadien de Franse Revolutie. De katoholieken en protestanten werden in
alles gelijk gesteld. Voor het eerst werd het staatkundig stelsel van een theoretisch Europees evenwicht
gehuldigd. Omstreeks 1650 was de periode van 200 jaar grote veranderingen in Europa voorbij en
bereikte de moderne beschaving een hoogtepunt.
-

1651 : Het Spaanse leger van markies de Saint-Fondrati belegert Veurne en de stad valt op 5
september en de bezetting door Lotharingers neemt een einde. Daarop verjagen de Spaanse troepen
de Fransen uit Veurne, Sint-Winoksbergen en Broekburg en blijven er overwinteren met plunderingen
en rooftochten tot gevolg. De bevolking vlucht binnen versterkingen en kerken.
-

De Zuidelijke Nederlanden verliezen grondgebied aan de
noord- en zuidgrens tussen 1648 en 1713.

1652 : Op 11 april
veroveren
de
Spanjaarden
Grevelingen
en
belegeren
Duinkerke
en met de hulp van de
Engelsen op zee wordt
de
stad
op
16
september ingenomen
en de Franse vloot
vernietigd. De Fransen
treken zich terug in
Kales en dat verheugt
de Westhoekers want
ze kenden acht jaar
niets
anders
dan
plunderingen, brand en
moord. In verscheidene
parochies
van
de
kastelnij Veurne zoals
Koksijde,
Oostduinkerke,
Steenkerke, Bulskamp,
Ramskapelle, Perbijze,
Booitshoeke, Wulpen
staat geen huis meer
overeind. Het land lag
onbewerkt en was een
woestenij, alle bomen
waren
gekapt.
De
landerijen
stonden
onder water. Omdat de
pachten daardoor zeer
laag waren vestigden
zich veel Nederlanders
en Waaslanders in de
Westhoek. De streek
geraakt terug
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bevolkt, de grond weer bewerkt, de oogst een succes met gevolg dat het aanbod groot was en de
prijzen in mekaar stortten.
-

1653 : Op 12 juni had een grote zeeslag plaats voor onze kust tussen de Hollandse en de Engelse
vloot. Hit volk liep naar het strand om vanop de duinen dit gevecht te volgen. De slag duurde heel de
dag tot ’s avonds de Hollandse schepen afdropen. De Spaanse troepen werden tijdens de winter
ingekwartierd op het platteland op kosten van de bevolking.

-

1654 : In de zomer belegerden de Spaanse troepen Atrecht en zeven weken later werden ze door de
Fransen verslagen. De inkwartiering van de Spaanse troepen bij ons duurde voort.

-

1655 : In het najaar werd in Henegouwen hard gevochten tussen Franse en Spaanse legers. De
bewoners van daar vluchtten naar de Westhoek waar zij ingekwartierd werden van 10 november 1655
tot 9 januari 1656. Ook het Spaanse leger overwinterde opnieuw in de Westhoek van december 1655
tot 26 mei 1656. Het was een periode van rust waarin de woningen werden hersteld en het land
bewerkt. Juan van Oostenrijk volgde aartshertog Leopold op als hoofd van de zuidelijke Nederlanden.

-

1658 : De Slag bij Duinkerke, ook wel Slag der Duinen genoemd, is een beslissende overwinning van
een coalitie tussen Engelsen, Fransen en Nederlanders tegen het Spaanse leger van de Zuidelijke
Nederlanden, in het kader van de Frans-Spaanse Oorlog, die als sinds 1635 een nasleep was van de
Dertigjarige Oorlog, en de gelijktijdige Engelse-Spaanse Oorlog, die in 1654 begonnen was. De
Spanjaarden verloren deze slag op 14 juni 1658 in Zuidcoote.

-

1659 : Spanje verliest de “Slag der Duinen” in Duinkerke en het Verdrag van de Pyreneeën wordt op 7
november 1659 gesloten tussen, Frankrijk en Spanje. Hierin wordt een wapenstilstand afgesproken. In
ruil worden elf zuidelijke steden waaronder Ieper, Veurne, Diksmuide ingelijfd worden bij Frankrijk.
Duinkerke wordt aan Engeland gegeven en wordt opnieuw een kapersnest. De Spanjaarden trokken
zich terug tot Veurne en plunderden de stad. Maar onverwijld werd Veurne door de Fransen
teruggenomen en ook Diksmuide viel in hun handen. Nieuwpoort en haar Spaanse bezetting
ontkwamen omdat de stadsomgeving onder water werd gezet. Maar Veurne-Ambacht moest het
bekopen met plunderingen en het fort van Nieuwendamme werd door de Fransen afgebroken. Tussen
Duinkerke en Nieuwpoort stond er geen enkele hofstede nog recht. Grevelingen en Ieper werden ook
ingenomen. De graaf van Merckem trekt met een Spaans leger van Poperinge naar Nieuwpoort met
opnieuw plunderingen.

-

1659 : Met het Verdrag der Pyreneeën komt er vrede en begint een periode van 250 jaar Franse
overheersing in Vlaanderen. In dit verdrag staat ook dat de Franse koning Louis XIV huwt met MariaTheresia, de dochter van de Spaanse koning Filips IV. Daarnaast ook dat de Fransen in de
aangehechte gebieden de vrijheid en het gebruik van de streektaal waarborgden. In art. 25 staat : “la
langue que bon leur semblera, soit française, espagnolle, flamande ou autres”. Maar dat bleek toch
geen garantie want processen werden nog steeds in het Frans gevoerd. Het verdrag voorziet ook het
vertrek van de Franse troepen uit de Kastelnij van Veurne tegen 27 december 1659. Dat laatste zou
pas op 26 maart 1660 gebeuren. Diksmuide, Menen, Ieper, Sint-Winoksvergen en Oudenaarde
keerden naar Spanje terug. De Westhoek was totaal verdeeld en Veurne werd grensstad van Frankrijk
en kreeg een zware bezetting.

-

1661 : Overvloedige oogst en mooie prijzen omdat de oogst in het oosten is mislukt. De Westhoek
herleeft.

-

1662 : Grote storm veroorzaakt veel schade in de kuststreek. De Franse koning verkoopt de stad
Duinkerke met de forten Saint-Louis en Mardijk aan Engeland voor 5 miljoen gulden.

-

1665-69 : De pest woedt in de Westhoek.

-

1665 : Overlijden van de Spaanse koning Filips IV op 17 september. Hierdoor eist de Franse koning
Louis XIV de regio’s Franche-Comté en de hele Spaanse Nederlanden op, dit in naam van zijn
echtgenote Maria-Theresia die een dochter was van Filips IV. Dat wordt hem geweigerd.

-

1666 : Franse bezetter richt tolkantoren op.

-

1667 : Louis XIV begint een oorlog tegen de uitgedunde Spaanse bezetter in de Nederlanden. De
bevolking werd opgeroepen om het land te verdedigen. Veurne werd versterkt. Zonder
oorlogsverklaring bezetten 8.000 Franse soldaten Sint- Winoksbergen en het Spaanse garnizoen
vertrekt naar Ieper. Vanuit Ten Bogaerde belegeren de Fransen daarna Veurne en drie dagen later –
op 12 juni 1667 - geeft de Spaanse bezetter zich over. De Franse legers trekken verder naar Diksmuide
en breken de versterkingen van de stad af. Nadien belegeren ze Nieuwpoort maar de Spanjaarden 30

zetten Nieuwpoort onder water en plunderen de omgeving zodat er voor de Fransen niets overbleef dan
zich terug te plooien om Veurne. In de winter verbleven 600 ruiters en 2.600 man voetvolk in Veurne.
-

1668 : Noord-Nederland dat geen grens wou
met Frankrijk, sluit een verbond met Engeland
en Zweden en die coalitie dwingt Louis XIV op
2 mei tot de Vrede van Aken waarbij hij zijn
eis op meer grondgebied moet milderen en
slechts een twaalftal Vlaamse steden werden
afgestaan aan Frankrijk, waaronder Veurne,
Kortrijk, Rijsel, Doornik, Oudenaarde… De
Fransen trekken hun troepen uit de veroverde
gebieden terug nadat ze er alles hadden
verwoest. Op 10 juni kwamen 800 ruiters naar
de kastelnij Veurne en verbleven er tot april
1672. Ze richten her en der tolkantoren op om
taksen te innen.

-

1670 : Louis XIV verzamelt een leger met
3.400 manschappen rond Duinkerke om
uiteindelijk in 1672 oorlog te voeren tegen de
Verenigde Provinciën. 120.000 man valt de
Hollandse republiek binnen maar wordt door
de waterlinie gestopt. De Hollanders sluiten
een coalitie met Denemarken, Spanje,
Louis XIV, de zonnekoning (1661-1715) die de
Duitsland en Engeland en de oorlog wordt
invloed van Frankrijk deed schitteren, zowel door
deels in Vlaanderen gevoerd. De Vrede van
militaire prestaties als op cultureel gebied.
Nijmegen beslecht in 1678 het pleit in het
voordeel van de Fransen maar Holland kwam
bijna ongeschonden uit de strijd. Louis XIV geeft echter zijn droom niet op: de uitbreiding van Frankrijk
tot aan de Rijn.
-

1673 : De goeverneur van Nieuwpoort steekt de streek rond de stad onder water om ze te verdedigen.
De Fransen bevelen de afbraak van de vestingen rond Veurne waardoor de stad open lag. Vooral
Spanje, dat vreest dat de Zuidelijke Nederlanden door de open grenzen onder Frans bewind zouden
komen, verklaren op 16 oktober Frankrijk de oorlog. De Spaanse garnizoenen van Nieuwpoort en
Diksmuide plunderen in afwachting de parochies van de kastelnij. Antonio de Medrano, gouverneur van
Nieuwpoort, laat de landerijen rond Nieuwpoort overstromen waardoor gronden in Oostduinkerke,
Wulpen, Sint-Joris en Ramskapelle, die binnen de afdamming rond Nieuwpoort lagen, overstroomd
worden.

-

1677 : Op 7 april staat de prins van Oranje met 30.000 soldaten bij Poperinge om Sint-Omaars te
ontzetten van de Fransen. Oranje moet wijken na de slag bij Peene op 11 april. Samen met de
Spanjaarden – een leger van 6.000 man – belanden de Hollanders in Kaaskerke waar ze hopen het
Franse leger weg te lokken uit Charleroi door Duinkerke te bedreigen. Gedurende twee weken
plunderen de soldaten de streek.

-

1677 : In Veurne overwinteren zo’n 3.000 Franse soldaten die de stad weer verdedigbaar moeten
maken. In het voorjaar van 1678 komen nog zo’n 5.000 soldaten van Sint-Winoksbergen en Duinkerke
naar Veurne. Met aanvullingen uit Roesbrugge, Poperinge en Ieper trekt die legermacht van 100.000
man naar Gent om die stad te belegeren en de Spanjaarden te verjagen. Op 10 maart 1678 valt Gent in
hun handen en twee weken later Ieper. De Vrede van Nijmegen (1678) beslecht deze zaak waarbij
ondermeer Poperinge, Wervik, Waasten en Ieper in Franse handen kwomen en Louis XIV afstand doet
van Kortrijk, Oudenaarde, Ath, Binche en Charleroi. De sluizen van Nieuwpoort en het fort van
Vierboete kwomen in Spaanse handen. De omgeving van Nieuwpoort moet terug drooggelegd worden.

-

1682 : Einde januari steekt een geweldige storm op die alle kusten van Vlaanderen en Zeeland teistert.
De zeedijk tussen de Vierboete en de westlsuis in Nieuwpoort werd doorbroken zodat de landerijen
overstroomden.

-

1683 : Louis XIV betwist met de Spaanse koning het recht op de kastelnij van Aalst. De Engelsen zijn
scheidsrechter maar Louis XIV valt onaangekondigd ons land binnen. Zijn troepen plunderen de
Westhoek en daarna doen de Spanjaarden dat nog eens over. De Fransen willen dit beletten met 2.000
dragonders die overal ingekwartierd worden. De bruggen over de Lovaart en de Duinkerksevaart
worden afgebroken. De Fransen nemen Kortrijk in op 7 november 1683, daarna Diksmuide en
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bijgevolg verklaart markies de Grana, gouverneur-generaal der Zuidelijke Nederlanden, op 16
december 1683 de oorlog tegen Frankrijk. De Fransen branden alle dorpen tussen Nieuwpoort en
Oostende plat.
-

1683-84 : De winter is hard en veel mensen en dieren sterven en de zee is zover men kan zien
bevroren en omgevormd tot een hoop ijsklompen. Daarop volgt een extra droge zomer omdat het van
april tot augustus niet regent.

-

1684 : De Franse troepen trekken in de lente naar Luxemburg maar nu zijn het de Spanjaarden die de
streek plunderen en roven. Frankrijk en Spanje sluiten een bestand voor 20 jaar. Frankrijk krijgt
Luxemburg maar moest Kortrijk en Diksmuide teruggeven aan de Spanjaarden. Zij laten de vestingen
rond deze steden afbreken.

-

1685 : Louis XIV kondigt een decreet af waarin de Franse taal verplicht wordt voor elke rechtspleging in
Vlaanderen. Dit staat in tegenstelling met wat hij in 1659 had beslist toen elke streektaal behouden
bleef. Ook begint hij met met 70.000 man aan zijn vierde veldtocht, de zgn. Negenjarige Oorlog, ditmaal
ook tegen Holland.

-

1687 : Louis XIV verliest de veldslag bij Walcourt (Namen).

-

1690 : Louis XIV wint de veldslagen bij Fleurus (1690), Steenkerque (bij ’s Gravenbrakel)(1692) en
Neeerwinden (1693).

-

1697 :De Vrede van Rijswijk wordt gesloten waarmee de Negenjarige oorlog eindigt. Frankrijk verliest
enkele steden maar krijgt definitief Artesie en Frans-Vlaanderen. Maar de aanhechting van de
Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk blijkt nu wel mislukt.
(Wordt vervolgd)

Vlaamse voornamen (4)

door de redactie

Vervolg van de reeks met oude Vlaamse voornamen die algemeen VVF-voorzitter Michiel Mispelon
ooit publiceerde in de Franse Vlaamse Stam. Die namen zijn door gebruik vervormd en het is vaak
moeilijk om nog de ware Latijnse naam te herkennen. In enkele afleveringen zullen we deze lijst van
Michiel Mispelon publiceren. Links van de schuine streep ( / ) de Vlaamse versie, rechts de Latijnse.

H
Haesghe / Haseka, sancta Dania
Hans / Ioannes, Ansegius
Hanten, Henssen, Hannen / Ioannes
Helper / Adiutor
Hermen / Hermanus
Herrent / Herrennius
Heyle, Heyltghe, Heylken / Helena, Heilwigis

Heylzoete / Zoë, Soter
Hille, Hilleken / Helena, vel Hildegardis, vel
Hiluaris, Hildetrudis
Heynen / Henricus
Huyben, Huybeken, Houwen / Hubertus
Huygen / Hugo

I en/of J
Iacomijne, Iacomijnken, Iajuemijne / Iacoba
Iammen / Guilielmus
Iappen / Gaspar
Ide, Ir, Iiken / Ida
Ienneuiue / Genouefa
Ieuntge, Illige / Iuliana
Ieurick / Gaugericus
Ifken, Iue / Eua

Ihnintis / Ionathas
Ilfingh / Ulysses
Ioder / Theodorus
Ioorden / Iordamus
Ioriae, Ioric, Ioris / Georgius
Iuetken / Iuetta
Iutte, Iutghe / Iutta
Iuyt, Iuytken / Iudith

K
Kees, Keesken / Cornelius
Kerst, Kerstiaen / Christianus
Keutge / Cunera, Cunegondis
Kiel, kil / Kilianus, seu Chilianus
Kneur / Cunera

Kolette / Coletan vel Nicolaa
Korst / Christianus
Kost, Kosten / Cormas, Costinus
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Cursussen oud schrift

Overname uit de Archikrant en uit Nieuwsbrief VVF-Brussel

Paleografie voor beginners
Een van de moeilijkheden bij het opmaken van een
stamboom, bij het zoeken naar de geschiedenis van je
huis, straat, dorp of stad, is het ontcijferen van oude
handschriften. Niet alleen het taalgebruik maar ook de
vorm van de letters is heel verschillend van de
hedendaagse schrijfwijze.
In samenwerking met Vorming Plus organiseert de
vereniging “Vrienden van het Veurns Archief” een cursus
oud schrift. Het is een basiscursus die je enkele
hulpmiddelen aanreikt om vlotter en nauwkeuriger oude
teksten te kunnen lezen en begrijpen. Na een kort
overzicht van de geschiedenis van het schriftvormen
teksten uit de periode van 1400 tot 1900 het uitgangspunt
van een bespreking van de courante moeilijkheden.
Wanneer:

Vijf maandagen van 20 tot 22 uur
op 27 september en 4, 11, 18 en 25 oktober.
Waar:
VormingPlus-centrum, Pannestraat 142 in Veurne.
Wie:
Jan Van Acker, licentiaat geschiedenis en archiefwetenschappen.
Prijs:
30 euro, syllabus inbegrepen.
Info en inschrijvingen: Volkshogeschool Regio Oostende-Westhoek,
Pannestraat 142 in Veurne, tel. 058-31.19.94.
Betaling:
Door overschrijving op rekening 738-0102524-17
met vermelding “cursus oud schrift”.

Paleografie voor gevorderden
In het najaar van 2007 kunt u ook deelnemen aan de cursus “Paleografie voor gevorderden” bij VVFBrussel Deze cursus sluit aan op de lessenreeks “Oud schrift voor beginners” die er in 2006
plaatsvond. Het wordt vooral een praktische cursus. Door de keuze van de teksten maakt u kennis met
een groot aantal soorten bronnen.
Lesgever is mevrouw Lieve De Mecheleer, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief.
VVF-leden met woonplaats in het Brusselse gewest hebben onlangs een promotiefolder met
inschrijfstrook ontvangen. Deze folder werd ook verdeeld via alle Brusselse openbare bibliotheken, de
verschillende rijksarchieven in de provinciën op Vlaams en Brussels grondgebied, het Archief van de
Stad Brussel en onze Franstalige zustervereniging SCGD (Service de Centralisation des études
Généalogiques et de Démographiques de Belgique). Wie het nationaal VVF-congres te Alden-Biesen
bijwoonde, vond deze folder in zijn congresmap. U kunt de promotiefolder met inschrijfstrook echter ook
downloaden via de website van VVF-Brussel.
Praktisch:
•

Data: zaterdag 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 december 2007

•

Tijdstip: 5 lessen, telkens van 14.00 tot 16.00 uur

•

Plaats: gemeenschapscentrum Nekkersdal

•

Prijs: 30 euro (leden VVF) / 50 euro (niet-leden), documentatie inbegrepen

•

Uiterlijke inschrijfdatum: 30 september 2007

Uw inschrijving is definitief na verzending van het inschrijfformulier en betaling op rekening KBC 7340041286-70. Gelieve voor onze administratie steeds uw volledige naam, adres en in voorkomend geval uw
VVF-lidnummer te vermelden.
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Onze erfgoeddag
door Marc DERUDDER, penningmeester, en Joeri STEKELORUM, voorzitter.
Het erfgoedthema 2007 “Waarde(n) van erfgoed – niet te schatten” bracht enkele leden van VVF-Westkust
op het idee een genealogische sessie voor het lager onderwijs uit te werken. Onder de titel ‘Wie is de oma
van mijn oma?’ werd een groep kinderen van het basisonderwijs op zondagvoormiddag 22 april in het VVFlokaal verwelkomd.
Chantal Loones en Marc Derudder wisten vanaf de eerste minuut hun aandacht te trekken met een
powerpoint projectie. Vragen als: ‘Waar komt mijn naam vandaan?’ ‘Hoe begin je aan een stamboom?’ ‘Waar
vind ik gegevens?’ kregen snel een oplossing. Termen als stamreeks, genealogie en kwartierstaat werden
verduidelijkt. De nieuwsgierigheid was snel gewekt.
Na de theorie kwam de praktijk. Chantal had een mooie oefening voorbereid. Aan de hand van rouwbrieven
en bidprentjes werd gezamenlijk een eerste kwartierstaat opgesteld. De helpende handen van papa’s en
mama’s en bestuursleden zorgden ervoor dat het zoeken leerrijk en het resultaat toonbaar was.
En dan kwam het ‘moment suprême’. Een eerste verkenning van de eigen kwartierstaat. Vooraf hadden ze
hiervoor familiefoto’s, bidprentjes en rouwbrieven van hun eigen familie verzameld. Vol enthousiasme vlogen
ze op hun eigen familiegegevens. De allereerste generaties van hun eigen kwartierstaat werden opgesteld.
Eén meisje had uitzonderlijk veel geluk. In de computer van het lokaal vond ze haar grootvader en meteen
vele generaties van zijn voorouders terug. Het belang van het bestaan van VVF-centra kon aangetoond
worden.. Het raadplegen van reeds eerder opgezocht materiaal was lonend.
Met een frisdrank werd deze sessie afgesloten. Met lachende gezichten keerden alle deelnemers terug naar
huis. Fier dat ze nu ook met hun kwartierstaat gestart waren. Een initiatief dat zeker vatbaar is voor herhaling.

Voorzitter Joeri Stekelorum en penningmeester Marc Derudder helpen een jonge genealoge aan
informatie over haar voorouders.
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De betekenis van een handtekening

door Patrick Vanhoucke (Laken)

Patrick Vanhoucke uit Laken heeft enkele vragen over de bredere betekenis van een handtelening
onder een akte van de burgerlijke stand. En hij geeft er meteen zijn antwoord bij. Misschien
onderwerp voor discussie ?
1.

Is het handtekening op huwlijksakten een zeker aanwijzing van alfabetisme?
Ja, dat is het zeker. Als bepaalde personen geen handtekening hebben gezet, dan wordt in de akte
meestal ook aangegeven dat ze niet konden schrijven. In een Franse huwelijksakte kan er dan
bijvoorbeeld staan: "La mère de l'épouse a déclaré ne savoir signer, étant illettrée."

2. Soms, zie ik drie verschillende versies van dezelfde naam : Petrus, Pierre en Pieter. Ik begrijp
waarom dat gebeurt, zeker rond 1800 waar een geboorteakte in het Latijn is, de huwelijksakte
in het Frans, en de overlijdensakte in het Nederlands. Welke versie is de oficiële naam van de
persoon en welke zou ik gebruiken op de stamboom?
Vanaf het bestaan van de burgerlijke stand is het eenvoudig: je kunt dan de voorna(a)m(en) gebruiken
die in de geboorteakte staat (staan). Eventuele latere andere vormen zijn daaraan ondergeschikt.
Naast de officiële voorna(a)m(en) kun je ook de roepnaam vermelden. Iemand heeft bijvoorbeeld
officieel de voornamen Maria Josephina, maar ze wordt door iedereen altijd Fien genoemd.
3.

Ik heb enkele huwljiksakten gevonden (op vrijwilligers.be) met één naam op de akte
(bvb THIJS) en dan een opmerking dat de persoon THYS schreef. Waarom is er een
verschil ? En in dit geval, welke naam is de juiste ? Ik denk dat de persoon zelf best zijn/haar
naam kent.

In dit geval werd de opmerking er waarschijnlijk bij geschreven omdat er een verschil was tussen
de schrijfwijze die de ambtenaar van de burgerlijke stand hanteerde en de schrijfwijze die de
persoon zelf (in zijn handtekening) gebruikte. Het vermelden van dergelijke varianten in
bewerkingen kan een hulpmiddel zijn voor onderzoekers: men weet dan dat men wellicht op
verschillende schrijfwijzen van de familienaam moet zoeken.
Welke schrijfwijze de "juiste" is ? Kan men in dit geval wel over "juist" spreken ? Het is duidelijk
dat men omwille van praktische redenen slechts één vorm als ingang kan hanteren. Uiteraard kan
men wel alle varianten vermelden. Als ingang zou ik altijd de schrijfwijze van de familienaam
nemen zoals die staat genoteerd in de geboorteakte (doopakte) van de persoon.

Uit de “Wettelijke Passeringen” van Duinkerke

door Jef CAILLIAU

Jef Caillieu speurt in oude documenten en vindt soms eigenaardigheden. Zo ook twee vermeldingen in
de “Wettelijke Passeringen” van Duinkerke, serie 48, deel 13.
Nr. 52 :
LOYS Pieter Hoogduytsman heeft bij onze consente alhier publycquelick ghespeelt met dry beeren
doende de selve dansen op de slach en spel van den trommel en de slach van de trompette met noch
ander tyt cortyn daer toe hessende eenen stuver van elkck persoon spectateur ende dit den tyt van
vier dagen gejont den 18 dezer en want hy dannof en ‘tgonne voorschreven versocht heeft onze
opene attestatie hebben wy hem deze verleent. 19-12-1614.
Nr. 108 :
JANSSEN BEUNYNCK Willem (meester sluismeester) x AERIS Christyne JANSSEN DE WITTE
Reinier x HENDRYCX Soelke halmen aan Jan en Pieter TUGGHE metgaers Simoen SAYSOEN
welke verkopers het sluis nieuwelyks bouwden buiten de stede op de oostzyde van de bergvaert met
25 roeden land gelast met 5 gulden s’jaars aan mevr. VAN RAVENSBERGHE. 19-08-1615.

Wie recent een publicatie maakte van een familiegeschiedenis of –stamboom uit
de regio Veurne-Westkust kan deze propageren door ons een korte inhoud te
bezorgen die wij dan in dit ledenblad publiceren.
De volledige publictie schenken voor ons archief mag ook.

Hetzelfde kan met een volledige kwartierstaat met minstens vijf generaties.

35

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Westkust
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)
driemaandelijkse NIEUWSBRIEF
oktober - november - december 2007

jrg. 7 nr. 4
Afgiftekantoor 8630 Veurne P309454

Verantwoordelijke uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Webstek: http://www.vvf-westkust.be

e-mail : vvfwestkust@advalvas.be

Bestuur:
Leden
Joeri Stekelorum
voorzitter
André Baert: bibliothecaris
Johny Vanheste: archivaris
Hilon Vanleenhove secretaris
Jef Cailliau: alg. expertise, auteur Gaby Van Canneyt, Redgy Vermote
Vertrouwelijk
Pagina
36 29/10/2008 Willy Moons: redacteur
Marc
Derudder
penningmeester
Dirk Cailliau,

BelgiëBelqiqueP.B.P.P.
8630 VEURNE
BC 5831

IN DIT NUMMER
•

Weerbare mannen van Koksijde

p. 37

•

40 jaar VVF-Brugge

p. 38

•

“Het kind in 17-18de eeuw”

p. 38-39

•

De tijdtafel (7)

p. 39-42

•

Vlaamse voornamen (4)

p. 43

•

Goed om weten

p. 44

•

Herwaarderingsprojecten kerkhoven

•

Verzameling “Tablettes des Flandres”

p. 46

•

Een merkwaardige vondst

p. 47

p. 44-46

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 32 als gewoon lid, € 48 als steunend lid, minimum € 80 als beschermend
lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het
tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.

AGENDA

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

-

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Op 29 december is
het centrum evenwel gesloten.
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 18 januari om 19.30 uur met wijnproeverij, broodjes en hapjes.

Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed van de stede en port van Nieuwpoort.. Bewerkt door Jef Cailliau. Prijs € 25,00 (+ 6,00
verzendingskosten.
- Wettelijke passeringen Duinkerke (1506-1648). Bewerkt door Jef Cailliau. Prijs: € 22 (+ 4,5
verzendingskosten).

Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust in Koksijde.
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“Weerbare mannen” van Koksijde

door Jef CAILLIAU

In het stadsarchief van Veurne vonden we van diverse gemeenten een lijst van zgn.
weerbare personen. Dat waren mannen die de geschikte leeftijd hadden om als strijdbare
mannen in dienst van de heer, de kastelnij, de koning of het leger. Het was gebruikelijk
dat dergelijke lijsten werden opgesteld, hier in de regio steeds door ene Pauwel Cressin
omstreeks 1655. Jef Cailliau ontcijferde deze manuscripten. In het volgende nummer
verschijnt de lijst van Oostduinkerke.
LYSTE VAN DE PERSOONEN MONSTERENDE BUYTTE PROCHIEN VAN SINTE WOUBURGHEN
ENDE COXYDE IN GHEVOLGHEN VAN BESCHRYVYNGHE GHEDAEN TOT VOLDOENYN VANDE
ORDONNANCIEN VAN ZYNE HOOCHEYDEN DEZEN 10 SEPTEMBRE 1655
1
2
3
4
5
6
7
8

Gillis DUFOUR met fusycque
Jan BLIECQ sonder gheweere
Pieter BECAERT musquet
Jan COOLEN musquet ende rapiere
Passchier GILLIS fusycque
Jaecques PAU non comparuit
Jan HAVERBEKE d’oude musquet
Een cnecht die woont tot Mynheer
LAMMEN non comparuit
9 Myn Heere MONYN non comparuit
10 Jan HOBYN zonder ordinaire gheweire
11 Jan MESCHAERT fusycque
12 Jan STRAEL met een snaphaene
13 Jan MAES met enckel rapiere
14 Jan DE FROO fusycque
15 Michiel PYCK met pickhaek
16 Ollivier VAN ABEELE met musquet
17 Pieter THAON fusycque
18 Pieter VERMOERE fusycque
19 Anthone BOONE fusycque
20 Bertholomeus LEFEBURE met clauwstock
21 Aernout LANGHENOVE fusycque
22 Pieter COENE vierroer
23 Jan HAVERBEKE absent et non
comparuit
24 Adriaen WEYENAERE fusycque ende
rapiere
25 Jan DE - -OLOBER fusycque
26 Mailliaert BOOGAERT fusycque
27 Jooris COOLEN rapiere
28 Cornelis VOLCKGRAVE fusycque
29 Pieter LANDE fusycque
30 Cornelis VERMOERE non comparuit
31 Joos DEY musquet
32 Adriaen DE CORTE met fusycque syn
cnape egt met thebben 18 jaeren
33 Gillis DE CNUYT fusycque
34 Francois FLOURBAY vierroer
35 Jaecques COOPMAN zonder gheweere
36 Jan CARLIER parkisaenken ?
37 Philips EMMERY fusycque
38 Jan VERCRUUCE fusycque
39 Twee cnechten die woonen met Myn
Heere VUYSENHOVE te weten

40 Jaecques PATTYN fusycque & Bernaert
VAN EGEN met clauwstock
41 Pieter DE CROO musquet ende rapiere
42 Nicolais DRUVEYN zonder gheweere
43 Mahieu DOONEVE fusycque
44 Adriaen VAN DE BERGHE fusycque
45 Francois CADEY fusycque ende rapiere
46 Melchior VAN GRAEFSCHEPE fusycque
47 Pieter DE WAELE absent ten tyde van
de justinatie
48 Jaecques VAN DOORNE met een
snaphaene
49 LAUWEREYNS RAMBOUT fusycque
50 Norbert FACON vierroer
51 Charles LAFORCE musquet
52 Antheunis RYCQUEWAERT musquet
53 Gille BOUDEN musquet
54 Jan CLAIS fusycque
55 Lauwereyns VAN DE VOORDE non
comparuit
56 Jaecques KOOMEN fusycque
57 Guilliame KERFHAMER met fusycque
58 Den cnecht van den selven ghenaemt
Jan DE MEESTER non comparuit
59 Den man van TLEEUWHOF Jan VAN
EETVELDE met vierroer
60 Valentyn VOORDECKER fusycque
61 Cornelis VOORDECKER fusycque
62 Joos VAN DER HAGHE met fusycque
ende rapiere
63 Francois DE SANGHER met fusycque
64 Jaecques DE RAET fusycque
65 Valentyn LAUWERS fusycque
66 Philips ROOTHAERT non comparuit door
ziekte
67 Thomaes DANNEEL fusycque
68 Jaecques DANNEEL fusycque
69 ontbreekt op copy
70 Pieter VAN STEENE musquet
71 Jan SNICK claeuwstock
72 Michiel CCQUEEL zieck
73 Mahieu MAYON fusycque
74 Pauwels SAMBARE met een fusycque
75 Charle ALLISAN fusycque
76 Francoi MAERTEN fusycque

Aldus dese monstrynghe ghedaen ende ghenomen ten atteste van de buytte te namen de
thienden man volghen de voornomde ordonnance van zyn Hoocheyt
Present Jor. Pieter VAN WATERLEET ende onderschrven pensionnaris.
J. CRESIN 1655
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40 jaar VVF-Brugge

door de redactie
Op 29 september vierde VVFBrugge zijn 40-jarig bestaan met
een academische zitting, een
tentoonstelling en een
genealogische boekenbeurs. VVFWestkust was hierop aanwezig
en feliciteerde de jubilerende
vereniging.
Voorzitter Paul Coghe, die al 34
jaar actief is in VVF,
overschouwde die 40 jaar die
geleid hebben tot 300 leden, vier
lokalen, 150 voordrachten en 151
uitgaven van genealogische
werken. Eén van de
hoogtepunten was het nationaal
congres van VVF dat in 1979
plaats vond in de gotische zaal
van het stadhuis van Brugge.

Secretaris Guido Bruyneel
overliep de publicaties van VVFBrugge waarvan de 50 boekdelen
van de Volkstelling 1814 in West-Vlaanderen en waaraan van 1975 tot 2006 werd gewerkt, de belangrijkste is.
Als nieuwigheden kondigde hij de zopas klaargekomen index dopen van Lichtervelde aan, samengesteld door
Ivan Beernaert, en de indexen dorpen, huwelijken en overlijdens van Oedelem, samengesteld door Diane
Delanghe. Tegen de provinciale ontmoetinsdag in Rumbeke op 18 november kondigde secretaris Bruyneel de
index der wettelijke passeringen van het Noordkwartier Brugge (1547-1637) aan alsook een werk over
Assebroek, deelparochie Sint-Catherina.

Het bestuur van VVF-Brugge met centraal voorzitter Paul Coghe.

_________________________________________________________________________________________________

Het kind in de 17de en 18de eeuw

Verslag door Willy MOONS

Zij die er niet bij waren zullen ongetwijfeld spijt hebben wanneer ze hier de korte neerslag lezen van de
massa gegevens die Claude Gekiere uit Deinze op 1 oktober tijdens een voordracht voor VVF-Westkust gaf in
de bib van Koksijde. Een boeiende voordracht waarvoor Claude Gekiere putte uit 15 jaar stamboomonderzoek
en uit de gegevens van 60.000 personen. Gegevens die samengebracht werden onder de titel “De opvoeding
van het kind in de 17de en 18de eeuw”.
Via dieper onderzoek op personengegevens trachten de voorouders tot leven te brengen. Zo formuleerde
Gekiere zijn passie. Daarbij overliep hij de gebeurtenissen huwelijk, geboorte, opvoeding-onderwijs. De regels
bij dit alles werden vastgelegd door het Concilie van Trente (1545-1563). Daar werden de parochieregisters
verplicht gesteld evenals de toelating tot huwelijk. Daarmee wou men inteelt en onwettige kinderen vermijden
gezien een gebrek aan mobiliteit leidde tot huwelijken binnen de enge dorpskring. Ook was één kind op drie
verwekt voor het huwelijk. De leeftijd voor huwelijk was gemiddeld voor mannen 26-29 jaar, vrouwen 24-26
jaar maar in crisisjaren steeg die leeftijd tot 31 en 29 jaar. Meest werd getrouwd in april, mei, juni en juli,
minst in maart (vasten) en december.
De leeftijd van de mensen varieerde ook door de eeuwen. Respectievelijk man-vrouw tussen 1500-1600: 57,7
– 56,6 jaar; 1600-1700: 61,7 – 62, 2; 1700-1800: 62,7 - 71,8; 1800-1900: 65,4 – 71,8. Lees in dit verband
onderstaand artikel uit “De Standaard” van 2 oktober 2007 waarin staat dat de levensverwachting thans voor
mannen 75-76 jaar is, voor vrouwen 81-82 jaar.
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De meest geboorten hebben plaats in maart maar ook in januari-februari en april-mei komen er veel kinderen
bij. Uiteraard zijn in die maanden ook de hoogste kindersterfte. In het ancien régime 1770-1780 stierven 25%
van de kinderen binnen 1 jaar, 22% vóór 10 jaar en 56 % vóór de leeftijd van 25 jaar. Er stierven 8 tot 10%
van de moeders in het kraambed wat tot anderhalf procent was van het sterfterisico. Andere doodsoorzaken
waren pest (14de tot 19de eeuw in Europa) met een top tussen 1760 en 1790. Ook pokken, epidemies en
oorlogen waren belangrijke doodsoorzaken. Twee op drie jongeren verloren een ouder voor hun 20ste
levensjaar.
Het aantal kinderen in leven per gezin was in de 16de eeuw minimaal 4,2. In de eerste helft van de 17de eeuw
5,5, in de tweede 5,4. In de 18de eeuw 5,3. Het analfabetisme was bijzonder groot. In 1785 kon de helft van
de mannen en 3 van vier vrouwen niet schrijven. In de periode 1778-1792 nog 39% van de mannen, 63%
van de vrouwen.
______________________________________________________________________________________________

De Tijdtafel (7)

door Willy MOONS
de

We waren gekomen op het einde van de tragische 17 eeuw met voortdurende oorlogstoestanden en
de
stappen nu de 18 binnen. Dat is de eeuw van het politieke evenwicht met de grootmachten als
Engeland met zijn parlementair regime, Frankrijk met zijn absolutistisch bestuur en de republiek
Noord-Nederland die door Willem III coalitie maakt met Engeland. Daartussen zitten de Zuidelijke
Nederlanden als een felbegeerde pion waar nu oorlog vervangen wordt door diplomatie. De Westhoek
blijft grotendeels gespaard en de streek is welvarend als zij overgaat van Spaans over Frans naar
Oostenrijks bestuur.
de
Maar eventjes nog onze aanloop nemen met de laatste gebeurtenissen van de 17 eeuw uit bijdrage 6.
-

1696 : In de nacht van 10 op 11 februari vallen 2.000 man, ruiters en voetvolk van het Spaanse
garnizoen van Nieuwpoort, de kerk van Oostduinkerke binnen en dynamiteren met twee ton springstof
de toren. Daardoor verdween een observatiepost van de Fransen. Het duurde jaren alvorens een
overeenkomst werd bereikt voor herstel van de toren.

-

1697 : De Vrede van Rijswijk (20 september 1697) wordt gesloten waarmee de Negenjarige Oorlog
(1688-1697) eindigt. Het Frankrijk van de Zonnekoning Lodewijk XIV (1661-1715) verliest enkele
steden zoals Kortrijk en Diksmuide (ons ontnomen door het Bestand van Regensburg) aan Spanje,
maar krijgt definitief
Artesië en Frans-Vlaanderen. Maar de aanhechting van de Zuidelijke
Nederlanden bij Frankrijk blijkt nu wel mislukt. Er was evenwel een keerzijde aan deze medaille: om in
de toekomst invallen van het Franse leger beter te kunnen opvangen werd er besloten tot de legering
van staatse troepen (van de Noordelijke Nederlanden) in een aantal Zuid-Nederlandse steden zoals
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Nieuwpoort, Oostende, Namen, Kortrijk, Bergen, Ath, Charleroi en Luxemburg. Dat is de zogenaamde
Hollandse barrièretractaat dat in 1701 werd opgeheven.
-

1700 : De laatste Spaanse Habsburger, Karel II (1665-1700), overlijdt en de onenigheid rond zijn
erfopvolging zouden aanleiding geven tot de Spaanse successieoorlog.

-

1701 : Tot 1713 woedt de Spaanse Successieoorlog en tijdens dit conflict kregen de Zuidelijke
Nederlanden te maken met maar liefst zes verschillende machthebbers: enerzijds de Spaanse
soeverein, de Franse koning, de Beierse keurvorst als Spaanse landvoogd en anderzijds de keizer en
zijn jongere broer Karel als Spaanse pretendent, de Staten-Generaal der Verenigde Provinciën en
Groot-Brittannië. Zo wordt Nieuwpoort achtereenvolgens bezet door Franse, Engelse en Hollandse
troepen.

-

1708 : Franse troepen nemen Brugge en Gent in maar worden een jaar later teruggedreven door de
inmiddels opgerichte Engelse en Nederlandse coalitie die als het Engels-Bataafs bewind Vlaanderen
bestuurde en de Spaanse en Franse troepen steeds verder terugdrijft.
-

1713 : De Spaanse Successieoorlog wordt besloten door de
Vrede van Utrecht in 1713. Die brengt de Zuidelijke
Nederlanden van het Spaanse opnieuw onder het
Oostenrijkse bewind. Door deze vrede
wordt Philips V
(kleinzoon van Lodewijk XIV) koning van Spanje maar gaan
de Zuidelijke Nederlanden over naar keizer Karel VI van
Oostenrijk, de zoon van de overleden Spaanse koning Karel
II. Dat is het begin van het Oostenrijks Bewind (1713-1794).

-

1714 : Vrachtschepen vertrekken vanuit Oostende naar
Oost-Indië en deden gouden zaken. Dat was de voorbode van
de Oostendse Compagnie.

1715 : Bijkomende voorwaarde in de Vrede van Utrecht is
het Barrièretractaat van 1715 waardoor de Noordelijke
Nederlanden (de Verenigde Provinciën) in de Zuidelijke
Nederlanden, en op kosten van deze laatste, vestingen
mogen bezetten met Noord-Nederlandse garnizoenen in
Keizer Karel VI van Oostenrijk.
vervanging van de Franse. Dit gebeurt in Veurne, Ieper,
Menen, fort Knocke op de IJzer in Reninge, Waasten,
Doornik, Dendermonde en Namen. Bedoeling is de grens met Frankrijk te beveiligen. Jaarlijks moeten
de Zuidelijke Nederlanden 1.250.000 gulden betalen voor het onderhoud van deze bezettingstroepen.
Ook de Schelde wordt gesloten waardoor de haven van Antwerpen wordt gekortwiekt ten voordele
van Amsterdam. Maar de scheepvaart evolueert verder langs nieuwe kanalen over Brugge tot de
haven van Oostende.
-

-

1716 : Prins Eugeen van Savoye is de Oostenrijkse landvoogd in de Zuidelijke Nederlanden voor de
Oostenrijkse keizer Karel VI, maar hij laat zich vervangen door de
Italiaanse markies van Prié. Er komt opstand tegen de kosten van het
barièretractaat, de hoge belastingen en het afschaffen van de
inmiddels sterk verouderde privileges van steden en gilden. Frans
Anneessens, deken van de Brusselse ambachtgilden, wordt door Prié
terechtgesteld in 1719.

De statuten van de
Oostendse Compagnie.

-

1717 : In Londen wordt de eerste vrijmetselaarsloge opgericht terwijl
de kerk weinig levenskrachtig is. Het aantal loges in Europa neemt
snel toe.

-

1722 : Met toestemming van de landvoogd richten reders in
Oostende de Keizerlijke en Koninklijke Indische Compagnie of
Oostendse Compagnie op met het doel handel te drijven met Indië
(Niet te verwarren met de Verenigde Oost-Indische Compagnie die in
1602 door de Nederlanders werd opgericht tegen de Engelse
concurentie). Deze compagnie blijft bedrijvig tot 1731. Het systeem
van de compagnies werkte net zoals in de Noordelijke Nederlanden:
een bepaald vennootschap kreeg het monopolie voor de handel en het
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stichten van kolonies in een bepaald gebied. De Oostendse Compagnie mocht dat doen in India en
China. In India heeft de compagnie twee 'echte' kolonies gesticht: Cabelon (nu Covelong), in de buurt
van Madras, en Banquibazar, nabij Calcutta in Bengalen. Het waren ook echt kolonies van de
Zuidelijke Nederlanden en niet van Oostenrijk.
-

1725 : Maria-Elisabeth, zuster van keizer Karel VI, wordt tot 1741 landvoogdes van de Oostenrijkse
Nederlanden tot 1741.

-

1727 : In Nieuwpoort wordt een “Visschersmaatschappij” opgericht die reders op haring-, kabeljauwen walvisvangst verenigt. De omzet steeg in het volgende jaar hoger dan 1 miljoen gulden. De
Oostendse compagnie wordt voor 7 jaar geschorst door keizer Karel VI onder druk van Engeland.

Wapenschild Oostendse Compagnie

-

1732 : Zowel de Oostendse Compagnie als de
“Visschersmaatschappij” worden door keizer Karel VI
afgeschaft op aandringen van Fransen, Hollanders en
Engelsen die afgunstig zijn van het succes en de keizer
ertoe dwingen in ruil voor de goedkeuring van de
troonopvolging door een vrouw - zijn dochter MariaTheresia - in plaats van een wettelijke mannelijke
opvolger. De Oostendse Compagnie wordt opgevolgd
door de Aziatische Compagnie die eerst uit Italië en later
ook uit Oostende werkte en ondermeer bedrijvig was in
de slavenhandel. Daardoor werd Oostende van 1781 tot
1783 zelfs het centrum van de wereldhandel in slaven.

-

1731 : De Nieuwpoortse vissers trekken in groten getale
naar Duinkerke om in te schepen op de IJslandvloot. Dat
is de eerste keer dat de Westkust een visserijtoekomst
mist. Een tweede keer is wanneer rond 1900 De Panne,
met na Oostende de grootste vissersbevolking van de
kust geen eigen haven krijgt en de Pannevissers naar
Oostende verhuizen.

-

1740 : Karel VI van Oostenrijk overlijdt en zijn dochter Maria-Theresia volgt hem op. Ze is gehuwd
met Frans I van Lotharingen. Haar schoonbroer Karel van Lotharingen werd landvoogd der
Nederlanden. Onmiddellijk verklaren de keurvorst van Beieren en de koning van Pruisen de oorlog en
weldra doen ook Beieren, Frankrijk en Spanje mee terwijl Engeland en de Verenigde Provinciën
Oostenrijk steunt

-

1744 : Het Franse leger van Lodewijk XV met 100.000 man trekt over onze grens, de
barrièreversterkingen ten spijt. Nieuwpoort zet de streek onder water maar op 5 september namen de
Fransen de stad toch in.

-

1745 : De Fransen verslaan de Engelsen en Hollanders in Fontenoy. Bijna de hele Zuidelijke
Nederlanden zijn door de Fransen bezet.

-

1748 : Vrede van Aken. De Franse koning geeft de Zuidelijke Nederlanden, na 3 jaar bezetting, terug
aan Oostenrijk. Onder landvoogd Karel van Lotharingen is er we een tijd van welvaart en rust.. De
Noordelijke Nederlanden bezetten opnieuw de barrièresteden.

-

1764 : Crisis in de visserij omdat de Nieuwpoortse vissers verbod krijgen vreemde haring aan wal te
brengen.

-

1770 : De visserij krijgt premies indien zij tijdens de zomer wil uitvaren. In Veurne-Ambacht breekt
pest uit in de veestapel. Markten en invoer worden stilgelegd en besmet vee verbrand. In 1772 lijkt de
plaag bezworen maar steekt een jaar later opnieuw de kop op tot 1777. Bijna elfduizend stuks vee
wordt vernietigd.

-

1771-1777 : De cartograaf graaf de Ferraris tekent de “kabinetskaart van de Oostenrijkse
Nederlanden”, de oude kaart waaroop de regio nauwkeurig wordt afgebeeld. Nauwkeurig omdat de
kaart volledig op het terrein werd opgenomen en getekend werd op een schaal 1/11520. De woningen
zijn vrij precies weergegeven en men kan zelfs het aantal woningen betellen. Bijvoorbeeld 75 voor
Oostduinkerke, 55 voor Wulpen.
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-

1778 : De veeteelt in de regio van Veurne is zeer belangrijk. Een statistiek van dit jaar geeft 34.000
stuks hoornvee, 2760 paarden en 1.275 veulens.

-

1774 : Op 30 juli breekt in Nieuwpoort een oproer uit onder de vissersvrouwen die de opslagplaatsen
aan de haven plunderen omdat de uitvoer van tarwe wordt toegestaan en Engelse schepen grote
hoeveelheden weghalen zodat de prijs bijna verdubbelde.

-

1780 : Landvoogd Karel van Lotharingen overlijdt op 4 juli. Op 29 november overlijdt keizerin MariaTheresia. Een belangrijke periode van welvaart en welzijn. Zij wordt als keizer van Oostenrijk
opgevolgd door Jozef II, een verlichte despoot die bekend is als keizerkoster omdat hij in alles de rede laat primeren en zich inlaat met alles,
ook het religieuze en de volksgebruiken zonder de betrokkenen te
raadplegen.

Jozef II keizer-koster
van Oostenrijk.

-

1782 : Jozef II verjaagt de Hollanders uit de barrièresteden. Maar de
Zuidelijke Nederlanden staan op stelten door zijn hervormingen.

-

1783 : In Veurne wordt een “Academie van teeken- en bouwkunde”
opgericht die waarschijnlijk ingevolge de Franse overheersing en
revolutie om een laag pitje werd gezet, maar in 1870 toch bijdroeg tot
de oprichting van een nijverheidsschool.

-

1784 : De haven van Oostende bloeit terwijl Antwerpen verkommert
omdat de Hollanders tol eisen voor de doorvaart van de Schelde. Jozef
II betwist dit en laat het zeilschip “Le Louis” onder keizerlijke vlag de
Schelde afvaren. De brik wordt onder vuur genomen door de Nederlanse
kotter “De Dolfijn” en tot terugvaart gedwongen. Alleen een ketel op dek
van “Le Louis” werd verbrijzeld en dit feit is bekend als de “keteloorlog”. De keizer is woedend en wil ten oorlog maar Frankrijk steunt de
Verenigde Provinciën en in het verdrag van Fontainebleau krijgt de
keizer een schadevergoeding maar de Schelde blijft gesloten.

- 1785 : Jozef II laat de stadswallen van Veurne dempen wat fel bijdroeg
tot de openbare gezondheid.
-

1789 : De misnoegheid omwille van de hervormingen en eigengereidheid van Jozef II leiden tot de
zgn. Brabantse Omwenteling. De opstandelingen verjagen de Oostenrijkers o.m. in Oostende. Hun
leiders Hendrik van der Noot en Frans Vonk, roepen de onafhankelijkheid uit van de Verenigde Staten
van België. Maar de twee leiders geraken het oneens en de Oostenrijkers keren terug.

-

1789 : De Franse revolutie barst uit die het Ancien Règime met zijn klassevoorrechten wegveegt en
de Verklaring van de Rechten van de Mens en de burger uitvaardigt. De vonk hiertoe is de inname
door het oproerige volk op 14 juli van de Bastille. Het begin van de Franse Revolutie die vijf jaar later
ook over onze streek trekt. Maar dat is voer voor een volgende bijdrage.

-

1790 : Op 20 februari sterft Jozef II kinderloos. Zijn broer Leopold II volgt hem op en de
Oostenrijkers heroveren heel de Zuidelijke Nederlanden Het Verdrag van Den Haag bevestigt dit en
herstelt de instellingen van vóóor Jozef II.

-

1792 : Keizer Leopold II overlijdt en zijn zoon Frans II volgt hem op. De Franse republikeinen
verklaren op 20 april de oorlog aan de Oostenrijkse keizer omdat hij Franse vluchtelingen in ons land
herbergt. Op 6 november verslaan de Fransen te Jemappes de Oostenrijkers en nemen terug de
Zuidelijke Nederlanden in.

-

1793 : De Oostenrijkers slaan terug en onder leiding van de Friedrich Josias, prins van CoburgSaalfeld en versterkt met troepen uit Pruisen, Engeland, Sardinië en Spanje, verslaan ze het
revolutionaire leger van Frankrijk onder generaal Charles-François Dumouriez op 18 maart in
Neerwinden.

-

1794 : Bij Fleurus worden de Oostenrijkers ditmaal opnieuw en definitief verslagen en de
Oostenrijkse Nederlanden en Luik kwome onder gezeg van het republikeinse Frankrijk tot 1814. Dit
Frans-Oostenrijks conflict wordt afgesloten door de Vrede bij Campo Formio van 17 oktober 1797
waarin de anexatie van de Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk wordt bekrachtigd.
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-

1794 : Vele Fransen vluchten voor de revolutie naar Nieuwpoort maar op 17 november 1794
bezetten 400 Franse soldaten de stad zodat de vluchtelingen verder moeten trekken. Vier dagen later
vervangen 300 Sans-Culotten van het Republikeinse leger de vorige bezetting. Voortaan is de
overheersing van de Westhoek door de Fransen aan de beurt.

Vlaamse voornamen (5)

door de redactie

Vervolg van de reeks met oude Vlaamse voornamen die algemeen VVF-voorzitter Michiel Mispelon
ooit publiceerde in de Franse Vlaamse Stam. Die namen zijn door gebruik vervormd en het is vaak
moeilijk om nog de ware Latijnse naam te herkennen. In enkele afleveringen zullen we deze lijst van
Michiel Mispelon publiceren. Links van de schuine streep ( / ) de Vlaamse versie, rechts de Latijnse.

L
Lancellot / Ladislaus
Lau; Lauke; Laurijne; Laurijnse / Laurentius
Laem ; Laemke / Guilielmus
Lammen / Guilielmus; Lambertus
Leene ; Leenken / Magdalena; Helena
Leenken / Liduwina
Lemmen / Lambertus
Lendert / Leonardus
Lens; Lins; Leys / Laurentius
Lenor / Leonardus
Letten / Laurentius, Coleta
Leunis / Laurentius, Laeuinus
Leuntje / Apollonia
Libbeken; Libitke / Elizabeth
Liebrecht / Libertus

Lieven / Livinus
Lijn / Gislenus
Lijne; Lijnken / Catharina
Lippeken / Philippus
Lijse; Lisse; Lisken; Lijsken / Elizabeth
Lion; Loentken / Leo
Loesken / Elizabeth
Lones / Leonorus
Loontje / Apollonia
Loy / Eligius
Loy; Loys / Ludovicus; Aloysius; Clodoveus
Lootje / Lancelotus
Lumken / Columba; Columbana
Lutgen / Lutrudis
Luyte ; Luytken / Lutgardis, Lutildis.

M
Machuyt / Machutus
Maes / Maxentius; Thomas
Magerhan; Maierhan / Machrianus
Manten / Amandus
Mas, Maes / Thomas
Matthe / Matthias
Mauris; Moris / Mauritius
Mar; Marken / Maximilianus
Maye / Maria
Meleye / Melchiades, Melchior
Melsen / Melchior
Melis / Emilius; Milo

Mette; Metteken; Metghe / Mechuldis
Meeus; Mieuis / Bartholomeus
Mey; Meyke / Remigius
Meyne ; Meynke / Jacoba
Meyne, Meynken ; Mijne ; Mijnken /
Jacobus ; Guilielmus ; Hieronymus…
Mijnen / Dominicus
Meynsghe / Clementia
Meeus; Mijs; Mijken / Remigius
Moos / Mauritius
Minten / Dominicus
Moenen / Simeon

N
Naleken / Adelheydis
Nandes / Ferdinardus
Nane; Naenken / Adriana
Nelde; Neldeken / Relindis
Neel; Neelis / Cornelius
Neese; Neesken / Agnes
Nelle; Nelleken / Petronilla

Netteken; Antonette / Antonia
Nieske / Agnes
Nijs; Nijsken / Dionisius
Noee / Noë; Natalis
Noorden; Noor; Noordeken / Norbertus
Noorken / Leonora; Leonarda
Nout / Arnoldus
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Goed om weten
•

door de redactie
Wie recent een publicatie maakte van een familiegeschiedenis of –stamboom uit de regio
Veurne-Westkust kan deze propageren door ons een korte inhoud te bezorgen die wij dan in
dit ledenblad publiceren. De volledige publicatie schenken voor ons archief mag ook.

•

Wie een interessant artikel kan schrijven of ergens op de kop tikken om deze nieuwsbrief
nog meer waarde en inhoud te geven aarzele niet de redactie te contacteren. Ook een goeie
kwartierstaat met minstens vijf generaties van een in de regio verspreide familie is welkom.

•

In facie Eeclia( ecclecia) = voor het aangezicht der Kerk. Term die gebruikt werd wanneer
trouwers geen getuigen voor hun huwelijk hadden meegebracht. Vandaar dat zij zonder
getuigen maar ten overstaan van de gehele kerkgemeenschap in de echt verbonden zijn.

•

Wat is de betekenis van “calvinismo conversere” ?

•

Wat betekent het Franse “épeleur” ? Dat is een van de vragen die wekenlang de internetsite
Yahoo West-Vlaanderne heeft beziggehouden. Het zou dus gaan om iemand die een speciaal
spoel bezet met een draad, die als versiersel fungeert op een normaal weefsel. In Vandale is
het een "spoeler". Op de website www.vieuxmetiers.org/ is er een uitleg voor épeuleur, wel
in het frans: “Dans une fabrique de tissus, ouvrier enroulant le fil sur les épeules, sorte de
grosses canettes sans support au milieu.» De oude OLINGER ( Dictionnaire FrançaisFlamand, Malines, 1845) kent geen épeuleur, maar wel een époulleur, "werkman die de
spoelen vult". Het modern (relatief) vertalend woordenboek van Gallas kent het woord niet.
In de Larousse Universel van 1922 staat épeuler en épeuleuse in verband met de "dentelle
au point d'Alençon" dus een soort van kantwerk en betekent het met een pincet sommige
draadjes verwijderen. Wie weet wat de betekenis exact is ?

•

Ander prangend probleem is de voornaam Assueres of Assuerus die vaak in Nederland
voorkomt. Het zou, volgens de eene de naam zijn van ergens een koning vermeld in het
oude testament soms ook Xerxes. Ahasverus is hebreeuws voor Assueres: een naam van de
wandelende jood. De Nederlandse vorm van Assueres is Sweder.
Volgens het Groot Voornamenboek met 100.000 voornamen van Marc van Rooyen...deel 2
blz 585 zijn Assueer(a) Assueerus, Assueeres , Ahasverus , Asweer , Ahazveros,Swerus,
Asweer, .... allemaal afleidingen van Agnianus of Agnianus. Het is een gelatiniseerde
voornaam van Oudfranse afkomst. De oorspronkelijke betekenis: sjah der sjahs of
machtigste of allerhoogste heerser.

•

Jan Decreton uit De Panne vraagt: In de meimaand van 1940 stortte in De Panne een Duitse
bommenwerper neer op een huis gelegen tussen de Ambacht- en Veurnestraat. Hierbij
kwamen een 20 burgers om het leven, waaronder de ganse familie Bonneure die uit
Oostende gevlucht was. Ik weet dat hiervan een rouwprentje bestaat maar kan het niet
vinden. Heeft iemand van jullie soms dit rouwprentje in jullie verzameling? Een digitale kopij
zou zeer welkom zijn.

_______________________________________________________________________

VVF-Westkust en de herwaarderingsplannen voor de
kerkhoven van Houtem, Vinkem en Wulveringem

door Joeri STEKELORUM

Onze VVF-afdeling Westkust werkte het afgelopen jaar mee aan de herwaarderingsplannen van de kerkhoven
van Houtem, Vinkem en Wulveringem.
De stad Veurne en de gebiedswerking cultuur van de provincie West-Vlaanderen werken samen aan de
opmaak van dorpsherwaarderingsplannen en herwaarderingsplannen voor het funerair erfgoed voor de vier
beschermde dorpskernen van Veurne nl. Vinkem, Wulveringem, Houtem en ’t Zwaantje.
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Voor beide plannen wordt gewerkt met een studiebureau. Herwaarderingsplannen zijn plannen die de
kenmerken van de beschermde dorpskernen/of kerkhoven in kaart brengen . In een herwaarderingsplan
worden alle werken opgenomen die in aanmerking komen voor onderhoudspremie.
Het herwaarderingsplan voor de drie kerkhoven gebeurde op basis van een drieledige studie:
1. lokaal historische en genealogische aspecten
2. architectuur van de grafmonumenten
3. de flora op de kerkhoven
Aan VVF-Westkust werd, gelet op onze kennis van de families van Bachten de Kupe, gevraagd om het eerste
deel voor haar rekening te nemen. Iets wat we met veel plezier hebben aanvaard. De begraafplaatsen zijn
immers een rijke getuige van ons familiaal verleden en vaak het enige tastbare bewijs van het bestaan van
onze overleden familieleden en voorouders. Voor de genealogie in onze streek is het immers van groot belang
dat waardevolle grafmonumenten goed bewaard kunnen worden en niet ten prooi vallen aan
onoordeelkundige wegnames door overijverige ambtenaren.
Hoe zijn we nu concreet tewerk gegaan ? Op basis van een visuele inspectie van alle grafzerken en op basis
van doorgedreven archiefonderzoek werden de meest waardevolle grafzerken weerhouden. Gegevens werden
opgezocht in de gemeentelijke archieven van Vinkem, Wulveringem en Houtem, meer bepaald in de
notulenregisters van schepencollege en gemeenteraad en in specifieke dossiers over burgemeesters,
secretarissen, veldwachters, enz. Deze archieven worden zowel bewaard in het stadsarchief van Veurne als in
het Rijksarchief van Brugge. Op basis van de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters
werd de informatie over de personen die er begraven liggen aangevuld.
Voor Houtem werden op die manier een 60-tal interessante grafmonumenten weerhouden, voor Wulveringem
een 65-tal en voor Vinkem een 50-tal. In Houtem konden we rekenen op de voortreffelijke steun van Fons
D’Hert en Albert Huyghe, één van de oudste inwoners van Houtem, waarvoor onze dank !
Van elk grafzerk werd een fiche opgesteld, zoals er hieronder een aantal zijn weergegeven. Je vindt er een
foto van het grafmonument met het rij- en plaatsnummer en een beknopte biografie van de overledene en
zijn echtgenote of echtgenoot. Hier en daar hebben we de informatie aangevuld met iconografie (bidprentje,
foto).

De gebundelde fiches kunnen voor de geïnteresseerden geconsulteerd worden in ons VVFdocumentatiecentrum in Sint-Idesbald
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De verzameling “Tablettes des Flandres”
(Aangepaste tekst uit “Vlaamse Stam” 1965)
Onder de vele genealogische publicaties, die in onze gewesten na Wereldoorlog II verschenen zijn,
neemt de verzameling «Tablettes des Flandres», samengesteld en uitgegeven onder de leiding van
dhr. Ch. Van Renynghe de Voxvrie, zeker een bijzondere plaats in. Zijn initiatief van 1948, dat een
aantal navolgers kreeg voor andere provincies, is in feite uitgegroeid tot een hele prestatie waarvoor
iedereen die enigszins ingewijd is, op zijn minst bewondering moet hebben. Laten wij als beoefenaars
van de familiegeschiedenis en als ruimdenkende Vlamingen in de eerste plaats oog hebben voor de
werkelijke genealogische, heraldische en historische waarde van de «Tablettes des Flandres» en ons
niet blind staren op het feit, dat bij deze uitgave de «traditie» wordt voortgezet dat ook heel wat
Nederlandstaligen tot op heden graag en wellicht bij voorkeur in het Frans publiceerden…
De verzameling «Tablettes des Flandres» (1948 — heden (dit is dan 1965!)) bestaat uit drie wel te
onderscheiden reeksen van elk 10 delen.
I. De reeks «Tomes» : 8 delen verschenen.
II. De reeks «Receuils» : 6 delen verschenen. Elk van deze delen is aan één bepaald onderwerp
gewijd zoals:
1. A. BONNAERT, Histoire de la familie Bonaert (Uitgeput).
2. P.D. DU PEAGE, Families de Flandres (Uitgeput).
3. E. de RIDDERE, Histoire de la familie van Ackere (Uitgeput).
4. W. van HILLE, Histoire de la familie van Hille. Met supplement.
5. A. DESPRECHINS, Liévin Bauwens et sa familie.
6. A. MERGHELYNCK en du CHASTEL de la HOWARDERIE, Les étrangers en Westflandre.
(Vervolg van dl. I in 1910 verschenen). Tafels op delen I en II.
7. Histoire de la familie Coppieters.
III. De reeks «Documents» : 3 delen verschenen.
1. V. SCHOBBENS en W. van HILLE, Descendance de J.B. Spitaels
(1719-1779).
2. Ch. van RENYNGHE de VOXVRIE, Descendance de Thomas Corneille.
3. W. van HILLE, Families van Wel, Pierloot, Daten en de Backer.
4. Ph. van HILLE, L'Histoirè de la Familie van Hille (ter perse (in 1965!)).
Alle delen, voor zover niet uitgeput, kostten destijds 250 F.
Het is ons onmogelijk hier de rijk gevarieerde inhoud van de 8 delen «Tomes» weer te geven. Naast
tientallen uitgebreide genealogieën en familiegeschiedenissen, iconografie, graflijsten, lijsten van
Poorters, enz. vindt men tafels op de Mss. Ghys, Houwaert, de Launoy... In totaal ongeveer 3500 blz.
Wie met zijn stamboom of kwartierstaat terecht komt in West- en Frans-Vlaanderen zal met vrucht de
«Tablettes» raadplegen.

De “Tablettes des Flandres” bevinden zich gedeeltelijk in onze bibliotheek en
kunnen ter plekke worden geraadpleegd.

Een merkwaardig verhaal
over en al even merkwaardige vondst
door Willy MOONS
Het is nooit te laat om een merkwaardige ontdekking te doen. Burgemeester Vanden Bussche van Koksijde
beleefde het met enkele merkwaardige archiefstukken over Wulpen. Een volle doos documenten en registers
vooral over de eerste wereldoorlog. Daarbij een affiche Appel général au service de la Patrie, Inscription van
1916, ondertekend door oorlogsminister Charles de Broqueville. Verder registers van de notulen van de
gemeenteraad van 1823 en later, brieven van soldaten en een plan met legerkampementen tijdens WOI en
een plan van 1875 voor de verbouwing van de kerk.
Bovenstaand persbericht verscheen in de kranten einde november. We gingen op zoek naar het verhaal
achter die ontdekking. Hoe die doos met documenten uit Wulpen terecht kwam is een ongelooflijk verhaal.
We keren terug naar de tweede wereldoorlog. Het oprukkende Duitse leger belandt ook in Wulpen waar de
Britten – die Duinkerke moesten beschermen opdat het Britse expeditiekorps nog zou kunnen ontschepen
(operatie Dynamo) – hen aan het kanaal opwachtten. De Duitsers bezetten inmiddels wel de dorpskern van
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Wulpen en bevelen aan het zetelende gemeentebestuur om het lokaal dat dienst deed als gemeentehuis te
ontruimen en alle documenten te verbranden. Raymond Watthy (°Leisele, 18-11-1918), die ter plekke is,
neemt echter enkele registers en documenten, hoofdzakelijk betrekking hebbend op de eerste wereldoorlog,
weg en verstopt ze. Raymond Watthy verhuisde van Wulpen naar Woumen en uiteindelijk kwamen de
documenten terecht bij zijn zoon in Pervijze. Die leverde de gevulde doos af bij burgemeester Vanden
Bussche van Koksijde.
Wat zit er in die doos?
Zoals het persbericht
aangaf zit er een
affiche in die vrij
zeldzaam zou zijn. Ze
is evenwel in een
bedroevende
staat
zoals blijkt uit de foto
hiernaast. Het is een
oproep
van
de
gouverneur van WestVlaanderen Janssens
de Bisthoven die een
besluit van wet van
21 juli 1916 bekend
maakt dat de minister
van Oorlog Charles de
Brocequeville en de
minster
van
Binnenlandse Zaken
Paul Berryer hebben
uitgevaardigd in Le
Havre op 23 juli 1916
en dat op 1 augustus
1916 vanuit De Panne
is gedrukt bij een
Duinkerkse drukker.
Die
wetsbesluiten
houden in dat alle
Belgen, waar ze zich
ook mogen bevinden,
en die geboren zijn
tussen 30 juni 1876
en 1
juli
1898,
opgeroepen worden
om zich te melden
voor 15 augustus
1916 om dienst te
nemen
voor
het
vaderland.
Die
melding kan gebeuren
in het gemeentehuis
waar ze verblijven,
maar ook in Le Havre, in Londen, waar ook. Zelfs de zeelui moeten zich melden aan boord van hun schip.

De affiche “Appel général au service de la Patrie” uit 1916.

Verder zitten in die doos een ontelbaar aantal “opeisingen” van terreinen, materieel, dieren en mensen in
dienst van het Belgische, Franse of Britse leger. Als deze opeisingen werden vergoed en die afrekeningen zijn
daarin terug te vinden. De archiefdienst van koksijde is bezig met de inventarisatie en eventuele restauratie
van de registers en documenten.

Het bestuur en de redactie van VVF-Westkust wenst onze lezers
een zalige Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar 2008.

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 18 januari, 19.30 uur met wijnproeverij, broodjes en hapjes.
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 32 als gewoon lid, € 48 als steunend lid, minimum € 80 als bechermend
lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het
tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.

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

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot
16.30 uur.

-

Op vrijdag 7 maart om 20 uur in de Abt Campmanszaal van het
Museum Ten Duinen 1138 voorstelling van het boek van Pieter
Donche,
"Wapenboek
van
Veurne-ambacht,
1229-1952",
georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF)
afdeling Westkust (zie laatste pagina).

-

25 mei : Voordracht Werner Peene over Noord-Hollandse emigratie.

-

19 april : Bezoek Archives du Nord in Rijsel (voorlopige datum).

“Weerbare mannen” van Oostduinkerke

door Jef CAILLIAU

In het stadsarchief van Veurne vonden we van diverse gemeenten een lijst van zgn.
weerbare personen. Dat waren mannen die de geschikte leeftijd hadden om als strijdbare
mannen in dienst van de heer, de kastelnij, de koning of het leger. Het was gebruikelijk
dat dergelijke lijsten werden opgesteld, hier in de regio steeds door ene Pauwel Cressin
omstreeks 1655. Jef Cailliau ontcijferde deze manuscripten. Dit is de laatste lijst in een
serie van drie: Wulpen-Booitshoeke, Koksijde en nu Oostduinkerke.
DE MONSTERYNGHE VAN DEZE OVERGHEGEVEN LYSTE IS GHENOMEN BY

Jor. Pieter VAN WATERLEET en Paulus CRESSIN op den 10 Septembre 1655
Nombre van weerbaer persoonen op de prochie van Oostduinkercke
1 Anthonis AERNOUDT fusycque
2 Jan DE KEYSER fusycque
3 Jaecques BUENS fusycque
4 Jaecques FOCK ( EDEY ? ) zonder
gheweere
5 Adriaen DE VOS clauwtock
6 Jaecques GHYSELEN fusycque
7 Sebastiaen DE BROUCKERE fusycque
8 Roobert TALFER zonder gheweere
9 Jaecques KEUTAERT fusycque
10 Adriaen STREEK zonder gheweere
11 Gillis VAN EETVELDE zonder
gheweere
12 Thobias THYBOUDT fusycque
13 Jan DE DECKERE vierroer
14 Lieven DIERENDONCK musschet
15 Lieven VAN STEENE fusycque
16 Gillis DE WULF musschet
17 Francois D ‘ HOOSSCHE fusycque
18 Maerten BAROEN musschet
19 Jan POLLET fleutteman
20 Joos NESE fusycque
21 Christiaen CNOCKAERT fusycque
22 Mahieu VAN HILLE fusycque
23 Francois OTTEBAERT zonder
gheweere
24 Jaspaer RYANT pycxke
25 Jan CLAEYS fusycque
26 Jaecques VYS fusycque
27 Pieter LE FEVERE musschet
28 Pieter DE POTTERE fusycque
29 Jaecques GOEGHEBUER fusycque
30 Jan ALLAERT fusycque
31 Maurits LEYS musschet
32 Adriaen CNOCKAERT fusycque
33 Pieter CLOET fusycque
34 Maryn VAN LYCKERCKE fusycque
35 Roelant VAN PARYS fusycque met
rapiere
36 Pieter BANT fusycque
37 Pieter PUPPE fusycque
38 Vincent MALLY fusycque
39 Pieter CANE fusycque

40 Philips TACK zonder gheweere
41 Jan MONTENY fusycque
42 Philips BEU fusycque
43 Jan LOOTEN non comparunt et
dubilatur an fit militaris
44 Chaerel VYS pycxke
45 Anthonis JACOBS fusycque
46 Christiaen LANGHETE fusycque
47 Jan VAN DE BUSSCHE zonder
gheweere
48 Jan HEVE zonder gheweere een rapiere
49 Francois LOTTEN fusycque
50 Pieter MOREY fusycque
51 Mathieu MONTENY fusycque
52 Ferdinande DORNE pycxke
53 Jaecques BALDE fusycque
54 Francois DE HOUCK fusycque
55 Lieven HUYBERT fusycque met
rapiere
56 Jan HILLEBRANT fusycque
57 Franchois DE GRAVE fusycque
58 Jan TORREELE fusycque
59 Jan MALLY jur. clauwstock
60 Andries DE GROOTE fusycque
61 Pieter DE CLERCK fusycque
62 Jan AERS fusycque
63 Hughe BROODEE fusycque
64 Fleur DE GROOTE fusycque
65 Jaecques DE RYCKE fusycque
66 Pieter LOONIS fusycque
67 Denys ROOSE fusycque
68 Jaecques MAERE fusycque
69 Cornelis VAN GYSTELE vierroer
70 Pieter FACON fusycque
71 Simoen DALEMAN zonder gheweere
72 Clays DALEMAN zonder gheweere
73 Jan CROMBRUGE tamboer
74 Pieter MESSIAEN musschet
75 Pieter LOONIS de jonge met fusycque
ede non comparint
76 Pieter DE MINCK fusycque
77 Christiaen STREECK junior met
fusycque

Aldus deze monsterynge genomen ten atteste als by de brieven van Zyne Hoocheyt byde
ghecommittierd als vooren t’ oorconde.
J. CRESSIN 1655 OOSTDUYNKERCKE

Vlaamse voornamen (6)

door de redactie

Vervolg van de reeks met oude Vlaamse voornamen die algemeen VVF-voorzitter Michiel Mispelon
ooit publiceerde in de Franse Vlaamse Stam. Die namen zijn door gebruik vervormd en het is vaak
moeilijk om nog de ware Latijnse naam te herkennen. In enkele afleveringen zullen we deze lijst van
Michiel Mispelon publiceren. Links van de schuine streep ( / ) de Vlaamse versie, rechts de Latijnse.

O
Ode; Odeken; Oken / Oda
Oele / Adolphus
Oeltien / Aldegundis
Oncommere / Wilgefortis
Olif / Odulphus
Oole; Oolken; Odilie / Odilia

Oomer / Audomarus
Oor; Oorken / Leonora
Oort / Horatius
Ougburgen / Walburgis
Osken / Ursmarus

P
Paeschen; Paeschier / Paschasius
Panck / Pancratius
Pauke / Paulus
Pelle; Pelleken / Paulus ;
Peregrinus; Persivael / Perseveranda
Philips / Plylippus ; Philibertus

Pierynken / Petronilla
Pleune; Pleuntie ; Ploynie / Apollonia
Plis; Plissis / Sulpitius
Pop / Poppo
Potien / Philippa

Q
Queldrick / Servulus

Quintjen / Quintina

R
Raecen; Raes / Erasmus
Ragonde / Radegundis
Remeeus / Remigius
Renger; Reyn; Reynke / Reynerus
Rennen / Laurentius
Robrecht; Robben / Robertus
Roel / Rolandus

Uit de praktijk: zoeken in oude foto’s

Roelof / Rodolphus
Rogier; Ronge / Rogatianus; Robertus;
Rogerius ; Franciscanus
Rombout ; Rommen / Rumoldus
Roseken; Rosele / Dorothea
Ryckaert; Rijck / Richardus
Ruth / Richardus

door Joeri STEKELORUM

Bij het zoeken naar foto’s voor onze uitgave van de kwartierstaten (inclusief foto’s en bidprentjes)
van alle (circa 330 !) voormalige burgemeesters van de deelgemeenten van het arrondissement
Veurne moeten onze bestuursleden soms moeilijke obstakels overwinnen om die éne foto die nog in
de portrettengalerij ontbreekt, terug te vinden.
Dat mocht ik ondervinden bij het zoeken naar een foto van Carolus Ludovicus Maes die
burgemeester was van Oostduinkerke tussen 1885 en 1895. Navraag bij de familie leverde op dat er
geen foto is overgebleven van betrokkene. Recent werd opnieuw contact opgenomen - omdat
ondertussen een kleindochter van Carolus Maes was overleden - en daar mogelijk foto’s in de
nalatenschap aanwezig waren.
Op de vraag of een foto ondertussen beschikbaar was bleek het antwoord negatief. Wel werd
meegedeeld dat een deel oude foto’s opgedoken waren, maar dat jammer genoeg niemand wist wie er
op stond. Een uitspraak die ons – genealogen – bekend in de oren klinkt. Vandaar de gouden raad om

op oude foto’s, wanneer nog oudere familieleden in leven zijn die personen kunnen identificeren,
achteraan op de foto’s de naam te schrijven.
Dan maar de foto’s zelf bij de contactpersoon gaan bekijken in de hoop burgemeester Carolus
Ludovicus Maes te kunnen identificeren. Een foto waarover zekerheid bestond was de huwelijksfoto
van zoon Oscar Maes met Eugenie Debaeke, gedateerd rond 1910. Door opzoekingen in de
bevolkingsregisters van Oostduinkerke konden we terugvinden dat het echtpaar huwde in Bulskamp
op 15 september 1908. Burgemeester Carolus Maes stierf in 1919, dus moest hij wel – als vader van
de bruidegom – op de groepsfoto staan.

Probleem: zowel links als rechts van het bruidskoppel (in het midden van de foto, nrs. 1 en 2) zit een
echtpaar dat vader en moeder van bruid en/of bruidegom kan zijn. Wie is wie ?
Vergelijking met een andere – vergeelde - foto die bij de familie aanwezig was, leverde ons een
eerste poging.
Vergelijking van het
echtpaar op de grote
huwelijksfoto met het
echtpaar op deze laatste
foto doet ons vermoeden
dat nr. 3 burgemeester
Carolus Maes. Evenwel is
de vrouw (nr. 4) die naast
hem
en
naast
de
bruidegom
zit,
niet
dezelfde als de vrouw op
de laatste foto. Zij blijkt
wel overeen te komen met
nr. 5 op de huwelijksfoto.

Hieruit blijkt dus een
eigenaardigheid op de
huwelijksfoto: de moeder
van de bruid zit naast de
bruidegom, de moeder van
de bruidegom zit naast de
bruid. Ook de vaders van
bruid en bruidegom zitten
niet naast elkaar op de
foto, maar wel geschrankt!
Vergelijking met andere
trouwfoto’s leert evenwel
dat dit geen gebruik was
in die periode. Maar dit
betekent
wel
dat
dergelijke foto’s ons op
een verkeerd been kunnen
zetten,
want
we
verwachten dat een ouderpaar gewoon naast elkaar zit.
Het feit dat we het bij het rechte einde hadden om burgemeester Carolus Maes te identificeren,
kunnen we bewijzen met twee zaken.
1) de personen op de familiefoto
Hiernaast de familie Maes-Zwaenepoel
rond 1899, met van links naar rechts:
Oscar, Alphonse, moeder Octavie,
Maurice, vader Carolus, Joseph en
Helena.
Uit genealogisch onderzoek weten we dat er
in het gezin Maes-Zwaenepoel 16 kinderen
werden geboren, waarvan de jongste in
1892. Als we de foto bekijken dan is het
jongetje nr. 6 een zestal jaar oud. De foto
moet dus genomen zijn rond 1898-1900. Op
dat ogenblik waren er in het gezin nog vijf
kinderen in leven, in leeftijd van 6 tot 23 jaar
oud, waarvan vier jongens en één meisje.
Precies het aantal kinderen die op deze staan.
2) het bidprentje van de dochter
We vonden tevens een bidprentje terug van de
dochter (nr. 7 op de foto). Daarop staat precies
het identieke portret als op deze foto.
We konden dus met zekerheid het portret van
Carolus Ludovicus Maes van Oostduinkerke
aan onze galerie van Westkust-burgemeesters
toevoegen !
Burgemeester Carolus Maes

Carolus Ludovicus Maes werd geboren in Oostduinkerke op 27 juni 1844 als zoon van Franciscus
Maes en Henrica Rabaey. Hij stierf te Nieuwpoort op 74-jarige leeftijd op 29 maart 1919. In 1875
huwt hij in Avekapelle met Octavie Zwaenepoel (1852-1935) en vestigt zich op in de ouderlijke
woning te Oostduinkerke, waar hij de molen van zijn ouders verder uitbaat. Uit dit huwelijk worden
in de 17 daaropvolgende jaren 16 kinderen geboren, waaronder een tweeling in 1885. Negen
kinderen sterven, zoals toen veelvuldig voorkwam, binnen het eerste levensjaar. Het gezin zou echter
van geen tegenslagen bespaard blijven. In de nacht van 1 op 2 februari 1891 sterven de 7-jarige
Marie en de 10-jarige Achille, leerling aan het college van Veurne. De ouders zijn wellicht overmand
van verdriet, getuige is het mooie gedachteniskaartje dat ze laten maken, met poëzie van Guido
Gezelle.

In 1906 wordt de enige resterende dochter Helene ziek en op 6 juni sterft ze, 24 jaar oud. Uit het
gezin waar ooit 16 kinderen waren geboren blijven er nog 4 over.
Acht jaar later breekt de eerste wereldoorlog uit. In 1916 wordt de 28-jarige zoon Alphonse
opgeroepen als soldaat bij de 7de Companie van de 2de Grenadiers. Op 12 maart 1918 sneuvelt hij in
Sint-Joris en wordt hij vier dagen later begraven in Adinkerke. Enkele dagen tevoren was hij nog op
bezoek geweest bij zijn ouders.
Een jaar voordien, in 1915 werd de molen Maes (gelegen langs de Koksijdesteenweg ter hoogte van
de huidige Molenwal) door oorlogsgeweld vernield. Ondertussen was de oudste zoon Oscar in 1908
te Bulskamp gehuwd met Eugenie Debaeke, waardoor hij niet als soldaat werd opgeroepen. Eugenie
Debaeke was de zuster van de in Oostduinkerke welgekende dokter Camiel Debaeke (1890-1969).
De twee jongste zoons, Maurice (1890-1973) en Joseph (1892-1965), waren ondertussen aan een
priesteropleiding begonnen in het Grootseminarie te Brugge.
Zo komt het dat slechts één kind van de 16 uit het gezin Maes-Zwaenepoel voor het nodige
nageslacht heeft gezorgd. Oscar Maes (1876-1945) en zijn echtgenote Eugenie Debaeke (1888-1955)
hadden maar liefst 17 kinderen ! De cirkel is rond en de toekomst verzekerd !

Goed om weten

door de redactie

-

In het jaar 1047 laat Boudewijn VI, graaf van Vlaanderen, toe dat Osgot Chapa (Duitsland) 29 schepen laat
bouwen in Wulpen om hiermee Edward III van Engeland aan te vallen. Wie weet of dat Wulpen effectief de
huidige deelgemeente van Koksijde is ofwel het dorp dat in de monding van de Schelde, nabij Cadzand, door de
zee verzwolgen is?

-

Heeft u reeds voorouders teruggevonden op arch.arch.be, de zoekrobot van het Rijksachief? Zoniet, raadpleeg
dan de databank ‘zoeken naar personen’. Of werk mee aan het project ‘Demogen’. Stel uw gegevens ter
beschikking van genealogen en andere onderzoekers of schrijf u in als “demogenner” en bewerk thuis
overlijdensakten, geboorteakten… Surf naar http://demogen.arch.be. Wie hiervoor geen zin heeft kan bij VVFWestkust ook terecht voor dergelijke opdrachten want wij digitaliseren momenteel de bevolkingsregisters van
Alveringem en Veurne en er loopt ook een digitaliseringsprogramma voor bidprentjes. En je kan het ook thuis
doen op je computer.

-

Het Rijksarchief te Antwerpen is intussen verhuisd naar Beveren, waar je lezers vanaf eind oktober terecht
kunnen. De microfilmverzameling van Rijksarchief Antwerpen is consulteerbaar in een daartoe speciaal
opgerichte studiezaal in de Sanderusstraat in Antwerpen, dichtbij het oude gerechtsgebouw.

________________________________________________________________________________________________

De wetgeving op de privacy en
het “Guldenboek van de Vuurkaart”

door Willy MOONS

VVF-Westkust kreeg onlangs van Pierre Ryckaert uit Koksijde - nogmaals bedankt Pierre - één van de
acht Nederlandstalige edities – er bestaan ook 8 Franstalige - van het “Guldenboek der Vuurkaart”. De
boeken werden in de jaren dertig uitgegeven en bevatten informatie en foto van de Vuurkruisers van de
oorlog 1914-18. Om vermeld te worden moesten die Vuurkruisers een formulier met gegevens invullen
en doorsturen. Het boek zit nu in onze bibliotheek en is raadpleegbaar ter plekke.
Even bekroop ons de gedachte om een index te maken van de namen in dit boek en overwogen we om
die index via internet of DVD te verspreiden ten behoeve van de genealogen en heemkundigen. Maar,
tweemaal maar. Er bestaat al een index die op het internet is gepubliceerd met als url
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal. De tweede maar gaat
over de vragen: kan dat, en hoe zit het met de auteursrechten? De boeken zelf zijn een verzameling van
gegevens doorgestuurd door de mensen die erin vermeld staan en er staat dus enkel een uitgever op
vermeld zonder echte auteur. (Uitgeverij J. Rosez in Brussel). Uitgeverij bestaat allicht niet meer want is
nergens terug te vinden.
Het antwoord op die tweede vraag
vonden we op internet. De wetgeving in
verband met privacy is streng en
onverbiddelijk.
Daarom
volgende
vuistregel : alle nog levende personen
geven hun toelating voor publicatie. Of
je publiceert niet de personen die
minder dan 100 jaar geleden zijn
geboren. Wees vooral voorzichtig als je
meer vermeldt dan enkel geboortedatum
en sterftedatum want niet iedereen vindt
het leuk dat mogelijke echtscheiding,
beroep, e.a. details aan iedereeen
bekend worden. Als er een uitgeverij
staat vermeld dient ook deze de
toelating tot publicatie te geven. Wees
er dus heel zeker van dat de uitgeverij
niet meer bestaat (gegevens op de
handelsrechtbank natrekken). Indien u de gegevens verspreidt onder belangstellenden voor privé gebruik

en ze schriftelijk verbiedt te publiceren op een genealogische website of drukvorm zal er normaal geen
probleem worden gemaakt. Onder geen beding mag je in België gegevens verzamelen van personen die
nog leven, tenzij voor een zeer welomschreven doel. Verboden in België zijn sowieso: lid van een
vakbond; mutualiteit; politieke partij; godsdienstige overtuiging; huidskleur; seksuele voorkeur;
gerechtelijke vervolgingen van nog levende personen, enz. (zie wetgeving ivm de persoonlijke
levenssfeer van 8 december 1992). Je kan altijd raad vragen aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste
aanleg toelating vragen voor ‘wetenschappelijke genealogische doelstelling.
Maar er is ook de Europese wetgeving, het sui-generis-recht inzake de rechtsbescherming van
databanken. De Europese databankenrichtlijn van 11 maart 1996 verplicht de lidstaten van de Europese
Unie een dubbel regime in te voeren voor de bescherming van databanken: een bescherming door
middel van het auteursrecht en een andere door middel van een nieuw sui generis-recht.
Het auteursrecht beschermt alle databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen
intellectuele schepping van de auteur vormen. Er worden geen andere criteria toegepast om te bepalen
of
ze
voor
bescherming
in
aanmerking
komen
(art.
3
van
de
richtlijn).
Het sui-generis-recht beschermt de fabrikant van databanken waarvan de verkrijging, de controle en de
presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigen van een substantiële investering.
(Art; 7 van de richtlijn).
De bescherming door het sui-generis databankenrecht is niet onbeperkt is in de tijd. Art. 10 van de
Europese richtlijn en art. 6 van de wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch recht
van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken,
beperken de duur van de bescherming tot "15 jaar na 1 januari van het jaar waarin de databank voltooid
werd".
Kortom, mochten die gulden boeken van de vuurkaart, voltooid in de periode 1930-1940, al als databank
in de zin van de richtlijn kunnen worden beschouwd - wat onder geen enkel van de twee voormelde
opzichten (auteursrechten of sui-generis) het geval is - dan nog blijft vaststaan dat zij al langer dan 15
jaar zijn voltooid. Dit laat geen enkele ruimte voor enige speculatie.
Nog problemen: misschien eens navragen bij Vewa (Vereniging van educatieve en wetenschappelijke
auteurs). Hun website: http://www.cer-leuven.be/cerleuven/Vewa/Index.htm
__________________________________________________________________________________________________________

De Tijdtafel (8)

We beginnen nu op het einde van de 18
wisselen voortdurend in de Westhoek.

door Willy MOONS
de

eeuw met de Franse Revolutie en de Oostenrijkers en Fransen

-

1789 : De revoltie breekt uit in Frankrijk. De reactie in de Zuidelijke (of Oostenrijkse) Nederlanden blijft niet uit
met o.m. de Brabantse Omwenteling tegen de Oostenrijkse keizer Jozef II. De “Belgische Patriotten” krijgen
navolging in de steden van de Westhoek zoals te Veurne waar – zoals elders - in 1789 het “Patriotiek Comité”
wordt opgericht. Er worden soldaten gerecruteerd.

-

1790 : Op 10 januari worden de Verenigde Staten van België uitgeroepen op 10 januari. Op 20 februari sterft
Jozef II kinderloos. Zijn broer Leopold II volgt hem op. Op 2 december wordt Brussel door de Oostenrijkers
heroverd en de Brabantse Omwenteling is voorbij.

-

1792 : Keizer Leopold II overlijdt en zijn zoon Frans II volgt hem op. De Franse republikeinen verklaren op 20
april de oorlog aan Oostenrijk. Vijf dagen later steken de Fransen de grens over. Veurne wordt ingenomen door
generaal Decarle. Op 20 september verslaan de Fransen in Valmy de Oostenrijkers en generaal Lamortière trekt
door de Westhoek. Op 5 november branden ze Roesbrugge plat. Veurne, Oostende en Brugge moeten vallen.
Op 6 november verslaan ze opnieuw de Oostenrijkers in Jemappes en palmen heel de Zuidelijke Nederlanden
in.

-

1793 : Op 21 januari wordt in Parijs koning Lodewijk XVI terechtgesteld. Hier keurt een volksstemming de
aanhechting van België bij Frankrijk goed. De Oostenrijkers en geallieerden verslaan het Franse revolutionaire
leger van Frankrijk op 18 maart in Neerwinden. De Fransen ontruimen de Oostenrijkse Nederlanden al
plunderend. De Oostenrijkers herstellen hun bestuur.

-

1793 : In mei komen de Fransen terug de grens over. Op 6 mei plunderen zijn troepen Poperinge,
Roesbrugge, Watou en Beveren. Einde mei hetzelfde in Veurne. Hij komt in september met een Frans leger
naar de Westhoek.

-

1793 : Begin september 1793 maken we kennis met generaal Dominiek Van Damme, 23 jaar oud, afkomstig uit
Watou. Hij steekt het kasteel van Reningelst in brand. Ook Stavele, Eversam en Elzendamme branden. Dan is
Veurne aan de beurt. De stad komt de volgende 20 jaar in Franse handen. Op 17 september sommeert de
Franse generaal L. Hoche (25 jaar) Nieuwpoort zich gewonnen te geven. Het Oostenrijkse garnizoen weigert.
Generaal Vandamme – die ondertussen Brussel heeft ingenomen - komt ter hulp. Hij moet Nieuwpoort en
Oostende veroveren en alle
dorpen en steden in brand
steken. Eerst plundert hij Veurne
en slaat tussen 22 en 30 oktober
een beleg op rond Nieuwpoort
maar
een
strategische
overstroming doet dit beleg
mislukken.
-

De achterkant van het kasteel van Reningelst.
geheven maar de bevolking kan niet meer betalen.

1794 : Van 4 tot 18 juli 1794
staat het leger van de Franse
generaal Vandamme opnieuw
voor
de
poorten
van
Nieuwpoort. Een beleg en een
verwoestende
beschieting
gedurende dertien dagen leiden
tot de overgave van de stad die
wordt geplunderd. Er breekt een
besmettelijke
buiklloop
uit.
Zwxare
belastingen
worden

1794 : Bij Fleurus werden de Oostenrijkers ditmaal opnieuw en definitief verslagen en de Oostenrijkse
Nederlanden en Luik kwamen onder gezeg van het republikeinse Frankrijk tot 1814. Dit Frans-Oostenrijks
conflict afgesloten door de Vrede bij Campo Formio van 17 oktober 1797 waarin de anexatie van de Zuidelijke
Nederlanden door Frankrijk werd bekrachtigd.
(Wordt vervolgd)
______________________________________________________________________________________________

-

Aanwinsten in onze bibliotheek
SCHENKINGEN

•

•

•

door André BAERT

Wij ontvingen van Pierre Ryckaert uit Koksijde het boek “Guldenboek der Vuurkaart”. Dat boek maakt
deel uit van 8 Nederlandstalige en 8 Franstalige boeken die tussen 1930 en 1940 verschenen en
waarin de Vuurkruisers uit de oorlog 1914-18 worden vermeld, indien ze daartoe een inschrijvingslijst
hadden ingevuld en opgestuurd.
Van René Berquin uit Brussel ontvingen wij het boek met de genealogie van de familie Berquin. Een
familie die vooral door Karel Romaan Berquin, stichter en eerste conservator van het museum van
Bachten de Kupe, bekend werd in Nieuwpoort en omstreken. Karel Berquin stelde destijds een
stamboom op die door Georgette en René Berquin werd vervolledigd. Het boek ligt ter inzage in onze
bibliotheek.
VVF-Westkust heeft een abonnement op de uitgaven van de Noord-Franse genealogische
verenigingen als daar zijn de FAG of Flandre Artois Généalogic en de GGRN of Groupement
Généalogique de la Région du Nord Flandre Hainaut Artois ook terug te vinden op internet
http://www.crgfa.org/index.php

Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed van de stede en port van Nieuwpoort.. Bewerkt door Jef Cailliau. Prijs € 25,00 (+ € 5,00
verzendingskosten.
Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Afdeling Westkust

U wordt van harte uitgenodigd op de voorstelling
van het nieuwe boek van Pieter Donche

“Wapenboek van Veurne-Ambacht,
1229-1952”
op vrijdag 7 maart 2008
20 uur
Museum Ten Duinen 1138
Abt Campmanszaal
Koninklijke Prinslaan 6-8 te Koksijde


verwelkoming door Joeri Stekelorum
voorzitter VVF Westkust
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historicus



toelichting bij het werk
door de auteur Pieter Donche



overhandiging eerste exemplaar



receptie aangeboden door VVF Westkust
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 32 als gewoon lid, € 48 als steunend lid, minimum € 80 als bechermend lid) op
rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift
“Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse
Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch
college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel.
03-646.99.88.

GENEALOGISCHE AGENDA

Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, SintIdesbald-Koksijde.
-

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 16.30
uur.

Uitgaven VVF-Westkust

• Driemaandelijkse nieuwsbrief.
Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide. Jaarabonnement per post € 4 voor niet-leden.
Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op e-mail : vvfwestkust@advalvas.be

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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Wulpen en Osgot Clapa
door Jan VAN ACKER

In de rubriek Goed om Weten van het vorig nummer van deze nieuwsbrief kon je de volgende
vraag lezen: In het het jaar 1047 laat Boudewijn VI, graaf van Vlaanderen, toe dat Osgot Chapa
(Duitsland) 29 schepen laat bouwen in Wulpen om hiermee Edward III van Engeland aan te vallen.
Wie weet of dat Wulpen effectief de huidige deelgemeente van Koksijde is ofwel het dorp dat in
de monding van de Schelde, nabij Cadzand, door de zee verzwolgen is?
Jan Van Acker, hoofd van het Stedelijk Archief Veurne, stuurde ons volgend uitvoerig antwoord waarvoor onze
dank.
In de Nieuwsbrief, jg. 8, 2008, afl. 1, werd gevraagd of Wulpen, dat in 1047 vermeld wordt als de plaats waar Osgot
Chapa (Duitsland) onder graaf Boudewijn VI een vloot verzamelde tegen Engeland, met de huidige deelgemeente
van Koksijde geïdentificeerd mag worden. De vraag zelf is behoorlijk foutief, maar het antwoord moet negatief zijn.
29

Vooreerst: de man heet Osgod Clapa , en niet Osgot Chapa, en daarmee zitten we in een heel woelige periode
van de Engelse, en niet de Duitse(!), geschiedenis. In het begin van de 11de eeuw was de Deen Knut de Grote
(+1035) er de koning. In zijn entourage verscheen Osgod Clapa vanaf 1020 als staller (een belangrijke erefunctie).
Osgod Clapa bleef actief onder Knuts opvolgers, in Engeland zijn bastaardzoon Harold, en daarna diens halfbroer
Hardaknut (die al onmiddellijk koning van Denemarken was geworden), en dan Hardaknuts halfbroer Edward III,
bijgenaamd “de Belijder”. Het is na hem dat in 1066 kort Harold en dan Willem de Veroveraar kwamen.
Onder Edward de Belijder (1042-1066) geraakte Osgod Clapa in 1046 in ongenade - de precieze redenen zijn
eigenlijk onduidelijk. Hij vluchtte naar het continent en werd goed ontvangen in het Vlaanderen van graaf
30
Boudewijn V (en niet VI, zoals de vraagsteller schrijft) . De relaties van onze landsheer met de Engelse vorst
31
waren blijkbaar alles behalve hartelijk . De graaf liet toe dat Clapa een vloot vaartuigen samenstelde bij Wulpen
om Engeland mee binnen te vallen, net zoals hij datzelfde jaar toeliet dat twee Noorse avonturiers in Brugge zowel
gevangenen als handelswaren verkochten, die ze bij Sandwich en de kust van Essex buit gevangen gemaakt
hadden. De expeditie van Osgod Clapa werd een mislukking. Hij moest op de vlucht slaan naar Denemarken,
nadat hij zijn vrouw in Brugge opgehaald had, en stierf in 1054 - in zijn bed.
Tot zover de context. Dit alles wordt vooral beschreven in de Anglo-Saxon Chronicle, de belangrijkste Engelse
bron voor deze periode, waarvan 9 handschriften bekend zijn. Op internet wordt gewerkt aan de volledige editie
32
van de diverse handschriften, en het is in de zogenaamde C- en D-versies dat we lezen onder het jaar 1049 :
“Osgod lage on Ulpe mid .xxix. scypon” en “Osgod lage on Ulpe mid .xxxix. scypon” (Osgod lag in Wulpen met 29,
33
resp. 39 schepen) enz. . Die 29 of 39 boten vind je sindsdien terug bij allerlei latere literatuur, wat aantoont hoe ze
telkens op één van deze versies van de Anglo-Saxon Chronicle teruggaat. Tenzij de andere versies, die nog ter
beschikking gesteld moeten worden, duidelijk aan één van deze cijfers de voorkeur geven, kunnen we dus ook niet
uitmaken of Clapa nu 29 (zoals de vraagsteller meent), dan wel 39 vaartuigen bij elkaar kreeg.
Over welk Wulpen gaat het? Wulpen bij Veurne was op dat ogenblik nauwelijks een kleine nederzetting. De oudste
authentieke vermelding dateert pas van ruim een halve eeuw na de expeditie van Osgod Clapa, nl. van 1105 of
misschien zelfs pas van 1114. In dat laatste jaar wordt het dorp geciteerd in een pauselijke bulle. Met Binnenburg
en Buitenburg (dit zijn Sint-Walburga en Sint-Niklaas in Veurne) vormde Wulpen volgens een oorkonde van de
bisschop van Terwaan toen het oudste trio parochiekerken, afhankelijk van Sint-Walburga Veurne. Wulpen zou
34
vermoedelijk de moederparochie van Booitshoeke worden .
Daarnaast is er de vraag of Wulpen-Koksijde als zeehaven in aanmerking komt. En ook dit lijkt niet zo. Al veel
vroeger wordt een “iserae portus”, een zeehaven aan de IJzermonding, vermeld. De gangbare theorieën
identificeren die vermelding met een nederzetting in De Panne of het vroege Veurne, maar die haven lijkt daarna
teloorgegaan zijn. Tot het begin van de 12de eeuw was Diksmuide daarop de belangrijkste zeehaven, die pas in de
loop van die eeuw aan belang verloor toen de IJzer stilaan ingedamd werd en uiteindelijk Nieuwpoort die rol
overnam. In dit scenario is geen plaats voor Wulpen bij Veurne.
29

F.E. HARMER, Anglo-Saxon Writs, Manchester, 1952, p. 569.
Boudewijn V “van Rijsel”, graaf 1035 tot 1067; Boudewijn VI “van Hasnon”, graaf 1067-1070, oudere broer van Robrecht
de Fries.
31
Een basisartikel is PH. GRIERSON, The Relations between England and Flanders before the Norman Conquest, in
Transactions of the Royal Historical Society, 4de ser., 23 (1941), p. 71-112.
32
Het jaartal 1047 van de vraagsteller is dus fout, maar blijkt in de Belgische literatuur nog voor te komen: zie b.v. L.A.
WARNKOENIG, A.-E. GHELDORF, Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques, Brussel, 1851, p. 35; E.J.
VAN BRUYSSEL, Histoire du commerce et de la marine en Belgique, dl. 1, Brussel, 1861, p. 109.
33
http://asc.jebbo.co.uk/c/c-L.html; http://asc.jebbo.co.uk/d/d-L.html
34
M. CARNIER, Parochies en bidplaatsen in het bisdom Terwaan vóór 1300. Een overzicht van de parochies van de dekenijen
Veurne en Ieper en een overzicht van alle bidplaatsen van het bisdom, Brussel, 1999, p. 259-260 en p. 35.
14
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Daarentegen is bekend dat ten noorden van Brugge, in de Westerschelde nabij Cadzand, een eiland “Wulpen” lag,
35
dat later in de zee verdwenen is, en waarop een dorp Wulpen lag, ook Sint-Lambert-Wulpen geheten . Florence
Elizabeth Harmer aanvaardde al op gezag van Edward Freeman - beiden waren vooraanstaande Britse historici
36
over de elfde eeuw - dat het dit Wulpen, not far from Bruges is, dat Osgod Clapa als basis gebruikte . De ligging
nabij Brugge, toen nog de belangrijkste grafelijke residentie van Vlaanderen en al een stevige handelsmacht in
opkomst, maakte het verzamelen van een vloot zeker haalbaar, en ook bleek al dat Osgods vrouw er verbleef. En
dit Wulpen is wel degelijk erg oud. Hoewel ook hier de oudste vermelding pas van de tweede helft van de elfde
eeuw dateert, dient vermeld dat er van dit Wülpensant sprake is in één van de oude Hoog-Duitse Gudrun-sagen,
37
beschouwd als het belangrijkste heldendicht na het bekende Nibelungenlied .
Overigens wordt ook algemeen aanvaard dat al omstreeks 690 de heilige Willibrord hier ontscheepte (uit de Britse
Eilanden overigens!) en naar Walcheren trok om er vandaar uit de Friezen te bekeren. En hoewel ook het
befaamde Putje in Wulpen zich op een verband met deze heilige beroept, is er geen ernstig historicus die aan
38
Wulpen-Koksijde de voorkeur geeft boven Wulpen, het eiland, wanneer het over de route van Willibrordus gaat .
Zowel voor Willibrordus als voor Osgod Clapa geldt dus dat hun aanwezigheid te Wulpen geen betrekking heeft op
de huidige deelgemeente van Koksijde, maar op het gelijknamige eiland bij Cadzand-Brugge, dat sindsdien
grotendeels in de golven verdwenen is.

Wat is calvinismo conversere ?
door Jan VAN ACKER

Opnieuw een vraag uit onze nieuwsbrief, ditmaal nr. 4 van 2007 : Wat betekent voor genealogen
“calvinismo conversere” ? En opnieuw Jan Van Acker, hoofd van het stedelijk archief in Veurne
die de betekenis toelicht.
In de Nieuwsbrief, jg. 7, 2007, afl. 4, p. 44, werd gevraagd naar de betekenis van “calvinismo conversere”. Eigenlijk
dient meer tekst gegeven te worden, omdat de betekenis van woorden vaak afhankelijk is van de context. Toch lijdt
het geen twijfel dat de woorden vertaald kunnen worden als “bekeren uit het calvinisme”. Dus een vroegere
calvinist bekeren naar - allicht - het rooms-katholicisme.
En dat maakt ook de noodzaak aan de context duidelijk: is dit in een doopakte? Dan betreft het wellicht een
bekeerling uit het protestantisme, die katholiek gedoopt werd. Is het in een huwelijks- of een begrafenisakte? Allicht
verduidelijkt het dan dat één van de huwelijkspartners of de stervende - al dan niet net ter gelegenheid van dat
huwelijk of zijn nakend verscheiden - bekeerd was tot het katholiek geloof en hierdoor het huwelijkssacrament, dan
wel de Laatste Sacramenten mocht ontvangen.
In de Veurnse begravenisregisters vinden we wat van die vermeldingen; telkens in de Sint-Denijsparochie,
waaronder de kazerne met soldaten van het Calvinistische Noorden aan de Zuidpoort ressorteerde. Dat kaderde in
de uitvoering van het Barrièretractaat, waardoor Veurne binnen zijn muren een garnizoen van de Verenigde
39
Provinciën moest dulden. En daarin zaten heel wat protestantse, naast ook katholieke militairen. Als de pastoor
er in slaagde om één van die protestanten te “redden”, dat was dit vast door het medelijden van God: misericordia
dei conversus, zoals bij de in 1746 bekeerde Engelse predikant Joannes Sharp. Enkele jaren later, in 1752, werd
een bekeerde Schot, de edele heer Wilhelmus Henricus Crainstroun, begraven. Ook die was per misericordiam Dei
ad romano Catholicam fidem conversus (door Gods erbarmen tot het rooms-katholiek geloof bekeerd). En in 1783
noteerde de pater dat hij een op het doodsbed bekeerde soldaat begraven had, geboren en getogen in de
“calvinistische sekte”, maar gelukkig in zijn laatste ogenblikken die sekte afgezworen en tot het rooms-katholicisme
“weergekeerd”: in secta calvinistica, in qua natus fuerat, et educatus, fructus tandem gratia dei illustratis in lecto
40
mortuario secta objurata, ad fidem romano-catholicam reversus.
De formulering is wat anders dan het gevraagde, maar het komt ongetwijfeld op hetzelfde neer. De woordenlijst
met latijnse termen, die het vrijwilligersproject van het Rijksarchief Brugge meegeeft, vermeldt de termen
41
conversus voor bekeerd, en conversus ad fidem catholicam, bekeerd naar het katholiek geloof.

35

P.L. TACK, Walchersche plaatsnamen, in Nomina geographica neerlandica, 9 (1934), p. 78.
F.E. HARMER, Anglo-Saxon Writs, p. 569.
37
Zie o.m. http://www.dbnl.org/tekst/jonc003gesc01_01/jonc003gesc01_01_0005.htm;
http://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw01_01/wink002ontw01_01_0015.htm.
38
B.v. http://www.neder-l.nl/newindex.html?http://www.neder-l.nl/bulletin/1998/07/980719.html; waarbij we maar voorbij
gaan aan de visie van Delahaye, die Willibrord helemaal in Noord-Frankrijk situeert, van Echternach Eperlecques maakt enz.
36

39

Hierover o.m. C.J. LAMMERS, Nederland als bezettende overheid 1648-2001, Amsterdam, 2003.
Stadsarchief Veurne, Parochieregisters, nr. 39, f. 1147v en 1236; nr. 36, f. 1105.
41
http://www.vrijwilligersrab.be/Vocabularium.asp.
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Vlaamse voornamen (7 en slot)

door de redactie

Dit is de laatste bijdrage in de reeks met oude Vlaamse voornamen die algemeen VVF-voorzitter
Michiel Mispelon ooit publiceerde in de Franse Vlaamse Stam. Die namen zijn door gebruik
vervormd en het is vaak moeilijk om nog de ware Latijnse naam te herkennen. Links van de
schuine streep ( / ) de Vlaamse versie, rechts de Latijnse.

S
Sander; Ser / Alexander
Sanne; Sanneken / Susanna
Schalck / Godschalcus
Seger / Segerus, Victor
Sege / Victoria
Segertghe / Sigeberta
Soete, Soetken / Zoë, Judith, Soter,
Glycerium

Staes / Eustathius, Anastasius
Stefken; Steven / Stephanus
Stijne / Christina, Augustina
Syborch; Syburch / Sigeberta
Syge; Sige / Victoria, Lucia
Stoffel / Christophorus
Su / Susanna
Sijne; Sijnken / Justa, Judoca, Regina

T
Torie; Toyken / Dorothea, Victoria
Trine; Trijn / Catharina
Truygen : Gertrudis
Tymen / Timotheus, Timo
Tijs / Matthias

Tadt / Thadaeus
Tetard / Theodardus
Teunjen / Antonius, Antonia
Teus / Mattheus
Tibault / Theobaldus
V

Vijne; Vijfken; Fijfken / Sophia
Volphari / Volpardus, Fulbertus
Vreys / Laurentius
Vriendt / Amor, Confessor, Belisia
Vroede; Vroda / Prudentia
Vrouke / Veronica
Vygel / Vigilius

Vaes / Servatius, Geruasius
Vast / Vedastus
Velten; Felten / Valentinus
Verele; Verle / Pharaildis
Vken / Oda, Vdalrica
Vlric / Vdalricus
Vijne / Levina
Vijne; Vijfken / Genouefa
W

Wimar; Wisnnar, Wismar / Vimarus,
Wisimarus
Wolf / Wolfgangus
Wouter, Wolter / Walterus
Wul / Wolmarus
Wysken / Prudentia
Wyndel / Vendelinus
Wpen; Wepen; Wapen / Guido

Walleken / Walburga
Walraven / Walterus
Waeyken / Waldetrudis
Wessel / Basilius
Weyn / Wenceslaus
Weyntghe, Weydelmondt / Wivina,
Wenefrida
Winant / Venantius, Winandus

Dit was dus de laatste bijdrage over de oude voornamen. In een volgende bijdrage brengen
we de middelnederlandse benamingen van de maanden van een jaar zoals ze soms in
oude documenten gebruikt werden.
16

De Tijdtafel (9)

door Willy MOONS
de

We zijn beland op het einde van de 18 eeuw met het begin van de Franse tijd, een gevolg van de
Franse Revolutie die in 1789 in Frankrijk – zeg maar in Parijs - uitbrak. Een revolte die het Ancien
Régime ten val bracht. Dat oude regime steunde vooral op een dualiteit van enerzijds de macht en
rijkdom van de adel en de geestelijkheid tegenover anderzijds de onderdanigheid en armoede van het
gewone volk dat voor 85 procent bestond uit plattelandsbevolking en boeren. In 1780 woedde in
Frankrijk een ernstige, aanslepende economische crisis door de combinatie van een explosie van de
bevolkingsaangroei en mislukte oogsten door grote droogte met stijgende voedselprijzen tot gevolg.
De bestorming op 14 juli 1789 van de Bastille - de staatsgevangenis en het gehate symbool van de
koninklijke macht - door het gewone volk van de Parijse volksbuurten – de “sansculotten” - was de
lont in het kruitvat. De zgn. moderne tijd was niet meer te stuiten. Tot 1792 volgde een gematigde
revolutie maar dan evolueert de monarchie naar een republiek met de guillotinering van koning
Lodewijk XVI op de Place de la Concorde op 21 januari 1793.

De guillotinering van de Franse koning Lodewijk XVI op de Place de la
Concorde in Parijs op 21 januari 1793. Zij luidde de republiek in met alle
gevolgen vandien.

Met de term “sansculotten”
worden tijdens de Franse
revolutie de handarbeiders,
kleine handelaren, winkeliers,
dagloners,
daklozen
en
stedelijke armen aangeduid. Zij
droegen
geen
kniebroek
(waren dus sans culotte =
zonder kniebroek) zoals de
gegoede burgerij in die tijd. Na
juni 1792 kreeg de term ook
een politieke lading en werd
gebruikt
voor
radicale
republikeinen, die zich roerden
in
de
revolutionaire
volksgenootschappen
en
wijkorganen
(assemblées
generales). Internationaal was
“sansculotten” een spotnaam
voor de Franse soldaten uit de
tijd van de Eerste Republiek
(1792-1804).

Die “sansculotten” en hun republikeins gedachtengoed overspoelden weldra ook de Westhoek en
wanneer in 1794 nabij Fleurus de Oostenrijkers opnieuw en definitief werden verslagen kwamen de
Oostenrijkse Nederlanden en Luik onder gezag van het republikeinse Frankrijk tot 1814.
-

1795 : De Nationale Conventie (1792-1795) in Parijs beslist om met ingang van 1 oktober 1795 de
Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik te anexeren. Een direct gevolg van de overwinning
nabij Fleurus. Het gebied wordt ingedeeld in 9 departementen en deze achtereenvolgens in
arrondissementen (28 in West-Vlaanderen), kantons en tenslotte gemeenten. De Westhoek-Westkust
valt onder het Leie-departement zoals blijkt uit onderstaande kaart. Ook de bisdommen worden herleid
tot vijf. Vanaf 17 juni 1796 worden hier de burgerlijke stand en de Republikeinse Kalender ingevoerd.
Het gerecht wordt gestructureerd en het privaat recht wordt vervangen door het Burgerlijk Westboek.
Dat alles gebeurt geleidelijk, vooral onder Napoleon, die in 1795 als jonge generaal de opstand der
koningsgezinden onderdrukt wat hem meer aanzien geeft.

-

1796 : De nieuwe structuren moeten wennen. Op 23 april 1796 roept Pieter Moeyaert, schepenkeurheer in Veurne, en nu “agent der uitwerkende macht der Franse Repbliek”, het bestuur van de stad
en kasselrij Veurne samen in het stadhuis. In naam van de Franse Republiek bedankt hij de Wet (beide
besturen) voor de bewezen diensten Ze mogen opstappen. Dit betekent het einde van de
gemeentelijke autonomie van de stad Veurne, van het bestaan van de kasselrij en van het “ancien
régime”.

-

1796 : Door de nieuwe grondwet wordt het democratisch beginsel van gelijkheid van man en vrouw
ingevoerd. Een unicum hiervan wordt toegepast in Veurne-Ambacht waar, met goedkeuring van de
Fransen, vrouwen als schepenen in Oeren en in Booitshoeke worden verkozen. Het zijn evenwel
17

weduwen van door de
Fransen
vermoorde
schepenen !…
De godsdienstvervolging,
die sinds 1991 in Frankrijk
heerst, wordt nu ook bij
ons toegepast. Zelfs de
katedraal van Sint-Donaas
in Brugge wordt uit pure
godsdiensthaat gesloopt.
De universiteit in Leuven
in oktober 1797 gesloten.
-

1797 : Verkiezingen in
Frankrijk maar nog niet in
de Zuidelijke Nederlanden
(voortaan
België).
De
royalisten winnen het pleit
maar de Directoire, die
vanaf 4 september 1797
Frankrijk bestuurt, laat de
verkiezingen
in
veel
departementen ongeldig
verklaren en zuivert het
parlement.
Voor
verkiezingen in België
achtte de Directoire het
nog te vroeg.

-

1797
:
De
Franse
grondwet van het jaar III (3
september 1791) geldt
vanaf augustus 1797 ook
in
België.
Hierdoor
worden godsdienst en
eredienst
verboden,
worden de eigendommen
van
geestelijken
en
kloosters geconfisqueerd
en verkocht ten bate van
de Franse staat. De gilden
en
genootschappen
afgeschaft.
Duizenden
ambtenaren, magistraten
en politieke personen
worden door de Fransen
op alle niveaus benoemd
mits het afleggen van een
eed van haat tegen de
koning en van trouw aan
de republiek en de
grondwet.

-

1797
:
Het
FransOostenrijks conflict wordt
nu officieel afgesloten
door de Vrede bij Campo
Formio van 17 oktober
1797
waarmee
de
anexatie van de Zuidelijke
Nederlanden
door
Frankrijk
werd

Het document waarmee J.F. Van Elslande, president van het
Leiedepartement bij wet van de 9de Vendimaire IV de samenvoeging van
België met Frankrijk bekendmaakt. (Uit “Veurne in de Franse tijd”).

bekrachtigd.
De verdeling van België in 9 departementen.
18

-

-

1797 : In september 1797 krijgen de municipaliteiten (stads- en/of gemeentebestuur) in de Westhoek
opdracht van het Leiedepartement om de wetten van 7 Brumaire III (28 oktober 1794) aan te plakken.
Hierdoor worden naast de ambtenaren ook priesters en geestelijken verplicht de eed van haat van
trouw af te leggen. Priesters en kloosterlingen die weigeren worden nu massaal opgehaald.
Aanvankelijk leggen slechts twee priesters in het Leiedepartement de eed af. Bij de laatste
mogelijkheid tot eedaflegging op 30 augustus volgen er nog enkelen, tot 10 procent. Zij mogen
opnieuw kerkdienst doen. Elders blijven de kerken dicht en duiken de priesters onder. In november
volgen massale aanhoudingen en verbanningen van priesters.
1798 : Een economische crisis bedreigt nu ook de Zuidelijke Nederlanden (België) op het einde van de
de
18 eeuw, dit door een overmatige bevolkingsdruk en een ondermatige landbouwproductie. Ook was
er een geleidelijke overschakeling naar huisnijverheid maar die geraakte eveneens door de kleine
vraag – ondanks meer afzet in een ruimere Franse markt - en het groter wordend aanbod in de
verdrukking. De overdreven Franse belastingen drijven tot wanhoop.

-

1798 : De Republikeinse Kalender wordt vanaf 3 april overal verplicht.

-

1798 : Op 5 september 1798 voert de Directoire (1795-1799) de “conscriptie” in waardoor ongehuwde
mannen van 20-25 jaar onder de wapens moeten in Frankrijk. Op 25 september is er al een lichting
van 200.000 man die onder de wapens moet. Hierbij 15 uit Veurne, 11 uit Nieuwpoort. Mede daardoor
begint op 12 oktober 1798 in Vlaanderen de Boerenkrijg. Het duurde slechts tot 4 december 1798. In
de Westhoek is er weinig belangstelling, wel in het zuiden en het centrum van het Leiedepartement,
vooral het Tieltse.
-

-

-

Napoleon

1798 : Met de Boerenkrijg wordt ook de jacht ingezet
op de 9.324 onbeëdigde Belgische priesters. Slechts
409 worden gevat en verbannen.
1799 : Op 4 januari wordt het kapitel van SintWalburga in Veurne, met zijn twaalf augustijner
kanunniken, opgeheven. De kerk wordt op 26 oktober
in Brugge verkocht maar blijft overeind omwille van de
drinkwatervoorziening. Wel wordt het kerkmeubilair
verkocht. De abdijen van Eversam en Lo zijn al leeg
en die van Sint-Niklaas in Veurne is in 1797
leeggemaakt. De abdijkerk van Sint-Niklaas is
verkocht aan cafébaas H. Harny, wordt afgebroken en
de stenen verkocht.
1799 : Op 9 november verschijnt de zegevierende
generaal Napoleon Bonaparte ten tonele en gooit de
Directoire omver, wordt eerste consul (1799-1804) en
voert een verdere structurering van België door. De
gevangen genomen priesters komen in december vrij
uit de gevangenis of uit een verbanningsoord.

-

1800 : In augustus heerst droogte en waterschaarste in de Westhoek. In Veurne wordt de rechtbank
van eerste aanleg opgericht, voorlopig zonder rechters want die weigeren de benoeming.

-

1801 : Napoleon sluit in juni-augustus een concordaat met paus Pius VII waardoor de situatie van
eredienst en godsdienst wordt hersteld en priesters mogen terugkeren. In ruil voor de geconfisqueerde
kerkelijke goederen betaalt de staat voortaan kosten van de eredienst en de lonen van bisschoppen en
priesters.

-

1802 : Volgens de richtlijnen van Parijs moeten alle bezette gebieden worden verfranst. Frans wordt
dan ook de voertaal van ambtenaren en besturen.

-

1803-1804 : Tweemaal reist Napoleon door België. Op 9 juli 1803 en op 11 augustus 1804 houdt zijn
koets halt in Nieuwpoort. Telkens reist Napoleon verder naar Oostende waar in 1804 de Franse marine
een invasievloot bouwt om Engeland binnen te vallen. Zijn beleid brengt rust en een economische
heropleving. Vooral de haven van Antwerpen en de scheepsbouw in het militair arsenaal te Hoboken
bloeien. Maar de oorlogen van Napoleon eisen een zware tol. De dienstplicht geldt nu voor mintwintigjarigen.

-

1804 : Op 18 mei benoemt de senaat Napoleon tot keizer en op 2 december wordt hij tot keizer
gekroond.

-

1805 : Napoleon verslaat in de Slag bij Austerlitz onze vroegere keizer van Oostenrijk en bovendien
Rusland en is nu op het toppunt van zijn macht. Heel Europa keert zich nu tegen hem. Napoleon heeft
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steeds meer soldaten nodig want de verliezen waren nooit zo hoog. Uit de Belgische departementen
zijn 223.336 soldaten gerecruteerd waarvan er 78.657 zijn gesneuveld
-

1806 : De Republikeinse Kalender, die een miskleun is, wordt op 1 januari 1806 – jaar XIV - officieel
opgeheven.

-

1810 : Derde bezoek van Napoleon aan België, ditmaal met Marie Louise. Op 20 mei 1810 stopt hun
koets op de terugweg van Brugge, over Oostende, in Veurne op weg naar Duinkerke.

-

1813 : 16-19 oktober Volkerenslag bij Leipzig. Napoleon wordt verslagen door de verbondenen. De
Fransen trekken zich terug uit België.

-

1814 : 31 maart: Parijs wordt bezet en Napoleon wordt vervallen van de troon en verbannen naar Elba.

-

1814 : 30 mei : Eerste Verdrag van Parijs herstelt onze zuidergrens met Frankrijk zoals ze was in
1792.

-

1814 : Op 21 juni vaardigt de Conferentie van Londen het “Protocol van de VIII Artikelen” uit dat een
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voorstaat met de samenvoeging van de Zuidelijke en de
Noordelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik.

-

1814 : 18 september 1814 tot 9 juni 1815: Congres van Wenen waar de overwinnende mogendheden
Pruisen, Oostenrijk-Hongarije, Rusland en Groot-Britannië de toestand in Europa herzien na de Franse
omwenteling.

-

1815 : Napoleon ontsnapt uit Elba en landt op 1 maart 1815 in Cannes. Honderd dagen later werd hij
definitief verslagen op 18 juni 1815 bij Waterloo.

-

1815 : Op 9 juni aanvaarden de verbondenen in Wenen het “Protocol van de VIII Artikelen” van de
Conferentie van Londen. Daarmee worden de Nederlanden één grote bufferstaat tegen Frankrijk. In
Frankrijk wordt de monarchie hersteld.

-

1815 : Op bevel van de grote mogendheden installeert het Congres van Wenen op 9 juni 1815 het
Verenigd Koninklrijk der Nederlanden, wordt de monarchie ingesteld en de troon toevertrouwd aan het
huis van Oranje-Nassau, met name aan koning Willem I.

-

1815 : 20 november: Tweede Verdrag van Parijs verstevigt de zuidergrens vooral in het zuiden van
België.
(Wordt vervolgd)

Goed om weten
-

door de redactie
Wie recent een publicatie maakte van een familiegeschiedenis of –stamboom uit de regio VeurneWestkust kan deze propageren door ons een korte inhoud te bezorgen die wij dan in dit ledenblad
publiceren. De volledige publicatie schenken voor ons archief mag ook.

-

Wie een interessant artikel kan schrijven of ergens op de kop tikken om deze nieuwsbrief nog meer
waarde en inhoud te geven aarzele niet de redactie te contacteren. Ook een goeie kwartierstaat met
minstens vijf generaties van een in de regio verspreide familie is welkom.

-

Activiteiten van de vriendenkring van het Veurns archief zijn :
Geleid bezoek aan het Gemeentearchief Zedelgem (Aartrijke) op zaterdag 14 juni 2008,
verzamelen om 10 uur aan parkeerterrein ingang Aartrijkekerk. Locatie: Engelstraat 7, Aartrijke
Verplaatsing met eigen wagen; carpooling mogelijk mits afspraak. Deelnameprijs: leden VVA gratis;
niet-leden: € 2.
Geleid bezoek tentoonstelling “Arthur Merghelynck”, Beauvoorde / Ieper 2008 op zaterdag 5 juli
2008. Locatie: Kasteel Beauvoorde, om 10 uur; Ieper, Merghelynckmuseum, om 14 uur.
Verplaatsing met eigen wagen; carpooling mogelijk mits afspraak. Deelnameprijs: leden VVA € 5; nietleden: € 6.
Bezoek aan de Boekentoren van de Rijksuniversiteit Gent en thematische stadswandeling Van
Badstoven tot Glazen Straatje. Datum: vrijdag 26 september 2008. Vervoer: we reizen met de trein en
genieten van het voordeel van een groepsticket. (65+-ticket niet van toepassing). Opstapplaatsen:
station Veurne: 7 u 55; station Diksmuide: 8 u 15. Deelnameprijs: leden VVA € 33; niet-leden: € 34.
Spreekbeurt door Jan Laplasse Burgers in verzet. Datum: vrijdag 7 november 2008 om 20 uur.
Locatie: VormingPlus, Pannestraat 142, Veurne. Toegangsprijs: leden VVA gratis; niet-leden: € 3.
Meer
info
en
inschrijving
bij
Maurits
Timperman,
t.
058/31.25.49
of
e-adres:
maurits.timperman@pandora.be

-

Stadsarchivaris Tijs wuift Willy Tillie uit (Poperinge).
Willy Tillie (62) ging na 35 jaar trouwe dienst als stadsarchivaris in Poperinge met pensioen. Hij wordt
opgevolgd door Tijs Goethals(24) uit Ruddervoorde. Willy Tillie, geschiedenisleraar, werd in 1972
aangesproken door toenmalig stadssecretaris Georges Verstraete, om de taak van stadarchivaris op te
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nemen. Vorig jaar verhuisde het archief nog van het voormalige politiekantoor naar de nieuwe
stadsbibliotheek De Letterbeek in de Veurnestraat.
Onlangs startte Tijs Goethals als nieuwe stadsarchivaris van Poperinge en Vleteren. Tijs studeerde
Geschiedenis aan de RUG en volgde daarna Archivistiek aan de VUB.
Binnen het samenwerkingsverband Poperinge-Vleteren word hij ook gemeentearchivaris in Vleteren.
Hierdoor worden de bewaring, ontsluiting en ter beschikkingstelling van archiefdocumenten voor beide
gemeenten voortaan door eenzelfde dienst verricht.
In de leeszaal in Poperinge kunnen genealogen er terecht voor onderzoek naar hun stamboom of
familiegeschiedenis, maar verder ook voor studies over de lokale geschiedenis, de Eerste
Wereldoorlog en sociale geschiedenis. Poperinge is één van de weinige Vlaamse steden die over een
bijna volledige collectie stedelijke documenten uit de periode tussen 1550 en 1914 beschikt. De
Vrienden van het Archief zijn bezig met het inventariseren van doodsbrieven en geboortekaartjes, die
vrij mogen ingekeken worden.
Het archief is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 8 tot 12uur, alsook op vrijdag van 13 tot
17uur. Het gemeentearchief van Vleteren verhuist binnenkort van het nieuwe naar het oude
gemeentehuis in de Kasteelstraat. De openingsuren daar zijn om de twee weken op maandag van 10
tot 12 en van 14 tot 16uur.
-

Wederopbouw Westhoek na WO1
In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Daarom wordt nu al ijverig plannen
gesmeed om dit historisch eeuwfeest inhoud en luister te geven. Eén van de projecten is gericht op het
archiefmateriaal van architecten die bijdroegen aan de wederopbouw van de Westhoek na WO1.
Sinds eind vorig jaar loopt in de Westhoek ‘Het Gekwetste Gewest’, een project rond het behoud en de
ontsluiting van archiefmateriaal over de wederopbouw van de Westhoek na WO 1. Het project is een
samenwerking van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) met verschillende partners in
West-Vlaanderen, namelijk de Dienst Cultuur, de Gebiedsgerichte Werking Cultuur voor de Westhoek,
het stadsarchief van Diksmuide en de Provinciale Archiefdienst.
In het kader van dit project is Eva Van Regenmortel op zoek naar erfgenamen van architecten die na
WO 1 in de streek actief waren en waarvan nog persoonlijk archief bewaard is gebleven. Het CVAa wil
dat materiaal graag registreren.
Dankzij de inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten in het Algemeen
Rijksarchief beschikken we over een lijst van architecten. De top tien van architecten die de meeste
opdrachten in de Westhoek realiseerden, gaat als volgt:
Naam architect + woonplaats
1. Jules Coomans (Ieper)
2. M. Selly (Ieper)
3. E. Richir (Brussel)
4. G. Veraart (Brussel)
5. C. Schmidt (Poperinge)
6. L. Hocepied (Moeskroen)
7. M. Dujardin (Komen)
8. V. Degand (Sint-Jans-Molenbeek)
9. O. Moerman (Poperinge)
10. René Cauwe (Brugge)

Aantal realisaties
153
102
100
99
87
86
78
63
61
53

De volledige lijst met namen vindt u op www.cvaa.be.
Bent u familie van een van deze architecten of aannemers en bewaart u nog archief over hun praktijk,
dan zouden Eva het erg appreciëren moest u het haar signaleren. Het is niet de bedoeling om
materiaal te laten overdragen, wel om het te lokaliseren. Wenst u toch een schenking te doen, dan
zoeken we samen met u naar een geschikte bewaarinstelling.
Eva Van Regenmortel, Streekhuis Esenkasteel, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide, tel. 051/
51.93.66, e-mail eva.van.regenmortel@west-vlaanderen.be
-

Errata in de Staten van Goed van Nieuwpoort.
Blz. 299 : Laureins Carules XX + 26/12/1730
X Heden Margriet Francoise. Datum huwcontract moet zijn 1/10/1729 ipv 13/4/1731.
Blz. 311 : Laireins Cornelis X
X Meynen Anne +20/8/1729. Datum huwcontract moet zijn 18/2/1713 ipv 30/9/1729.

-

Een vraag op het internet : Weet iemand of " De Generaliteit der acht Parochien " een archief hadden?
Waar bevindt dit archief zich nu? Het antwoord komt van onze voorzitter: In het Rijksarchief Brugge is
een inventaris beschikbaar (zie ook op het internet op de webstek
http://arch.arch.be/component/option,com_rab_archieven/task,archief/toe_code,abavl-513-101050NL/arb_id,102670/arl_id,513/Itemid,43/level,collection/lang,nl_BE/)
21

VVF-Westkust bezoekt het Departementsarchief in Rijsel

door Joeri STEKELORUM, voorzitter

Op zaterdag 19 april was onze afdeling te gast in de “Archives Departementales du Nord”. Samen met zes
deelnemers van de VVF-afdeling Westhoek, vertrokken acht van onze leden, onder leiding van voorzitter Joeri
Stekelorum, bij ochtenddauw naar Rijsel. Na een tussenstop te Poperinge, voor het samenkomen met de
leden van VVF-Westhoek, waren we nog geen drie kwartier later in de Rue Saint-Bernard 22 te Lille.
We werden hartelijk onthaald door Michel Vangheluwe, attaché de conservation, die zich uitgebreid
verontschuldigde voor het feit dat hij geen Nederlands spreekt. Voor de deelnemers was dit uiteraard geen
probleem.
Ons bezoek startte iets voor 10 uur bij de onthaalbalie in de ruime en mooi ingerichte inkom van het gebouw.
In een nabijgelegen conferentie- en expositiezaal, waar geregeld voordrachten plaatsvinden, konden we
kennis maken met de plannen voor de nieuwe opslagruimte die men er binnenkort zal bouwen. Volgens een
totaal nieuw concept, zullen over acht verdiepingen verspreid zo’n 80 kilometer archieven kunnen bewaard
worden, in heel wat betere omstandigheden dan we later tijdens het bezoek zouden vaststellen.
Ons bezoek zou verder gaan achter de coulissen. In de personeelsruimte werden we door onze gids wegwijs
gemaakt in een aantal cijfers over het archief. Zo kwamen we te weten dat 50 personeelsleden zorgen voor
heel wat binnenkomend archief, de verwerking, het uitlenen aan het publiek, het beantwoorden van
schriftelijke inlichtingen enz. Ook kregen we een snelcursus over de Franse archiefwetgeving. Belangrijk
hierbij om te onthouden is dat de grootte van de gemeente een belangrijke rol speelt bij het deponeren van de
gemeentelijke archieven: gemeenten met minder dan 2.000 inwoners moeten hun archief deponeren in het
Departementsarchief. Grote steden (Rijsel, Duinkerke, Douai, enz.) hebben meestal hun eigen stadsarchief;
probleem zijn de gemeenten van meer dan 2.000 inwoners. Daar wordt volgens onze gids soms nogal slordig
met de archieven omgesprongen, ondanks inspectie vanuit het Departementsarchief. Deze inspectie zorgt
ervoor dat elke keer een nieuwe burgemeester aantreedt in een gemeente, de bestaande inventaris wordt
overlopen. Een kopie van deze inventaris bevindt zich op het Departementsarchief, zodat je daar steeds kan
informeren of een bepaald stuk in een bepaalde gemeente aanwezig is.
Een andere belangrijke inspanning die men momenteel levert is de opsporing van archieven van notarissen,
die men stelselmatig in het departementsarchief probeert binnen te halen ter bewaring.
De volgende ruimte die we mochten betreden, was de zaal waarin de triage wordt gedaan van de
binnenkomende stukken. Hier wordt eigenlijk wetenschappelijk werk verricht: de mensen die hiervoor instaan
komen als eerste, en soms als enige, in aanraking met soms niet-geordend archief en weten dus perfect wat
in een bepaald fonds aanwezig is. Hier worden ook de inventarissen opgemaakt. Wat opviel was een toestel
waarmee archiefstukken worden gestofzuigd: een staaltje van techniek !
We werden op onze tocht gewezen op een afgesloten ruimte, de kluis, waarin de meest precieuze stukken uit
de collectie van het archief worden bewaard waaronder de geboorte-akte van Charles de Gaulle en een
document uit 800. Deze stukken worden enkel elk jaar tentoongesteld op de zgn. Jour du Patrimoine
(september).
De enige geklimatiseerde ruimte in het archiefdepot was onze volgende plaats, nl. deze waar kaarten en
plannen (waarvan de oudste dateert van 1560) worden bewaard, waaronder een volledige reeks van
Napoleontische kadasterplannen.
Twee verdiepingen hoger werd ons de depotruimte getoond, waar we zelf konden vaststellen dat de huidige
bewaaromstandigheden volledig ondermaats zijn en zelfs niet brandveilig. De verdiepingen en eigenlijk ook de
rekken waarin de documenten worden bewaard rusten immers op metalen pijlers die van beneden tot boven
één geheel vormen.
In de depotruimte werden we wegwijs gemaakt in het klassementsysteem dat in de Franse archieven wordt
gebruikt (zie kader hieronder).
Onze volgende stopplaats was de zaal, aanleunend bij de leeszaal, waar de archiefinventarissen worden
bewaard. Zij geven toegang tot de miljoenen documenten die in het ADN worden bewaard. Wie iets wil
zoeken en een document opvragen, komt eigenlijk eerst hier terecht om zich wat te oriënteren.
Via de ruime en totaal vernieuwde leeszaal met meer dan honderd zitplaatsen, komen we terecht in de zaal
waar de microfilms (burgerlijke stand en parochieregisters o.a.) kunnen geraadpleegd worden. Daarnaast zijn
er ook een 30-tal computersterminals waarop digitale informatie kan geconsulteerd worden.
Volgende zaken zijn daarop momenteel beschikbaar, en zullen tegen einde 2008 ook op het internet
worden geplaatst:
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 Tienjaarlijkse klappers op de burgerlijke stand van alle gemeenten van het departement Nord;
 Kadasterplannen
 De volkstelling van 1906
 Militieregisters – alfabetische tabellen en inschrijvingsregisters
 enz
Alle deelnemers konden hier reeds volop hun genealogisch hartje aan ophalen.
Klokslag 12 uur konden we met een goed gevoel het archief verlaten, na een bedanking door de voorzitter
van onze ervaren gids. We konden overigens ook nog wat documentatie naar huis meenemen.
In Poperinge sloten we de dag af van met een lekkere lunch in ’t Belfort. Afspraken werden gemaakt om zeker
nog eens naar Rijsel af te zakken…..
Om je weg te vinden in de Franse archieven, is het belangrijk het systeem van klassement te kennen.
Zo duidt een letter de serie aan. Binnen elke serie bestaan er sous-series. Dit wordt aangeduid met een
of meerdere cijfers voor de letter. In volgende nieuwbrief hierover meer.

Rita Mulier heeft voorouders in de Westhoek

door Joeri STEKELORUM, voorzitter

Op de volgende bladzijde brengen wij de kwartierstaat van Rita Mulier. Deze belangrijke dame heeft
haar voorouders in de Westhoek. Zij was medestichtster en lange tijd ook voorzitster van het Vrouwen
Overleg Comité (VOK), kern van de Vrouwenbeweging in Vlaanderen. Van 1991 tot 1996 was zij de
eerste emancipatieambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap.
Rita Mulier verkreeg de titel van barones, ten persoonlijke titel (dus niet erfelijk) in 2002. Zij kreeg die
adellijke gunst als 'medestichtster en ex-voorzitter van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) en motor
van de vrouwenbeweging in Vlaanderen'. Voor Mulier heeft deze erkenning een symboolwaarde voor
de vrouwenbeweging: 'De resultaten van onze gezamenlijke strijd worden door het land waardevol
bevonden. En dat is nieuw, vooral nu onze eretitel 'feminist' voor velen een scheldwoord is geworden.'
In 1999 schreef Rita Mulier een autobiografie onder de titel Dwars en loyaal. Een getuigenis over veertig
jaar engagement, die verscheen bij Van Halewyck in Leuven.
Zij is de schoonzuster van ons bestuurslid Gaby Van Canneyt.
Hieronder de bidprentjes van de grootouders van Rita Mulier.
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Kwartierstaat van Rita Mulier
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Petrus Josephus
Dessauvage

Martinus
Maes

Joannes
Vanwalleghem

Joannes
Debrabandere

Ghyselen
Joannes Baptista

Joncheere
Petrus Franciscus IV

° Oekene,
29-04-1768
+ Izegem,
30-03-1855

° Wasquehal (F),
28-06-1775
+ Mons en Pevele,
17-05-1852

° Tourcoing (F),
09-01-1771
+ Rumbeke,
07-10-1838

° Zwevegem,
27-03-1773
+ Zwevegem,
21-08-1869

° Tielt,
10-12-1780
+ na 1850

° Tielt,
20-11-1793
+ Tielt,
10-03-1854

° Steenkerke,
11 nov 1794
+ Alveringem
4 aug 1874

° Ramskapelle,
18 jul 1796
+ Veurne
6 maa 1867

X

X Erquinghem,
14-08-1808

x Rumbeke,
19-05-1800

X Helkijn,
09-09-1812

X Tielt,
22-08-1812

X Dentergem,
28-05-1824

x Alveringem,
15 okt 1823

x Lampernisse,
1 jun 1825

Rosa
Dejonghe

Marie C.J.
Darlins

Anna Theresia
Vinckier

Carolina
Vandeputte

Rosalia
Dejoncheere

Brigitta
Van Parys

Debruyne
Constantia Coleta

Mesdach
Anne Therese

° St.-Eloois-Winkel,
16-10-1775
+ Izegem,
01-12-1822

° Erquinghem le Sec,
15-08-1784
+ Moorsele,
05-06-1851

° Rumbeke,
15-06-1771
+ Rumbeke,
17-01-1848

° Helkijn,
23-02-1784
+ Zwevegem,
02-11-1870

° Egem,
17-12-1791
+ Tielt,
10-11-1824

° Dentergem,
10-01-1805
+ Schuiverskapelle,
10-11-1888

° Vinkem,
4 dec 1798
+ Alveringem
16 jun 1874

° Lampernisse,
12 mei 1804
+ Pervijze
14 okt 1878

17 18

19 20

21

22

23

24

25 26

27 28

29

30

31

Jean Louis
Muylier

Amelia Josepha
Lefebvre

Petrus
Dessauvage

Francine
Maes

Vanwalleghem
Constantinus

Debrabandere
Maria Ludovica

Ghyselen
Ludovicus

Joncheere
Rosalia Francisca

° Izegem,
18-04-1814
+ Moorsele,
26-02-1901

° Moorsele,
16-11-1815
+ Moorsele,
01-10-1882

° Rumbeke,
08-11-1810
+ Rumbeke,
24-03-1899

° Zwevegem,
08-07-1824
+ Rumbeke,
17-09-1906

° Tielt,
18-01-1819
+ Zonnebeke,
14-05-1896

° Tielt,
22-06-1825
+ Zonnebeke,
25-02-1911

° Alveringem,
25 jan 1835
+ Roeselare
5 mei 1921

° Veurne,
17 aug 1836
+ Kortrijk
16 apr 1912

X Moorsele, 02-11-1842
8

X Zwevegem, 24-09-1851
9

10

Mulier Cyriel
° Moorsele, 08-09-1861
+ Kortrijk, 23-08-1911

X Tielt, 30-09-1854
11

x Veurne, 19 jul 1871

12

Dessauvage Sylvia
° Rumbeke, 08-07-1855
+ Leuven, 04-02-1939

13

14

Vanwalleghem Cyrillus Camillus
° Zonnebeke, 25 mei 1866
+ Ieper 7 apr 1948

x Rumbeke, 22-11-1888

15
Ghyselen Elisabeth
° Stavele, 8 jun 1872
+ Ieper 29 jun 1949

X Stavele, 13-04-1896

4

5

6

Mulier Arthur Octaaf Lodewijk
° Kortrijk, 25 maart 1892
+ Kortrijk, 01-10-1979

2

50

Joannes
LEFEBVRE

16

3

42

Petrus Josephus
Milier

5

4

35

7
Van Walleghem Marguerithe
° Gistel, 20-02-1898
+ Kortrijk, 23-02-1980

X Roeselare, 15-06-1921
2

3

Mulier Rita

1

° Kortrijk, 24-06-1934
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 32 als gewoon lid, € 48 als steunend lid, minimum € 80 als bechermend
lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het
tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.

GENEALOGISCHE AGENDA

Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, SintIdesbald-Koksijde.
- Het VVF-documentatiecentrum in het lokaal Veurnelaan 109, is open elke zaterdag van 13.30 tot
16.30 uur.
- 4 oktober , 14-17 uur : Vrijetijdsmarkt in het casino van Koksijde met deelname van VVFWestkust.
- Bezoek aan het provinciaal archief in Brugge op vrijdag 24 oktober om 14 uur. Afspreken met
voorzitter Joeri Stekelorum op 058-52 04 61 of e-mail naar stekelorum@skynet.be
- Zie ook rubriek “Goed om weten” in deze nieuwsbrief.
Uitgaven VVF-Westkust

• Driemaandelijkse nieuwsbrief.
Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide. Jaarabonnement per post € 4 voor nietleden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op e-mail : vvfwestkust@advalvas.be

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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Middelnederlandse maandbenamingen

door de redactie

De naam van de maanden is sinds Karel de Grote tot op heden geëvolueerd. Vooral de
Middelnederlandse benamingen kunnen verrassen alhoewel zij nauw verwant zijn met de oude
Vlaamse benaming. Vaak is de naam gelinkt aan een bezigheid die door onze voorouders op dat
tijdstip diende te gebeuren. In de kunst van de middeleeuwen werden de maanden ook vaak uitgebeeld
door zo’n bezigheid. Zo is februari de maand waarin hout wordt gesprokkeld en is het dus de
Sprokkelmaand. Onderstaande lijst helpt klaarheid te brengen voor hen die oude documenten willen
lezen en begrijpen. Er bestaan nog veel kalenders in andere culturen en godsdiensten met eigen namen
voor maanden, zelfs een eigen tijdrekening. Denk maar aan de Franse Republikeinse Kalender, de
Joodse kalender, enz.

Moderne
Romeinse
benaming
Januari
Janus =
romeinse god
Februari
Februus =
Etruskische
god

Maandnaam Middelnederlandse benamingen
Karel de
Grote
WintarLaumaent, Loumaert, Lauwe, Louwe,
manot
Hardemaent Kluchmaent, looimaent,
IJsmaent
Hornung
Sporckel, Sporkele, Sporkelmaent,
Sporkille, Spuercle, Selmaent, Sulle,
Selle, Zille, Alse men keersen
draecht, Akkermaent

Maart
Mars = god
Romeinen
April

Lezin-manot

Mei
Maya= god
Mercurius
Juni
Juno = god
Romeinen
Juli = Julius =
geboortemaand
Julius Cesar
Augustus
Eerste keizer
Romeinen
September
Septem = latijn
zeven.

Wuni-manot

Oktober
Octo = latijn vr
acht
November
Novem = latijn
voor negen
December
Decem = latijd
voor tien

Widumemanot

Ostar-manot

Vlaamse
naam

Verklaring oude benaming

Louwmaand

Louw is verbastering van looi,
looien van dierenhuiden.

Sprokkelmaand Hout sprokkelen. Sporkelen =
springen, de maand die
verspringt in een schrikkeljaar.
Bij Romeinen de eerste maand
vh jaar: latijn februare of
zuiveringsmaand
Maerte, Mairte, Meerte, Marte,
Lentemaand
Mars was god van de natuur,
Mertmaent, Dorremaent, Lentemaent,
van de vegetatie. Dit was bij
Akkermaent
Romeinen de eerste maand.
Aprille, Hoymaent, Grasmaent,
Grasmaand
Latijn aperire = openen
Paesmaent, Pril
Mey, Meynaert, Wonnemaent,
Bloeimaand
Maya = moeder v Mercurius
Bloeimaent
Mariamaand

Brach-manot Wedemaent, Weemaent,
Weudemaent, Wodemaent,
Braeckmaent, Arenmaent, Weitmaent
Hovi-manot Hoymaent, Hoeymaent, Hooymaent

Zomermaand
Weidemaand
Braammaand
Hooimaand
Vennemaand

Aran-manot

Oegstmaent, Ougstmaent, Oest,
Ouxt, Bouwmaent, Arenmaent,
Weitmaent
Pietmaent, Gheerstmaent, Spelmaent,
Evenemaent, Herfstmaent,
Pickmaent, Havermaent,
Russelmaent, Gillismaent
Aerselmaent, Arselmaent, Arsmaent,
Wijnmaent, Havermaent, Saetmaent,
St.-Baafsmaent Zaaimaent
Smeermaent, Smeremaent,
Slachtmaent, Horemaent, Windmaent

Oogstmaand

Oogst is afgeleid van Augustus

Herfstmaand

Was voor Romeinen de zevende
maand, nu de negende.
Russel = reuzel = vet van
slachten dieren
Zaaien winterkoren. Was voor
Romeinen de achtste maand

Hoornmaent, Horemaent,
Hoernmaent, Heren Maent,
Christmaen, Duystermaent,
Smeermaent, Kerstmaent, SintAndreasmaent, Wintermaent,
Joelmaent

Wintermaand
Kerstmaand

Bittu-manot

Herbistmanot
Heilodmanot
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Zaaimaand
Wijnmaand
Slachtmaand
Smeermaand

Juno : beschermgodin vd
vrouw, huwelijk, geboorte
Venne = fenne = weide

Op boerderij varken slachten.
Voor de Romeinen de negende
maand.
Voor de Romeinen de tiende
maand.

De Tijdtafel (10 en slot)

door Willy MOONS

In 1815 is het Frankrijk van Napoleon definitief verslagen in Waterloo en het Congres van Wenen
bundelt België en Nederland tot een bufferstaat tegen Frankrijk: het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden met Willem I van het huis Oranje-Nassau als koning. De landbouw en de handel
herleven en bereiken een ongekende bloei. De Nederlandse taal – door de Fransen verboden - wordt
in ere hersteld, alsook de eredienst. Het lijkt een zorgeloze tijd maar onderhuids woedt een politieke
strijd tussen België en Nederland. Twee landen zomaar aan mekaar hechten lijkt logisch maar
zorgde in dit geval voor ernstige problemen. Bovendien richt Willem I het land in als een
constitutionele monarchie waarin de koning grotendeels alleen de scepter zwaait, en niet als een
parlementaire monarchie. Die frustraties barsten open in 1830 en leiden tot een onafhankelijk België.
-

1813 : De burcht, het machtige kasteel van de graaf in het stadspark van Veurne wordt duizend jaar na de
oprichting openbaar verkocht en afgebroken en de gronden worden tuinen. Voordien was dit slot het wethuis
(stadhuis en gerecht) en later de arrondissementsrechtbank en tuchthuis (gevangenis).
-

1814 : Op 29 maart, nog voor het Congres van
Wenen de grenzen van het nieuwe Nederland heeft
vastgelegd, wordt de grondwet in het Noorden
herwerkt en goedgekeurd.

-

1814 : Op 21 juni leggen de “8 artikelen van
Londen” de vereniging vast van Nederland en
België, die - aldus de tekst – zullen versmelten in
een “réunion intime et complète”. Met “réunion”
wordt verwezen naar de tweede helft van de 16de
eeuw toen de XVII Provinciën al een staatkundig
geheel vormden om zich te verzetten tegen een
Spaanse overheersing.

-

1814 : Op 1 augustus aanvaardt Willem I de
soevereiniteit over België. Het straatvolk in Brussel
noemt hem “de koperen konink” omdat hij bij zijn
inhuldiging in Brussel op 21 september 1815 slechts
koperen munten rondstrooide in plaats van zilveren
en gouden.

-

1814 : Met de afscheiding van Frankrijk ging voor
België een enorm afzetgebied verloren. Het land

tuimelde dan ook in een erge economische crisis,
ondermeer door scherpe concurentie vanuit een
technisch sterk ontwikkeld Engeland. Willem I
slaagde er in het industrieland België en het handelsland Nederland tot samenwerking te leiden en een industriële
revolutie op gang te brengen die vooral in België slaagde.
Willem I, “de koperen konink” van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

-

1815 : In maart herwerkt de Commissie van Tweeëntwintig – 11 Noord- en 11 Zuidnederlanders – nogmaals de
nieuwe grondwet voor het thans verruimde Koninkrijk der Verenigde Nederlanden, dit om tot een
gemeenschappelijke constitutie voor Noord en Zuid te komen. Hierin bezit de koning de uitvoerende en
rechterlijke macht en een groot deel van de wetgevende wat hem erg wordt aangewreven. De Staten-Generaal
bestaat uit twee kamers. De leden van de Eerste Kamer worden door de koning voor het leven benoemd. Die van
de Tweede Kamer – 55 Noord- en 55 Zuidnederlanders (evenveel niettegenstaande België 3,2 miljoen inwoners
had tegenover 2 miljoen in Nederland) – worden langs de Staten-Provinciaal verkozen die ook een deel van de
wetgevende macht krijgt. De ministers leggen verantwoording af aan de koning en niet aan de kamers. De
persoonlijke vrijheid, de vrijheden van eigendom, godsdienst en drukpers worden erkend. Het land wordt
ingedeeld in 17 provinciën en Brussel en Den Haag zullen om het jaar als hoofdstad fungeren.

-

1815 : In april aanvaardt Nederland die herwerkte grondwet; België verwerpt ze vooral onder druk van de
bisschoppen die de katholieke godsdienst verdedigen tegen de protestantse vorst. Willem I dreigt zelfs bisschop
de Broglie van Gent te ontslaan maar uiteindelijk wordt een herderlijke brief van alle bisschoppen verspreid. Het
verzet gaat ook tegen de uitsluiting van de geestelijkheid in de Staten Provinciaal.

-

1815 : Bij tractaat van 31 mei worden de grenzen van het nieuwe Koninkrijk der Verenigde Nederlanden
vastgelegd.
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-

1815 : In augustus lossen de Nederlanders het probleem van de grondwet op door wat men in Belgische
pamfletten smalend “arithmétique néerlandaise” (Hollandse rekenkunde) noemde. Daarvoor benoemt de koning
1604 notabelen – één op 2000 inwoners uit alle standen van de maatschappij. Zij moeten stemmen over de
grondwet. Van de 1323 opgekomen notabelen keuren slechts 527 de wet goed tegen 796 afkeuringen, waarvan
126 om godsdienstbezwaren. De meerderheid der Vlamingen had ze verworpen, de meerderheid der Walen
aangenomen. Willem I telde dan de 126 bezwaarmakers en de 281 afwezigen bij de voorstemmers op wat een
meerderheid opleverde van 934 stemmen tegen 670. En daarmee was de nieuwe grondwet goedgekeurd.

Van de 1604 Belgische notabelen die in augustus 1815
opgeroepen waren om te stemmen over de nieuwe grondwet
bleken slechts 1323 gestemd te hebben waarvan 527 voor en
796 tegen. In de tabel hierboven de stemmen voor en tegen
per arrondissement. Hierop paste koning Willem I zijn
Hollandse rekenkunde toe om de grondwet toch goed te
laten keuren.

-

1815
:
Niet
zozeer
de
ondemocratische grondwet misnoegt
de Belgen, maar zij was wel het
middel om het algemeen misnoegen
te uiten. Er was ook de afstand tussen
het
calvinistische-protestantse
Nederland tegenover het katholieke
België
en
de
onvoldoende
vertegenwoordiging van het Zuiden
in de Staten-Generaal in verhouding
tot de bevolking van 2 miljoen
Nederlanders tegenover 3,2 miljoen
Belgen. Maar vooral de eenmaking
van de schulden van beide landen
verwekte wrevel omdat de schulden
van Nederland 589 miljoen gulden
bedroegen tegenover slechts 27
miljoen voor België.

-

1816 : Vooral de onderwijspolitiek
van Willem I was uitnemend. Hij
richt 4000 kosteloze lagere scholen
op om de ongeletterdheid te weren. In
1825 waren er in België nog 228.000
die lezen noch schrijven konden
tegenover
slechts
12.000
in
Nederland. In 1816 richtte de koning
ook zeven athenea, kreeg Lier een
normaalschool en Gent, Leuven en
Luik een rijksuniversiteit. Bovendien
werd
de
onderwijstaal
het
Nederlands. Wel kantte Willem I zich
tegen
het
vrije
onderwijs
georganizeerd door de geestelijkheid.

-

1817 : Ook de gouverneur van WestVlaanderen laat de toestand van het
onderwijs
in
de
provincie
onderzoeken en hieruit blijkt dat
slechts één gemeente op zeven een
basisschool had. In Veurne-Westkust
was er geen onderwijs in De Moeren,
Oeren,
Sint-Rijkers
’s
Heerwillemskapelle en Zoutenaaie en – nogal opvallend – in Koksijde. In 1837 start boekbinder-schoenmaker
Carolus Vandenbussche de eerste school in Koksijde.

-

1819 : Willem I vaardigt een koninklijk besluit uit waarbij vanaf 1 januari 1823 het Nederlands de enige
officiële taal is in de Vlaamse provinciën. In 1822 geldt hetzelfde voor de twee Vlaamse arrondissementen van
de provincie Brabant, nl. Brussel en Leuven. Die maatregel kreeg veel tegenstand van de verfranste aristocratie
en van de ambtenarenstand.

-

1819 : Willem I liet tal van kanalen graven zoals het kanaal Gent-Terneuzen (1819-1827) waardoor Gent een
zeehaven werd, en het kanaal Brussel-Charleroi (1827-1830). Het hielp de economische groei maar algemeen
genomen bleef de toestand slecht.
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-

1828 : Tussen katholieken en liberalen ontstaat een “monsterverbond” dat zich kant tegen alle grieven
veroorzaakt door het beleid van Willem I. Perscampagnes en petities zijn schering en inslag. Louis De Potter,
journalist en Bruggeling met voorouders uit de Westhoek, wordt veroordeeld voor een persdelict.

-

1829 : De Tweede Kamer verwerpt de begroting van de staat als een demonstratie tegen de koning.

-

1830 : Tweede proces tegen Louis De Potter. Willem I matigt de perswet, de taalbesluiten en de richtlijnen tegen
het vrij onderwijs. In juli is er oproer in Parijs waarvan gensters overwaaien naar Wallonië en naar Brussel waar
de opera “De Stomme van Portici” wordt opgevoerd. Met de aria “Amour sacrée de la Patrie” geraken de
gemoederen op 25 augustus oververhit en begint de Belgische omwenteling. En daarmee zijn we belang in de
recente geschiedenis van dit land en stoppen we deze reeks.
(Slot)

Goed om weten
•

door de redactie
Wie recent een publicatie maakte van een familiegeschiedenis of –stamboom uit de regio VeurneWestkust kan deze propageren door ons een korte inhoud te bezorgen die wij dan in dit ledenblad
publiceren. De volledige publicatie schenken voor ons archief mag ook.

•

Wie een interessant artikel kan schrijven of ergens op de kop tikken om deze nieuwsbrief nog meer
waarde en inhoud te geven aarzele niet de redactie te contacteren. Ook een goeie kwartierstaat met
minstens vijf generaties van een in de regio verspreide familie is welkom.

•

Activiteiten van de vriendenkring van het Veurns archief :
Bezoek aan de Boekentoren van de Rijksuniversiteit Gent en thematische stadswandeling Van
Badstoven tot Glazen Straatje. Datum: vrijdag 26 september 2008. Vervoer: we reizen met de trein en
genieten van het voordeel van een groepsticket. (65+-ticket niet van toepassing). Opstapplaatsen:
station Veurne: 7 u 55; station Diksmuide: 8 u 15. Deelnameprijs: leden VVA € 33; niet-leden: € 34.
Spreekbeurt door Jan Laplasse Burgers in verzet. Datum: vrijdag 7 november 2008 om 20 uur.
Locatie: VormingPlus, Pannestraat 142, Veurne. Toegangsprijs: leden VVA gratis; niet-leden: € 3.
Meer info en inschrijving bij Maurits Timperman, t. 058/31.25.49 of e-adres:
maurits.timperman@pandora.be

•

Wie problemen heeft met Franstalige teksten, oud-Vlaamse schrijfwijze van gemeenten in NoordFrankrijk, vertaling van beroepen en dergelijke meer kunnen we een leerrijke site op het internet
aanbevelen. Surf naar <http://pw1.netcom.com/~proussel/pages/noms_flamands.htm>

•

Als je Liezaard als plaatsnaam tegenkomt in een tekst ga dan niet zoeken bij gemeenten. De “Lezaars”
of “Liezaars” was voor de Vlaamse IJslandvaarders de Kaap Lizard op de Britse kust ten zuidwesten
van Cornwall (de uitstekende “laars” in het zuidwesten van Engeland). De zeilschepen van weleer
voeren bij oostenwind via het Kanaal langs Kaap Lizard, rond de gevaarlijke Scilly Eilanden (waar al
het Atlantisch scheepvaartverkeer het Kanaal induikt). Dan naar Kaap Clear of het meest zuidelijke
punt van Ierland met de Fastnet vuurtoren op de gelijknamige rots. Vandaar zo’n 400 zeemijlen (750
km) naar het eenzame eiland Rockall, een enorme blok rots zo’n 350 km ten westen van de Hebriden,
die zomaar uit de oceaan opduikt maar die waarschuwt voor ondiepten rondom. Dan nog eens 450 km
tot de kust van IJsland. Bij mooi weer volgden de vissers door de Noordzee de oostkust van GrootBrittannië tot in het noorden waar ze door de pas Pentland Firth voeren tussen Schotland en de
Orkney Eilanden. Vandaar ofwel rechtstreeks ofwel via de Faeroe Eilanden naar IJsland. Deze laatste
route werd door de motorschepen altijd gebruikt.

•

In alle stilte zou er een wet op komst zijn die de naamgeving bij de geboorte grondig zou wijzigen. Al
ruim vijf jaar geleden dienden tien vrouwelijke kamerleden een wetsvoorstel in waarbij artikel 335
van het Burgerlijk Wetboek fundamenteel gewijzigd zou worden. Zij beriepen zich hiervoor op de
principiële gelijkheid tussen man en vrouw. Het wetsvoorstel komt hierop neer dat elk kind geboren
uit twee bekende ouders voortaan de familienaam van beide ouders krijgt, in alfabetische volgorde
geplaatst. Als de ouders het anders willen moeten ze een verklaring afleggen waarbij ze kunnen kiezen
tussen vier mogelijkheden: de naam van de vader, de naam van de moeder, de naam van de vader en
de moeder, de naam van de moeder en de vader. Overigens bestaat een dergelijke variatie al in
verscheidene Europese landen. Voor genealogisch onderzoek is dergelijke verandering een
bijkomende moeilijkheid. Maar ook die nieuwe uitdaging zullen we nog wel aankunnen.
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Wegwijs in Franse archieven

door Joeri STEKELORUM, voorzitter
Om je weg te vinden in de Franse archieven, is het belangrijk het systeem van klassement te kennen.
Zo duidt een letter de serie aan. Binnen elke serie bestaan er sous-series. Dit wordt aangeduid met een
of meerdere cijfers voor de letter. In de hiernavolgende folderafdruk meer hierover.
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Verzameling bidprentjes “Fonds Lams” beschikbaar in ons lokaal
door Joeri Stekelorum
In vorige nieuwsbrieven hebben reeds uitvoerig bericht over de digitaliseringsprojecten van onze afdeling. Eén
daarvan is het scannen van de bidprentjes van het fonds Lams, bewaard in het stadsarchief van Veurne. Deze
collectie is nu digitaal te consulteren in ons VVF-documentatiecentrum.
In totaal zijn er zo’n 106.700 bidprentjes digitaal te raadplegen én af te drukken. De bestanden zijn opgesplitst
in twee deelblokken, nl. bidprentjes van enkel formaat (66.675) en bidprentjes van dubbel formaat (40.033,
een andere 17.118 waren “dubbels”).
Via een gemakkelijke webtoepassing zijn de prentjes in deelbestanden ingedeeld (alfabetisch) en per naam aan
te klikken, krijg je het prentje.
Het scherm ziet er als volgt uit:
Links: de lijst met namen van de overledenen
Rechts: beeld van het prentje, zowel voor- als achterzijde.

Elk beeld kan ook afgedrukt worden.
We maken van de gelegenheid gebruik om onze vele vrijwilligers die meewerkten aan dit project nog eens te
bedanken: zowel het inscannen als het (thuis) herbenoemen van de bestanden is werkelijk een titatenwerk.
Voor wie interesse heeft om verder mee te werken aan dit digitaliseringsproject kan kontakt nemen met
hilon@vanleenhove.be of de voorzitter stekelorum@skynet.be
We zoeken immers nog vrijwilligers voor het verder bewerken van de ca. 360.000 ingescande
bidprentjes van het Fonds Florizoone-Scheirsen !
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Pieter Donche en de kwartierstaat van Arthur Merghelynck

door de redactie

Pieter Donche heeft een nieuw werk uit, dit naar aanleiding van 100 jaar overlijden van Arthur Merghelynck
en de daaraan gekoppelde tentoonstelling in Beauvoorde en Ieper die nog loopt tot 21 september. Het boek
heet: Kwartierstaat Arthur Merghelynck (1853-1908), 800 voorouders in 16 generaties en 31 portretten.
Formaat 149 x 210 mm.
141 bladzijden.
40-tal illustraties, waaronder
31 portretten van 1890 tot 1450
diverse stamboomschema'
s
Het boek kan besteld worden door
storting van € 15 plus € 3 verzendingskosten
(binnen Belgie)
(verzendingskosten Nederland, France: € 6)
[frais d'
envoi]
op rekening
KBC 411-8052581-31
IBAN: BE04 4118 0525 8131
BIC: KREDBEBB
van Pieter Donche, Berchem
met vermelding '
KWS Merghelynck'
.
De bijdrage van Arthur Merghelynck in de
ontsluiting van historische bronnen van belang
voor de genealogieën van families uit westelijk
West-Vlaanderen kan nauwelijks overschat
worden. Het omvangrijke genealogische fonds dat
hij samenstelde (555 manuscripten) en dat thans
bewaard wordt in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel in de afdeling handschriften, is een
onuitputtelijke bron voor genealogen. De waarde
van dit fonds is ook nog sterk toegenomen door de
vernietiging - helaas - van het ooit zo omvangrijke
en zeer oude archief van de stad Ieper, toen het
belfort door Duitse artillerie in brand geschoten
werd op 24 nov. 1914.

Enkele voorouders van Arthur Merghelynck

De genealogie van zijn eigen familie Merghelynck
werd al in meerdere publicaties beschreven, maar
met zijn kwartierstaat gebeurde dit vreemd genoeg
nog nooit. Dit gebeurt met deze publicatie van
Pieter Donche nu voor het eerst. De herdenking
vormde een uitstekende gelegenheid daartoe.

Van zijn kwartierstaat werden 812 voorouders geïdentificeerd, met voor sommige families uitlopers tot diep in
de 15de eeuw. Van 31 voorouders werd een portret teruggevonden. Van de families van de 16
betovergrootouders worden in dit boek ook aparte genealogische overzichten gegeven. Deze schetsen het
familiaal milieu waaruit Arthur Merghelynck stamde: families uit stedelijke milieus die zich in de handel of in
hun ambacht opwerkten, welstand bereikten en gedurende meerdere generaties stedelijke functionarissen,
schepenen en burgemeesters leverden. In de 2de helft van de 18de eeuw bekwam in bijna elk van deze
families iemand een adellijke onderscheiding. De stamboomschema'
s tonen ook de grote verwevenheid aan
tussen al deze voorouderlijke families.
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De Orde van Malta in Wulpen

door Jef Cailliau en Willy Moons

Heeft Wulpen iets te maken met de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van
Rhodos en van Malta (kortweg SMHOM), ook wel kortweg Maltezer Orde of Orde van Malta genoemd? Op
het eerste zicht niet alhoewel bekend is dat de orde in de Westhoek verscheidene parochies bezat en dat in
Slijpe een commanderie van de orde huisde.
De Souvereine Orde van Malta is een Rooms katholieke ridderorde die zijn oorsprong heeft in de kruistochten.
Europese edellieden trokken op pelgrimstocht naar het Heilig Land, en boden bescherming aan andere
pelgrims en verzorgden de zieken. Tot op de dag van vandaag is de Orde van Malta een katholieke ridderlijke
orde, met de zorg voor zieken en hulpbehoevenden als voornaamste taak, zowel in eigen land als
internationaal. Dat gebeurt door leden van de orde en door vrijwilligers die zich inzetten voor de werken van
de orde, en deels in samenwerking met andere ridderlijke ordes.
Oorspronkelijk was deze orde rijk en bezat ondermeer het eiland Malta
en diverse eigendommen. Na 1798 werden al deze bezittingen door de
Fransen genationaliseerd. Thans heeft ze alleen nog een paleis Palazzo
Malta in Rome. Op heden wordt de orde nog erkend als souverein orgaan
volgens internationaal recht door 94 landen.
Dirk van den Elzas, die in 1128 graaf van Vlaanderen werd, schonk de
parochiën Slijpe, Wilskerke, Leffinge, Mannekensvere en Stene aan de
Ridders van de Tempel of Tempeliers. In 1137 schonk Willem, burggraaf
van Sint-Omaars de kerken van Slijpe en Leffinge aan de Tempeliers. In
1171 schonk Filips van den Elzas, opvolger van Dirk en graaf van
Vlaanderen van 1168 tot 1191, de gronden die op de zee gewonnen
werden in Slijpe, Stene en Mariakerke. Met al deze giften ontstond in
Slijpe een commanderie van de Tempeliers of van de Orde van Malt. Die
commanderie was afhankelijk van een Duitse priorij.
Het wapenschild van de Orde
van Malta wordt gekenmerkt
door het witte Latijnse kruis en
het witte machtpuntige Maltezer
kruis.

Naast de Orde van Malta was er ook de Orde van de Arme Ridders van
Christus en de Tempel van Salomo, beter gekend als de Orde van de
Tempeliers. Dat was eveneens een geestelijke ridderorde, gesticht ter
bescherming van de pelgrims naar het Heilig Land. Deze orde was zowel
een ridderorde als een kloosterorde, en de ingewijden waren monniken-soldaten. Men noemde hen destijds
ook wel eens de militie van Christus. Ook deze orde bleef bestaan en de verwantschap met de Orde van Malta
is op sommige vlakken en in sommige landen inherent. Op 12 en 13 september 2008 organiseerde de
Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders, in het kort VSTH vzw, een
internationaal congres over de Tempeliers, in samenwerking met de stad Ieper en met de Erfgoedcel van Ieper.
Jef Cailliau ontdekte in het rijksachief in Brugge, onder het item kasselrij Veurne, register 642, folio 93
verso, een document waaruit blijkt dat de Orde van Malta eigenaar was van gronden in Wulpen en SintWalburga Veurne. Uit volgende tekst uit 1655 blijkt de poging tot verpachting van die gronden.
!

" #" $

%
! "

#
" )

%

(

*

+,

& & &
)

"

$
$
$

"
"
$

$

$

-

#

88

$
$
#

:

#
$

"

!

(

##
#

##

"
!

$
0

'"

$

! "

'"

%

1234 5 1236
9
"
)
)
)$ #
$
*
+;
33

1237
8

"
88

. /.
)
#

)
8 $
##
#

#

#
)

8
$

8 $
- ##

"
8
-

8
"

$"
8

$$

0

)

$
$"

$

##

$$

$
$

##
$

<

-$

"
?

$

$
'"
$"

8

#
$

#

8

0

)

=

"

> ; >

#

>

;

8
-

? "

%

@ 1233

Wie is Rosalia Maria Billoot ?

door Joeri STEKELORUM, voorzitter

In het kader van Ars Moriendi, een tentoonstelling die loopt in het Abdijmuseum en in Ten Bogaerde te
Koksijde loopt op 27 en 28 september, telkens van 17 tot 23 uur in de kerk en het kerkhof van Koksijde-dorp
het programma Graven spreken.
- Vanaf 17 uur is er doorlopend Rendez-vous van Hanneke Paauwe, een korte, indringende performance
voor één persoon tegelijkertijd, waarin je iets meemaakt dat je in je leven onmogelijk mee kan maken.
- Om 19 uur wordt het leven van vijf bekende Koksijdenaars (burgemeester Van Buggenhout, zuster
Treesje, pastoor Lootens, kruidenvrouwtje Rosalie Billoot en een Algerijns soldaat uit WOI) door
plaatselijke woordkunstenaars geëvoceerd. Genieten van een ‘uitvaartmaaltijd van toen‘ kan vanaf 20
uur, verzorgd door de hotelschool Ter Duinen.
- Om 22 uur geniet u van In memoriam, een sfeervolle theaterwandeling van Hanneke Paauwe. Hoe
kinderen kunstig omgaan met graven kan doorlopend bekeken worden in de kerk en zaal '
t Oud
Schooltje (Kerkstraat).
Burgemeester Van Buggenhout is voldoende gekend. En wellicht ken je ook zuster Treesje en pastoor
Lootens. De Algerijnse soldaat wordt de ontdekking van die avond. Maar wie is het kruidenvrouwtje Rosalie
Billoot? Als genealogische vereniging zochten we dit uit met de kwartierstaat van vijf generaties voorouders
van Rosalie Billoot en de bidprentjes van haar vader en moeder.

Beide bidprentjes van de ouders uit: Fonds René Florizoone-Scheirsen in beheer bij VVF-Westkust
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Engelbertus, de vader van Rosalie was voor zijn huwelijk IJslandvaarder (medaille moed 1866 aan boord van
de Gracieuse) en na zijn huwelijk (1873) kustvisser/duneboertje en tevens strandvisser. Moeder Joanna trok
met de vangsten naar Veurne. Moeder stond de vrouwen van IJslandvaarders bij, hielp bij de bevallingen en
deed de geboorte-aangiften voor de gezinnen uit de wijk Zeepanne. Bovendien was zij herbergierster en
kruidenvrouw.
Dochters Amelie en Rosalie Billoot leren van moeder kruiden drogen, kruidenthee maken, zalven bereiden en
siroop maken. Rosalie en Amelie zijn ook gekend als afleesters van allerlei kwalen, ook dit aflezen hadden ze
van moeder geleerd.
Rosalie die de jongste was van de die dochters, bleef in het ouderlijk huis wonen (nu restaurant ‘t Kokkeltje).
Zij huwde in 1907 met Valentin (Valle) Annys. Ook deze visser deed IJslandreizen (1902-1903 en 1904).
Enkele wetenswaardigheden:
Zij aanvaardde nooit geld voor
behandelingen, anders zou er nooit een
genezing volgen.
Bij het aflezen van ’t vuur legde ze haar
trouwring op het geïnfecteerde ledemaat
en begon met het aflezen.
Bepaalde dokters die geen raad wisten
met specifieke ziektes raadpleegden haar.
Zo gebruikte zij bij de behandeling van
geelzucht een aftreksel van muizenoor
(een composietje dat ook nu nog in de
Noordduinen groeit).
Met de bovenste delen (topjes) van het
St.-Janskruid maakte ze haar olie klaar
om mensen die door de zon verbrand
waren in te smeren. Ook jicht en rheuma
werd met een extract van dit kruid
bestreden. Het mengsel van keukenolie
en dit kruid stond in de zon tot het
oranjerood kleurde. Daarna werd het
gezeefd.
Haar hond was onder een karrenwiel
beland en de buik lag open. Ze heeft het
dier geholpen. De darmen werden naar
binnen geduwd en de buikwonde werd
met zalf behandeld. De buikwand naaide

Rosalie Billoot (Foto archief Johan Depotter)

ze eigenhandig dicht. De hond heeft nog
jaren blijven leven.

Ooit is ze in de stallingen van een ladder gevallen en zo heeft ze haar schouder gebroken. Ook toen heeft ze
enkel haar zalven gebruikt. Daar ze niet geopereerd werd, heeft ze er wel een bochel aan overgehouden. Al
haar kruiden vond ze in de Noordduinen. Die kruiden staan er nu nog…

WIL JE NOG MEER WETEN OVER ROSALIE BILLOOT EN ANDERE KOKSIJDSE FIGUREN
NEEM DAN DEEL AAN DE ACTIVITEITEN VAN 27 EN 28 SEPTEMBER
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Kwartierstaat van Rosalia Maria Billoot
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

+ Houtem-Veurne
9 jan 1762

° Pollinkhove,
1729
+ Bulskamp
15 mei 1781

x Houtem
9 maa 1747
Crabbe
Anna Dorothea

x onbekend,
16 okt 1755
Catrinck
Anna Cornelia

° Houtkerque (F)

5

Hovaere
Aldegonda Clara

4

17 18

19
Clabooter
Maria Josephina
° Bulskamp,
ca 1761
+ Koksijde
2 okt 1823

20

21

Desaver
Josephus Martinus
° Bulskamp,
11 nov 1766
+ Koksijde
30 jan 1844

x

45

46

47

48

49

9

54

55

56

Ternier
Ambrosius
Franciscus
° Alveringem,
ca 1761
+ Veurne
1844

57

58

59

60

61

62

Lagein
Petrus
Albertus
° Oostduinkerke,
9 jan 1751
+ Oostduinkerke
29 jun 1792

Vermoote
Joannes
Jacobus
° Schore,
21 sep 1738
+ Koksijde
10 jun 1802

x Steenkerke,

63

Vandevelde
Cecilia Dorothea

Idou
Jacoba Perpetua

° Adinkerke,
18 feb 1750
+ onbekend

° Leisele
ca. 1757
+ Veurne
12 dec 1831

° Koksijde,
31 mei 1767
+ Veurne
27 dec 1850

° Bulskamp,
ca 1753
+ Oostduinkerke
19 jan 1817

° Oostduinkerke,
17 okt 1753
+ Koksijde
13 okt 1842

22

23

24

Boussaert
Anna Theresia
° Wulveringem,
ca 1780
+ Koksijde
14 jan 1855

25 26
Maes
Petrus Ludovicus
° Adinkerke,
14 feb 1785
+ Koksijde
21 jun 1834

27 28
Ternier
Maria Aldegonda
° Veurne,
28 maa 1791
+ Koksijde
9 jul 1865

29
Legein
Joannes Baptista
° Oostduinkerke,
20 jun 1784
+ Koksijde
28 jan 1840

x Koksijde, 10 apr 1817

Desaever Thecle Josephe
° Koksijde, 9 jan 1804
+ Koksijde 24 jan 1886

30

31
Vermoote
Joanna Sophia
° Koksijde,
19 apr 1789
+ Koksijde
18 nov 1854

x Koksijde, 17 mei 1813

12

13

14

Maes Franciscus Bertholomeus
° Koksijde, 22 apr 1823
+ Koksijde 3 apr 1896

x Oostduinkerke, 15 okt 1822

15
Legein Anna Theresia
° Koksijde, 14 apr 1826
+ Koksijde 28 nov 1873

x Koksijde, 20 aug 1849
5

6

Billoot Engelbertus
° Koksijde, 24 mei 1840
+ Koksijde, 25 feb 1923

2

53

Soubry
Maria Elisabeth

11

4

52

Plaetevoet
Maria Theresia

10

Bylloot Ludovicus Josephus
° Veurne, ca 1794
+ Koksijde 9 aug 1871

51

x Koksijde,
7 jun 1774
Pyliser
Joanna Theresia

x Bulskamp, 27 sep 1797

8

50

Maes
Petrus
Alexandrus
° Adinkerke,
17 jan 1757
+ Adinkerke
16 dec 1803

Boussaert
Petrus
Joannes

+ Bulskamp
5 dec 1777

Byloo
Joannes Franciscus
° Houtem,
30 aug 1754
+ Koksijde
5 jul 1810

3

44

°

° Oost-Cappel (F)
ca. 1719
+ Houtem-Veurne
17 nov 1784
16

43

Desaver
Josephus

C(l)abooter
Hermanus
Josephus

Billot - Bylot
Joannes Cornelius

42

7
Maes Joanna Theresia
° Koksijde, 11 aug 1850
+ Koksijde, 21 mei 1920

x Koksijde, 9 jan 1873
2

3

Billoot Rosalia Maria

1

1

° Koksijde, 20 sep 1885,
+ Koksijde, 9 nov 1965
x Koksijde, 12 jan 1907 met Annys Valentin Isidoor (Koksijde, 20-08-1883 en + Koksijde, 16-03-1948)
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AGENDA

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

-

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.
In 2009 voortaan ook open op de eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
Op zondag 22 februari om 10u30 op het kerkhof van Koksijde voordracht door Evy
Vandevoorde over het funerair erfgoed van Koksijde.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op vrijdag 23 januari om 19.30 uur
met bierproeverij, broodjes en hapjes
en de nieuwjaarsbrief van onze voorzitter.

VVF-Westkust wordt vzw….
VVF Westkust is tot nu toe een feitelijke vereniging, werkend onder de vleugels van VVF nationaal.
Het bestuur heeft na grondige overweging besloten om over te gaan tot de oprichting van een vzw.
De voornaamste redenen daarvoor zijn het feit dat onze afdeling ondertussen een vrij groot
patrimonium heeft opgebouwd en overeenkomsten met derden heeft afgesloten. Om de persoonlijke
aansprakelijkheid van de bestuursleden te vrijwaren is de oprichting van een vzw noodzakelijk
geworden.
Een aantal bestuursleden besliste dan ook om stichtende leden van de vzw te worden. In de
statuten wordt een onderscheid gemaakt tussen effectieve en toegetreden leden. Alle leden van
VVF nationaal, die aldus hun lidgeld hebben betaald, behoren tot deze laatste groep en zullen –
hoewel niet stemgerechtigd - op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden van de vzw
via onze Nieuwsbrief.
De algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, beslist over kandidaturen van
effectieve leden.
De administratieve procedure loopt momenteel, de statuten dienen nog in het Staatsblad te
verschijnen. We houden jullie op de hoogte van het verder verloop !
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Vlamingen in Duitsland en Walen in Vlaanderen

door Willy MOONS

Volksverhuizingen zijn van alle tijden maar het is boeiend indien men aan de hand van de
familienamen de herkomst van grote groepen mensen in een bepaalde streek kan achterhalen in de
geschiedenis. Het internet is uitermate geschikt voor zo’n opsporingen. Zo vonden we op het
internet twee dergelijke kwesties: Vlamingen die in Duitsland wonen en Walen die in Vlaanderen zijn
terechtgekomen.
Duitse Flämingen
In Duitsland in de deelstaat Brandenburg en ten zuiden van Berlijn bestaat in het Landkreis (district)
Teltow-Flämingen de regio '
Fläming'
. De hoofdplaats van deze regio is het stadje Dahme. Een
gemeente is Niederer Fläming. In de buurt (dichter bij Berlijn) vindt men Lichterfelde. Men beweert
dat Vlamingen zouden uitgeweken zijn naar deze streek. Kan dit kloppen? Dat was op het internet
een vraag van Jo De Mets.
Veerle de Leyn uit Gelsenkirchen antwoordde: Dit klopt. Deze streek is in de 11-12-13de eeuw door
mensen uit het Rijnland, Vlaanderen, enz. bevolkt. Vroeger schreef men "Vläming". Er bestaan
hierover meerdere brochures. Waarschijnlijk krijg je ze bij het "Verein Fläming-Flandern, Markt 26,
06886 Lutherstadt Wittenberg, tel. 0049 3491 421750, fax 0049 3491 421751. Zie ook :
www.tourismusregion-wittenberg.de. Informatie vind je ook als je even googlet op "der Fläming".
Ik (Veerle de Leyn) ben zelf een paar jaar geleden daar eens geweest: in Belzig en omgeving: mooi
golvend landschap met verzorgde dorpjes en stadje (wat je niet altijd kan zeggen in de troosteloze
dorpen en steden van de ex-DDR). In 2005 was er, ik denk in Wittenberg en/of Jüterbog, een
'
zoveelste honderdjaren'
-viering (ben vergeten welke), waar er afgevaardigden uit Vlaanderen
aanwezig
waren,
o.a.
de
volksdansgroep
'
Boerke
Naas' uit
Sint-Niklaas.
Wat de etymologie van de namen betreft moet je voorzichtig zijn. Vele van die namen zijn van
Slavische afkomst, zoals trouwens ook '
Berlijn'
, vb. Jüterbog. De naam Fläming werd oorspronkelijk
gebruikt voor het gebied in het oostelijk deel van de huidige Fläming, waar de stad Jüterbog is. Nu
ligt een belangrijk deel ook in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Tot hier Veerle de Leyn.

De historische Marktplatz van Lutherstadt Wittenberg met een pseudo Maarten Luther die ter plekke in 1517
het protestantisme lanceerde door zijn stellingen aan te plakken aan de deur van de kerk in de achtergrond.

Waarom die Vlamingen daar terechtgekomen zijn meldt onze gids niet. We vermoeden dat dit te
maken had met de reformatie. Immers de theoloog Maarten Luther maakte zijn 95 stellingen tegen
de handel in aflaten bekend op 31 oktober 1517, precies door ze aan te plakken aan de deur van de
kerk van Wittenberg. Die daad is het symbolische begin van het protestantisme. Protestantisme en
calvinisme waren oorzaak van veel uitwijkingen van Vlaanderen naar Nederland omdat ze hier
vervolgd werden.
Waalse namen
Hugo Goossens heeft een ander probleem: Reeds uit de oudste parochieregisters van Oedelem
(begin 17de eeuw) blijkt dat opvallend veel bewoners op het Oostveld familienamen met Franse
(Waalse) origine droegen. De straat zou er in vroeger tijden Waelestraete genoemd zijn. Waren het
economische migranten naar ontvolkt gebied, asielzoekers om politieke of religieuse redenen, of
beiden ? Of waren het gespecialiseerde arbeiders ? Kwamen ze, in de eerste hypothese in groep uit
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een bepaalde Noord-Franse of Waalse regio, of afzonderlijk ( tweede hypothese) ? Wie kent in
Noord-Frankrijk of Wallonië plaatsen waar de namen Circuy-Sercu, François-Fransoo, GobinGobeyn, Poirot-Poiro, Populaire, enz… veelvuldig voorkomen ? De eerste Fransoo te Oedelem zou
stammen uit Forges bij Chimay ? Om welke reden migreert iemand zo ver begin de jaren 1600 ?
Jo Platteeuw uit VVF-Brugge pakte onmiddellijk die resem vragen aan: Om de vraag te
beantwoorden moeten we teruggaan naar de geschiedenis van de 80-jarige oorlog. Deze zou een
aanvang genomen hebben met de beeldenstorm in 1566, gevolgd door de aankomst van Alva het
jaar daarop (hij bleef tot 1573). In 1576 was er het Pasificatieverdrag van Gent, dat tot gevolg had
dat de Spaanse koning enkel nog macht had in de Waalse en Frans-Vlaamse regio’s. In 1579 is er
de Unie van Utrecht, Willem van Oranje verklaarde de onafhankelijkheid van de Nederlanden (met
inbegrip van Vlaanderen), er ontstaat een protestant tereurbewind in onze streken (vooral vanuit de
regio Gent). In 1578 was er de Unie van Atrecht, hierbij verzoenden de regio’s Artesië,
Henegouwen, Douai, Rijsel, Namen, Luxemburg en de ‘Malcontente’ hoge adel zich met de
Spaanse koning. Vanaf dan tot 1585 (met oa. in 1584 de val van Brugge) werd onze streek te vuur
en te zwaard gezet. Nadien was er nog terreur vanuit Oostende (dat pas in 1604 viel) en Sluis (dat
in Staats bezit bleef). In 1609 sloot men het twaalfjarig bestand. Nadien begon men opnieuw
oorlog te voeren. De 80-jarige oorlog werd afgesloten met de Vrede van Munster in 1648.
Dit oorlogsgeweld, terreur, vervolgingen, wisselende machthebbers, …. ging gepaard met
hongersnoden (er waren er reeds in de jaren 1550) en epidemies. Bovendien waren velen op de
vlucht geslagen, vooral naar het noorden van de Nederlanden (ca. 1590 waren 70% van de
inwoners van Haarlem Vlamingen).
Deze cocktail van dood, verderf, epidemies en (volks)verhuizingen zorgde ervoor dat onze streken
in 1609 serieus ontvolkt waren. Men gaat ervan uit dat in de periode 1560 -1609 de bevolking van
de buitenparochies met ca. 60 % gedaald was! Ik heb onderzoek gedaan voor Wingene, maar het
mag zeker veralgemeend worden voor vele parochies in de omgeving. Het gevolg was dat zeer
veel braak lag, vooral de minder gunstige gronden lagen ongebruikt. Tal van heren van
heerlijkheden zagen hun inkomsten drastisch dalen en beslisten om nieuwe bewoners vrij te stellen
van grondrenten gedurende drie, vier tot zelf vijf jaar (bron: rekeningen van heerlijkheden te
Wingene). Men lokte dus volk om alhier te komen wonen. Als je weet dat het Spaanse leger tot ca.
1605 uit enkele tienduizende (jonge) mensen bestond (vooral geronseld uit de streken die zich
verzoend hadden met de Spaanse koning) is het niet verwonderlijk dat zijzelf (als ze afgedankt
werden uit het leger na 1605) of personen uit hun kennissenkring de uitdaging aangingen om zich
alhier te vestigen. Maar ook personen uit Oost-Vlaanderen kwamen zich vaak in onze streken
vestigen. Voor Wingene zijn er meerdere families (Van Damme, Gussé, …) afkomstig uit de regio
Oudenaarde. Ik weet dat meerdere families uit Oedelem – Beernem afkomstig zijn uit de regio
Zomergem en verder (bron: Ronny Debbaut).
Uw vraag, welke personen kwamen er zich vestigden, is niet eenduidig. Het is een allegaartje van
economische migranten, afgedankte soldaten en legermedewerkers (smeden, koks, timmerlui, …,
die soms met hun hele gezin kwamen), personen die in hun gemeenschap de laatste jaren niet
zuiver op de graat geweest waren (oa. was de katholieke requisitie en onverdraagzaamheid
verregaand), … Het is dus een verzameling van personen die elders hun geluk gingen zoeken (cfr
de migratie naar de USA eind 19° en de eerste helft van de twintigste eeuw). Tot hier Jo Platteeuw.
Patrick Boucneau is akkoord met Jo Platteeuw maar voegt er nog een stelling aan toe. Inderdaad,
schrijft hij, dit is blijkbaar (een deel van) de verklaring. Ik heb over die volksverhuizing ook een stukje
op mijn eigen site www.boucneau.be staan. Ook ik zou graag meer concrete info over die migraties
van '
franstaligen'naar West-Vlaanderen in die periode. Maar dat blijkt erg moeilijk te zijn. De verste
'
Vlaamse'voorouder van de Boucneau'
s in Vlaanderen (ene Stefhanus of Estienne) kwam uit Nimy
bij Mons rond 1670 in Avekapelle bij Veurne wonen. Hij was smid. Volgens de info van Jo Patteeuw
zou het dus kunnen dat dat misschien ook zijn voormalige job was in het Spaanse leger?
Probleem is wel dat deze migratie wel erg lang (zo'
n 20 jaar?) na het einde van de 80-jarige oorlog
plaatsvond. Kan het zijn dat die volksverhuizingen zolang bleven doorgaan?
Bernard Lauwyck sluit zich hierbij aan maar gaat wel de vragen van Boucneau uit de weg: Het
verdrag van de Pyreneeen (nov. 1659) bevestigde de overwinning van maarschalk Turenne (F) op
de Spaansen en het gebied van Artois (maar niet Aire en St. Omer) werd deel van Frankrijk. De
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inwoners waren helemaal niet enthousiast omdat ze de zware "gabelle" (taks) vreesden. Ook had
Frankrijk zich geallieerd met de Engelse en Nederlandse protestanten en dit bracht wantrouwen bij
de katholieke bevolking. Velen uit Artois emigreerden naar het Spaans vlaanderen. Te Ichtegem
vestigden zich toen ondermeer heel wat Franstalige families. Zie "Franstalige immigratie in de
dekenij Torhout " http://users.telenet.be/frankie.schram/plaatselijk4003.htm.

VVF-Westkust bezoekt het provinciaal archief in Brugge

door Joeri STEKELORUM

Op vrijdag 24 oktober bezochten 14 geïnteresseerde leden van onze afdeling het archief van de
provincie West-Vlaanderen. In een gerenoveerde en omgebouwde feestzaal langsheen de
Gistelsteenweg in Sint-Andries gidste archiefmedewerker Marc De Vos doorheen het archief.
Na een uiteenzetting over de werking van de leeszaal, genoemd naar de voormalige bevoegde
député en bezieler van het provinciaal archief Fernand Peuteman, schetste Marc De Vos ons de
verschillende archiefbestanden die er aanwezig zijn.
De archiefbescheiden van de provincie zijn opgedeeld in vier afdelingen:
–

1ste afdeling: hierin vinden we documenten betreffende o.a. het administratief toezicht op de
verkiezingsverrichtingen van de gemeenten in de provincie (zo konden we dossiers inkijken uit
1938. Hieruit bleek dat er o.a. in Pervijze een klacht was tegen een kandidaat omwille van
“omkoping” van kiezers door het afgeven van tegoed-bonnetjes die konden ingewisseld worden
voor steenkolen. Dat het dossier van Wulpen de handtekeningen bevatte op de
voordrachtsakten van de kandidaten, waaruit we de familieleden kunnen halen die een bepaalde
lijst steunden. Verder aanstellingen van politie en brandweer; de vele militieregisters (zo konden
we de militieregisters van onze regio bekijken uit de jaren 1830 met heel wat bekende
familienamen en waarin we een persoonsbeschrijving kunnen vinden, enz.

–

2de afdeling: hierin vinden we documenten betreffende het administratief toezicht op gemeenten
en OCMW’s met o.a. registers van gemeentelijke begrotingen en rekeningen.

–

3de afdeling: bevat – vanaf 1892 – het toezicht op openbare werken, aanleg van wegen, werken
aan kerkgebouwen, gemeentehuizen, geklasseerde gebouwen en landschappen.

–

4de afdeling: documenten betreffende het onderwijs in de provincie, aanstellingen van
onderwijzend personeel, aannemingen van scholen, toezicht op werken in scholen enz. Zo
konden we een plan van de gemeenteschool van Nieuwkapelle bekijken uit de 19de eeuw.

Een moeilijkheid is een bepaald stuk terugvinden omdat de provinciale archiefbescheiden wel erg
verspreid bewaard worden.
De documenten uit de Franse Tijd (1793-1815) worden bewaard in het zgn. Archief van de Franse
Hoofdbesturen – Leiedepartement, dat zich bevindt in het Rijksarchief te Brugge (ook wel het
Franse Fonds genoemd). Hierin steken o.a. de conscriptielijsten van miliciens uit die periode.
De archiefbescheiden uit de Hollandse Tijd (1815-1830) worden bewaard in het provinciaal archief.
De periode 1830-1875 bevindt zich opnieuw in het Rijksarchief te Brugge. De documenten uit de
periode 1875-1940 (het zgn. Blok A), die voorheen werden bewaard in het Rijksarchief te BeverenWaas, zijn nu te consulteren in het provinciaal archief.
Een uitzondering zijn evenwel de militieregisters die in het provinciaal archief te consulteren zijn
voor de periode 1813-1922. Men is momenteel bezig met de digitalisatie van deze bescheiden.
Ook de belangrijke atlassen van de onbevaarbare waterlopen zijn ondertussen reeds digitaal in het
archief te consulteren.
Voor onze regio is zeker het archief van het arrondissementscommissariaat Veurne het vermelden
waard, waar zeker wat betreft de kleinere gemeenten uit onze regio heel wat in te vinden is. Dit
archief werd gedeponeerd in 1964. De toegang tot de verschillende fondsen gebeurt via een
inventaris, die te raadplegen is in de leeszaal.
We kregen een rondleiding in het archiefdepot zelf, waar vochtigheid en temperatuur constant wordt
geregeld. We konden zelf vaststellen met welke zorg de bescheiden aldaar bewaard worden.
Bijzonder in het oog sprongen de rijke collectie aan fotomateriaal, affiches, munten en penningen en
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de belangrijke reeks van atlassen van buurtwegen en onbevaarbare waterlopen. Ook het belangrijke
archief van hinderlijke inrichtingen kan voor ons familiekundig onderzoek belangrijk zijn voor wie
bijv. brouwers of andere ondernemers in zijn familie heeft.
Wie meer wenst te weten kan ook nog een kijkje nemen op de site van het archief: http://www.westvlaanderen.be/jahia/Jahia/site/archiefdienst/pid/1492.
Met haar ruime openingsuren is het provinciaal archief van West-Vlaanderen bovendien bijzonder
klantvriendelijk ! Interessant is ook het nemen van een abonnement op de digitale nieuwsbrief van
het archief waar veel nieuwsjes en weetjes in vermeld worden.
_________________________________________________________________________________________________

Digitalisering

door Dirk Cailliau en Joeri Stekelorum

In een vorige editie van onze driemaandelijkse Nieuwsbrief (jrg 7 nr 2 – april 2007) werd het project
‘Digitalisatie akten burgerlijke stand Alveringem” reeds uitvoerig besproken.
Om even ons geheugen op te frissen…. dit project omvat de digitalisatie (= fotograferen) van alle akten van de
burgerlijke stand (BS) van de fusiegemeente Alveringem (Alveringem, Beveren-aan-de-IJzer, Gijverinkhove,
Hoogstade, Izenberge, Leisele, Oeren, Sint-Rijkers, Stavele) en dit voor de periode 1796-1910. De bedoeling
is om de mogelijkheid te bieden om heel vlot de nodige informatie te vinden (o.a. in ons regionaal centrum) en
anderzijds de originele stukken beter te beschermen.
Waar staan we vandaag ?
Alveringem : alle akten werden gefotografeerd ; is momenteel in bewerking
Beveren-aan-de-IJzer : periode 1871-1910 is in bewerking; 1796-1870 volledig consulteerbaar
Gijverinkhove : volledig afgewerkt en consulteerbaar
Hoogstade : volledig afgewerkt en consulteerbaar
Izenberge : volledig afgewerkt en consulteerbaar
Leisele : volledig afgewerkt en consulteerbaar
Oeren : volledig afgewerkt en consulteerbaar
Sint-Rijkers : volledig afgewerkt en consulteerbaar
Stavele : alle akten werden gefotografeerd; is momenteel in bewerking.
De afwerking van dit project vergt veel energie en tijd en daarom zoeken we nog enkele medewerkers – die
thuis en op eigen tempo – de beelden kunnen bijwerken. Belangstellenden die wensen mee te werken,
kunnen contact opnemen met de projectleider dirk.cailliau@scarlet.be
Volgende gegevens werden onlangs aan intranet van VVF-Westkust toegevoegd :
• Leisele BS akten van jaar V tot 1910
• F.A.G. Jrgangen 1984/85/86 + 2003/2004/2005/2006/2007, alle in PDF formaat zodat op elk woord
kan gezocht worden
• Armbouts-Cappel : Tafels Geb, Huw, Ovl.
• Gijverinkhove : Tafels Huw tot 1949 (enkel hier op intranet, niet op de website)
• Koksijde : tafels Huw tot 1910
• Beveren-aan-de-IJzer : PR Doopakten 1795-1850
• Fonds Claerhout : bidprentjes : bij wijze van proef werden een 200-tal bidprentjes (van in totaal
24000), geknipt, aaneengeplakt en in een PDF pakket (dit geeft de mogelijkheid om op zowel
naamgegevens als geboorte- en/of overlijdensplaats te zoeken) omgezet.
Ontsluiting bidprentjesverzameling Florizoone-Scheirsen
We doen hier nogmaals een oproep voor medewerking aan het ontsluiten van de digitaal gescande
bidprentjesverzameling.
Er zijn een 365.000 bidprentjes ingescand. Daarvan werden er ondertussen een 150.000-tal door een
zevental vrijwilligers thuis – en elk op zijn ritme – op een zeer eenvoudige wijze op de computer verwerkt (elk
prentje dient een andere bestandsnaam te worden gegeven, dit gebeurt via het programma IrfanView).
Momenteel zitten we in de laatste rechte lijn voor de prentjes uit de periode 1800-1940 en een aantal
bijzondere klassementen. We hopen deze in de eerste maanden van 2009 op de computer in het lokaal te
kunnen zetten, zodat dit voor elke bezoeker beschikbaar is. Samen met het Fonds Lams zullen we dan
beschikken over een kleine 300.000 digitale bidprentjes.
De periode 1940-1980 is echter nog vrij omvangrijk en daarom zoeken we nog extra vrijwilligers die
kunnen meehelpen. Heb je wat tijd, neem dan kontakt met de voorzitter: stekelorum@skynet.be.
Dank ook aan de vele milde schenkers van bidprentjes en rouwbrieven.
En aan de 9 vrijwilligers die instaan voor het klasseren van deze aanwinsten.
De verzameling bidprentjes is al uitgegroeid tot 18 000 ex en de verzameling rouwbrieven telt nu 34 000 ex.
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Bidprentjes met een gezicht

door Joeri STEKELORUM

Even kennismaken met een experiment dat misschien kan inspireren tot een verzameling
“Bidprentjes met een gezicht”. We kregen van VVF-Oostende een reeks oude foto’s van personen
uit Veurne en omgeving. Even puzzelen in het archief van bidprentjes uit de fondsen Lams en
Florizoone en we hadden volgend resultaat.
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Wie oude foto’s heeft van familieleden kan tot een gelijkaardig resultaat komen. De bidprentjes van
de fondsen Lams en (nog even geduld) Florizoone kunnen in het VVF-Westkust lokaal in SintIdesbald worden geraadpleegd en een copie kan geprint worden. Er zijn ook talrijke bidprentjes
waarop een foto staat van de overledene.
Een belangrijke opgave is te achterhalen wie er op de foto staat. Vandaar dat men steeds achteraan
op de foto voldoende gegevens moet noteren (liefst met potlood) wil men niet dat een volgende
generatie voor een raadsel staat. Koffers vol prachtige foto’s van voorouders wachten nog steeds op
een ontsluiting.
Van volgende personen hebben wij een oude foto ontvangen van VVF-Oostende:
- Eugenia Josephina DE SOUTTER (1808-1879), x Lodewijk Jozef ABEELE.
- Coleta PROVOOST (1812-1890), x Jan ABEELE.
- Florimondus Desiderius Cornelius DEMEESTER (1839-1872).
- Henricus Josephus DERATHÉ (1838-1872), x Amelia Sophia HEUGHEBAERT
xx Maria Ludovica VANDENDRIES
- DESMEDT (1818-1903), veearts in 1866.
- Maria DOBBELAERE, +Brugge 3-12-1874, dochter van apotheker.
- DUPON, smid, vader van Hector, x Elvire NOOTAERT.
- Emilius Augustus GHEWY (1828-1911), advocaat, x Mathilde GOUDAERT.
- Gustaaf Theodoor PARET (1842-1908), x Rosalie DE HOLLANDER.
- Arthur Maria Cornelius PYSON (1852-1922), x Maria Ludovica DESAVER.
- Carolus Ludovicus RILLOF (1834-1904), x Sophie BORRÉ.
- Ludovicus Henricus RYSSEN (1845-1875), xMaria Ludovica PROVO.
- Alphons Emiel VANDERHEYDE (1851-1887), zv. Norbert & Clemencia GHEWY.
- Henri DERATHÉ (1838-1872),
- Marie WALRAEVE (1848-1926), x Edmond LUCIDARME.
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Meda illes voor moed en zelfopoffering

door Joeri STEKELORUM

Het Belgisch Staatsblad
een onontgonnen bron voor de 19de-eewse familiegeschiedenis

Inwoners uit de Westhoek vereremerkt wegens daden van moed en zelfopoffering
(1836-1895)
Met deze bijdrage willen we nu en in de volgende nummers van deze nieuwsbrief de aandacht van de
genealoog vestigen op een totaal verwaarloosde bron voor het schrijven van een familiegeschiedenis,
met name het Belgisch Staatsblad. Dit, sedert het ontstaan van België officiële publicatieblad, bevat
inderdaad voor de doorsnee genealoog op het eerste zicht weinig bruikbare informatie. Naast de
publicatie van wetten, besluiten en verordeningen en andere administratieve zaken, kunnen echter
verschillende rubrieken de familiekundige van nut zijn. Er zijn vanzelfsprekend de vele
benoemingsbesluiten van politiek personeel (bijv. burgemeesters) en administratief rijkspersoneel.
Tussen deze zaken naar een naamgenoot of familielid zoeken vraagt een heus monnikenwerk !
Er zijn echter een aantal zaken waar men met minder inzet van tijd grotere kans op resultaten kan
bekomen. Er zijn bijv. de lijsten van uitgereikte diploma'
s aan (universiteits)studenten, de jaarlijkse
terugkerende uitreikingen van burgerlijke en militaire eretekens. Als voorbeeld van deze laatste
kunnen we de in 1857 gepubliceerde lijsten vermelden van personen die wegens hun deelname aan
de veldtochten van Napoleon de herinneringsmedaille van Sint-Helena mochten ontvangen1. Ook kan
verwezen worden naar de diverse nijverheidseretekens. Om deze lijsten op een gemakkelijke manier
in de duizende bladzijden, soms niet zo goed bewaard, papier te kunnen terugvinden, verwijzen we
voor de geïnteresseerden naar de halfjaarlijkse indices (tables des matières) die steeds werden
opgemaakt (zie bijv. onder eretekens).
In deze reeks willen we echter specifiek de aandacht vestigen op lijsten van personen die de medaille
voor moed en zelfopoffering ontvingen. Deze vereremerking wordt reeds sinds het Hollandse Bewind
uitgereikt. Onder Leopold I werd ze gecreeërd in 18372. Ze omvatte toen, al naargelang de
verdiensten bij de gestelde daad, drie klassen: goud, verguld zilver en zilver. Ook werd eventueel
voorzien in een geldelijke vergoeding. Naast de medaille kreeg de begunstigde tevens een brevet.
De beschrijving van de medaille wordt door H. Quinot3 als volgt omschreven: "Le bijou, de mêmes
dimensions pour les trois classes, avait 24 mm. de diamètre. L'avers était l'effigie du Roi Leopold Ier
en profil, la tête ceinte d'une couronne de chêne; en exergue se voyait l'inscription 'Léopold premier
Roi des Belges', en relief dans un cercle circonscrivant le bijou. Le revers portait une couronne de
feuilles de chêne, au dessous de laquelle étaient gravés les noms de l'impétrant, le lieu et la date des
faits avec, en exergue, dans un cercle circonscrivant le bijou, l'inscription 'Dévouement, Courage,
Humanité, Recompense Publique'".
Verder weet hij ons te vertellen: "(...) la médaille était suspendue d'un ruban moir aux couleurs
nationales, placées dans l'ordre normal, de 40 mm. de largeur (...)". In 1849 echter wijzigde men dit
laatste:"la médaille serait dorénavant surmontée d'une couronne murale et modifiait la disposition des
couleurs du ruban en stipulant qu'il serait large de 28 mm., dont la bande centrale, large de 10 mm
serait noire, et bordée gauche et droite de deux bandes jaune et rouge de 4 mm. de large."

1

Deze lijsten, die enkel de naam en de voornaam van de begunstigde vermelden (dus geen woonplaats, noch
beroep), vindt men in het Staatsblad van 1858: de nummers 23 (23 januari) p. 264, nr. 51 (20 februari) p. 617, nr.
77 (18 maart) p. 953 en nr. 117 (27 april) p. 1489.
In het archief van het Legermuseum worden ruim 3600 dossiers bewaard met betrekking tot het verlenen van de
medaille van Sint-Helena (zie hiervoor de inventaris terzake: Paridaens, M.A., Inventaire du Fonds d'Archives
'Médailles de Sainte-Hélène', Brussel, Centrum voor Militaire Geschiedenis, inv. 16.)

2

Koninklijk besluit van 27 september 1837 m.b.t. "le modèle et le port des médailles décernées pour les actes de
courage et de dévouement", gewijzigd bij k.b. van 19 april 1849 "instituant des récompenses pour les actes de
courage, de dévouement et d'humanité".

3

Quinot, H., Receuil illustré des décorations Belges et Congolaises, Oudergem-Brussel.
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Deze medaille werd in 1867 vervangen, onder Leopold II, door de burgerlijke medaille voor daden van
moed en zelfopoffering. Deze omvat volgende vijf klassen:
burgerlijk Kruis 1ste klasse (Croix Civil 1° classe)
burgerlijk Kruis 2de klasse (Croix Civil 2° classe)
burgerlijke Medaille 1ste klasse;
burgerlijke Medaille 2de klasse;
burgerlijke Medaille 3de klasse en bovenop telkens een geldelijke vergoeding.
Voor de beschrijving ervan laten we weer H. Quinot aan het woord: "Le bijou de la Croix civique
consiste en un croix octogonale émaillée de blanc, posée sur unce croix de Bourgogne en or. Un fusil
en or relie la branche supérieure à l'anneau dans lequel passe le ruban". Wat de Medaille betreft: "(...)
est à peu près semblable, mais la croix n'est pas émaillée et ses branches, de mêmes que le sautoir,
sont simplement relevés sur métal et la branche supérieure n'est pas surmontée du fusil". Verder:"Le
ruban est de mêmes couleur (d.i. 'ponceau'), mais n'a que deux raies noires de 7 mm. bordées de
chaque côté d'un petit filet jaune de 1 mm."
Dit voor wat betreft de medailles die gangbaar waren in de loop van de 19de eeuw. Voor de
genealoog is de periode 1837 tot 1895 de meest interessante. Dan immers werden in het Staatsblad,
in meestal dezelfde periode van het jaar4, tabellen opgenomen, per provincie, die volgende informatie
bevatten:
1. naam en voornamen van de begunstigde;
2. zijn woonplaats;
3. zijn beroep;
4. plaats en datum waar de feiten zich voordeden;
5. de feiten waarvoor de begunstigde zich onderscheidde5;
6. de aard van de medaille die de begunstigde ontving.
Na 1895 wordt enkel nog de naam en voornamen, het beroep en de woonplaats van de vereremerkte
personen vermeld.
Ten behoeve van de genealoog publiceren we hier vanaf volgende nieuwsbrief een overzicht van ruim
600 personen uit de Westhoek6 die een medaille voor daden van moed en zelfopoffering mochten
ontvangen. We vermelden alfabetisch hun naam, hun beroep en hun woonplaats en tevens de soort
medaille die ze opgespeld kregen. Met deze gegevens menen we dat elke genealoog in staat moet
zijn om eventuele verwanten uit deze lijst te halen. Lezers die meer over de omstandigheden terzake
willen vernemen, verwijzen we dan uiteraard naar het desbetreffende nummer van het Staatsblad.
Hoeft het nog gezegd dat deze gegevens een aanzet kunnen zijn om een grondiger onderzoek
terzake te verrichten: werd er bijv. niets geschreven over die heldendaad in de lokale pers, zijn er
geen documenten in het gemeentearchief over deze zaak te vinden, zijn er geen mondelinge, ja zelfs
schriftelijke overleveringen in de familie, vinden we de medaille ergens afgebeeld op een foto van de
persoon in kwestie, werd de onderscheiding niet vermeld op het bidprentje of de rouwbrief, enz.
We hopen met dit artikel een aanzet te kunnen geven tot het bewuster graven in de familiegeschiedenis, zij het dan misschien maar met la petite histoire.

4

Vanaf 1848 werden de medailles één keer per jaar uitgereikt. Tot 1880 werden de lijsten gepubliceerd in de maand
september. Nadien vinden we ze terug in de loop van de maanden juli en augustus. De decoraties werden verleend
bij koninklijk besluit.

5

Het betreft meestal verdrinkingen, mensen die in vijvers of putten zijn gevallen, branden, scheepsrampen, enz.
Het verslag van de feiten kan kort zijn, doch ook zeer omstandig; het laatste is meestal het geval als de begunstigde
een medaille ontving van de hoogste klasse (bijv. goud, later Médaille 1° Classe of het Croix Civil).
De naam van de geredde persoon of personen wordt omzeggens nooit vermeld.

6

Hieronder verstaan we de arrondissementen Veurne (28 gemeenten), Diksmuide (29 gemeenten) en Ieper (38
gemeenten).
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Volgende gegevens zijn in de medaillijst vermeld:
B.S. = Belgisch Staatsblad (gevolgd door de datum en het nummer (nr.) of de pagina (f))
- kolom 1: familienaam
- kolom 2: voornaam/voornamen
( ZIE EERSTE LIJST PAGINA’S 51-52 )
- kolom 3: beroep
- kolom 4: woonplaats
- kolom 5: aard van de verkregen onderscheiding
afkortingen
A = argent (zilveren medaille)
V = vermeil (zilveren met goud belegde medaille)
O = or (gouden medaille)
MH = mention honorable (eervolle vermelding)
M1 = medaille 1° klasse
M2 = medaille 2° klasse
M3 = medaille 3° klasse
CC1 = burgerlijk kruis 1° klasse (Croix Civile 1°)
CC2 = burgerlijk kruis 2° klasse (Croix Civile 2°)

Goed om weten
•

•

•
•
•

door de redactie

Marcel Van de Cnocke schrijft: Bij een ongehuwde dochter wordt soms het woord "devota"
toegevoegd. Een Leuvense professor emeritus en een katholieke priester noemen haar een kwezel.
Graag had ik een ietwat juistere omschrijving van een "filia devota". Hoe werd ze het, waren er regels,
wanneer en hoe werd een vrouw (meisje) "filia devota" ? Cecile Vanooteghem antwoordde: Ik zou het
een geestelijke dochter noemen. Bij ons in het begijnhof van Sint-Amandsberg wordt in het
doodsboek - het overlijdensboek van het begijnhof - onderscheid gemaakt tussen begijnen,
geestelijke dochters en wereldlijken. Het woord kwezel zou in bepaalde gevallen toepasselijk zijn.
Geestelijke dochters leefden binnen de gemeenschap van het begijnhof namen deel aan alle
godsdienstige oefeningen maar waren niet gebonden aan de regels zoals de begijnen die de beloften
van zuiverheid en gehoorzaamheid aflegden.
Op zondag 15 februari 2009 van 10 tot 17 uur organiseert de Provinciale VVF-afdeling Antwerpen met
haar drie regionale afdelingen een grensoverschrijdende ontmoetingsdag. Die heeft plaats in het
Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61 te Oostmalle. Dagthema: DNA-onderzoek ten
dienste van de genealoog. Info: frans.renaerts@busmail.net .
Voor wie interesse heeft in onze kust is er een interessante website: zie http://www.wetenschatten.be,
een initiatief van Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).
Nieuwe website (blog) over Ramskapelle, bijgehouden door Joost Rommel. Adres:
http://ramskapelleleeft.blogspot.com.
In de laatste Nieuwsbrief stond de kwartierrstaat van Rosalia Villoot met boven Maria Josepha
Cabooter alleen de namen van de ouders. Jan Van Acker, stadsarchivaris in Veurne bezorgde ons de
aanvulling van de gegevens. Op 9 komt Maria Josepha Cabooter, (° Bulskamp 26.01.1763). Op 18
haar vader Herman Josephus Norbertus Cabooter, (° Sint-Walburga Veurne 07.12.1730; zv.
Josephus Zegher Cabooter x Jacoba Josepha Coolen. Op 19 haar moeder Aldegonde Hovaere, ( °
Wulveringem 25.01.1736; dv. Antonius Hovaere x Maria Bisschop).

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 als beschermend
lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het
tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.

Uitgaven VVF-Westkust
- Staten van Goed van de stede en port van Nieuwpoort.. Bewerkt door Jef Cailliau. Prijs € 25,00 (+ €
5,00 verzendingskosten.
Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde.
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De honderdjarige Victoor TICKET

door José CHAMON en Joeri STEKELORUM, voorzitter.

Victoor is een geboren en getogen Koksijdenaar, die op 22 november 1908 werd gezegend met de
voornamen Victoor Hector. Hij groeide op in het gezin van Theodoor Hector ( Koksijde ° 04 juni
1877; + 04 mei 1958) en Eudoxia Stephania Vermoote ( ° Oostduinkerke 15 oktober 1883; +
Koksijde 05 januari 1980). Zijn ouders huwden in Koksijde op 04 oktober 1901 en kregen vijf zonen:
Gustaaf, Victoor, Marcel, Louis( verongelukt in Duinkerke) en Alfons. Zijn jongere broer Alfons is ook
nog in leven en woont in Antwerpen, maar kan zich moeilijk verplaatsen.
Victoors grootvader Seraphinus Ludovicus
Ticket - meestal zegden ze ‘Louis’ - huwde op
29 januari 1866 met Natalia Rosalia
Kesteman, en was de eerste kolenhandelaar
in “Baaldje”. Victoor groeide op aan de
‘Zeepanne’ en kende een onbezorgde jeugd.
Hij liep school in Koksijde-dorp bij de
directeurs Karel en Jef Vannecke. Vanaf zijn
woning trokken ze in groep, waaronder zijn
toenmalige beste vriend Engel Degraeuwe, via
een zandwegeltje naar de Zeestraat (nu
Strandlaan) - in die tijd al een fatsoenlijke weg,
bedekt met kiezel en gedeeltelijk met kasseien
- tot aan het kruispunt van de Zeepanne om
dan via de Pannestraat (nu Robert
Vandammestraat) naar het dorp en de
Kerkstraat te trekken waar de zusterschool en
jongensschool gevestigd waren. Als schoeisel
droegen ze de legendarische houten ‘kloeffen’.
Victoor zag in zijn jeugd ook de Zeepanne tot
het huidige St. - Idesbald evolueren: het ‘Hotel
des dunes’ en ‘Maritiem’ stonden er al en voor
de jeugd was er het gasthuis Tobogan, waar
ze van de hoge duinen naar beneden konden
‘slieren’. Naast het ‘Paviljon du Tennis’ in de
huidige Tennislaan was er ook een wielerpiste.
De paardentram die alleen van Koksijde-Dorp
naar Koksijde-Bad toeristen ophaalde, werd
uitgebreid met een stopplaats in Sint –
Idesbald.
Na zijn huwelijk met Marie-Louise Lemahieu bleef Victoor nog een tijdje thuis wonen. Maar na de
oorlog verhuisden ze naar een woning in de Strandlaan 118, die later het nummer 120 kreeg.
Daarna verhuisden Victoor en Marie-Louise naar Koksijde, waar een appartement in de
Schoondalstraat werd betrokken en waar Victoor nog altijd woont.
Baaltje
Baaldje zag er in zijn jonge jaren heel wat anders uit. Victoor vertelt:. Op de hoek van de
Pannestraat en Zeestraat waren er drie cafés: “Café Zeepanne”, “Chalet de Bogaerde” en “Au bon
Pêcheur”. Iets verder naar Veurne café “De Fluit” met daartegenover de windmolen van Ciesje
Legein. Café “Duinencafé” van David Loncke was door de duinen te bereiken ( via de huidige Jan
Van Looylaan). In de Strandlaan was er het café van Constant Redey en Zenobie Ticket. Waar de
schrijnwerkerij Roger Delie werd opgericht, woonde voorheen aannemer en landbouwer Pierre
Ticket. Hij legde in St. - Idesbald en Koksijde al de steegjes aan in bakstenen. Hij werkte samen met
landmeter Gustaaf Lekens en na de oorlog stelde hij 7 tot 8 mensen tewerk. Na de eerste
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wereldoorlog vestigde aannemer Camiel Boeve zich in de nabijheid van het huidig café-restaurant ’ t
Lusthof.”
Baaldje kende heel wat dorpsfiguren: Engel Haelewyck, architect Albert Nazy, Louis Goderis,
Camiel Degraeuwe, Henri Hosten en Elza Depuydt, Rubben en Marietje Vilain, Fonsje Strubbe en
Julien Roels. Meer naar het strand toe, waar de vroegere bakkerij Parreyn was gevestigd, woonden
schrijnwerker Gaston Mahieu en loodgieter Jef Ryckman,die later het hotel Ryckman stichtte.
Volledig aan zee was er het Hotel des Dunes, Hotel Maritiem van de familie Desaever en Hotel des
Bains. Op de geïmproviseerde Zeedijk het pension Adri en enkele oude villa’s die later dienst deden
als kinderopvangtehuis Les Glaïeuls. Aan de westzijde was er de gekende villa Tobogan, met zijn
prachtige glijbaan. Tijdens de 1ste wereldoorlog deed wijlen burgemeester Jacques Van Buggenhout
er zijn militaire dienst.”
Schilder-behanger
Tijdens zij actieve loopbaan was Victoor schilderbehanger. Hij leerde de stiel bij Omer Vermeulen,
de vader van Nelly en Blanche Vermeulen in
Koksijde-Dorp. Hij werkte ook een tijdje bij Van
Dooren, in Oostduinkerke om de rest van zijn
beroepscarrière af te ronden bij Decoratie Jules
Bille in Koksijde-Bad. Door heel wat mensen
wordt Victoor bestempeld als de beste ‘ schilderbehanger’ die ze ooit in huis hadden: proper, rap
en heel minutieus. De verplaatsingen gebeurden
meestal per fiets. Zo werkte Victoor zelfs een
hele periode in Malo-les-bains (Frankrijk). Iedere
dag, zelfs de zaterdag trok hij met de fiets de
schreve over en ’s avonds terug.
Tijdens de oorlogsjaren 40-45 werd hij door de
Duitse bezetter verplicht tewerkgesteld in
Duinkerke, een zwarte periode in zijn leven. Zijn
jongere broer Louis liet er het leven. Victoor was
ook politiek actief en stond op de lijst van
burgemeester Jacques Van Buggenhout. Hij was
bestuurslid van het syndicaat en fungeerde als
spreekbuis voor de plaatselijke sectie ‘Hout en
Bouw’.
Samen met wijlen zijn echtgenote danste hij bij
de folkloristische groep IJslandvaarders van
meester Roger Vannecke en bij de gepensioneerden werd hij zelfs eens verkozen tot prins carnaval.
Maar het meest bekend, was Victoor bij sportief Koksijde, meer bepaald in de Koksijdse wielersport.
Victoor was zelf een begenadigd wielrenner en het fietsen bedreef hij zelf tot voorbij zijn 92ste
verjaardag.
Binnen het Koksijdse wielermilieu was hij zelfs een geval apart. Toen hij al een eindje over de
negentig was, fietste hij tijdens de zomer nog iedere week een paar keren met de vrienden
gepensioneerden. Hij fietste met de Westhoekverkenners, en iedere woensdag fietste Victoor,
samen met Agnes Strobbe, Engel Corneillie en nog een paar vrienden naar Ieper en terug. Victoor
was samen met zijn neef Roger Ticket, Gust Depoorter, Ryckeboer, Camiel Absent, en nog
anderen één van de van de stichters van de veloclub “ De Verenigde Vrienden”. De stichting vloeide
voort uit de supportersclub van de Koksijdse beroepsrenner Achiel Calcoen. Op de dag van
vandaag, ondanks zijn hoge leeftijd, is niets hem te veel als het maar om de wielersport gaat.
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Talent
Koersen blijft Victoors leven beheersen. Als jonge knaap had hij er veel voor over om wielrenner te
worden, maar zijn vader besliste er anders over. Als jonge knaap bezat Victoor heel wat sportieve
kwaliteiten en wanneer het op een spurtje aankwam kon hij het best zijn mannetje staan. In
wielerwedstrijden voor parochianen of regionale koersen had hij weinig of geen concurrentie. Maar
het viel Victor toch zwaar toen zijn vrienden Roger Nowé en zijn broers Ivo en Henri wel toelating
kregen om aan competitiesport te doen. Maar de linke Victoor probeerde het op een andere manier
- toen kon dit nog. Zo koerste hij een paar keren met een andere naam, maar na een achtste plaats
in Oostduinkerke en een overwinning in Raversijde was bij zijn vader de maat vol. Het moest voor
eens en voor altijd gedaan zijn. Voor een parochiewedstrijd op de wijk Zeepanne kreeg hij nog even
een vrijgeleide en tot groot jolijt van zijn vele supporters maakte Victoor er een one-manshow van.
Met grote voorsprong won hij, voor Arthur Labyt en Alex Calcoen. De uitslag werd opgeschreven
door de café-uitbater want de organisatoren waren nog niet aan de meet verschenen. Nadien zag
Victoor zijn “evenbeeld” in de Koksijdse beroepsrenner Achiel Calcoen die hij overal waar er
gekoerst werd volgde.
Album
Victoor is ook nog de trotse bezitter van het album
dat destijds werd gemaakt ter gelegenheid van de
organisatie van de eerste beroepsrennerswedstrijd in
Koksijde en dat ieder jaar werd aangevuld. Elke
bladzijde is met goud omrand en aangevuld met
foto’s, een juweeltje op zich. Tussen de vele
winnaars staan de toenmalige kampioenen als Karel
De Baere, buur Bernard Vandenkerckhove, Noel
Foré, Jos Huysmans, Jan Adrianssens, Miel Daems,
Rik Van Linden, Walter Godefroid, Dirk Baert en
anderen.
De organisatie van een beroepsrennerswedstrijd
kostte heel veel en de respons was een vijftiental
jaren geleden tot onder het vriespunt gedaald.
Intussen zijn zelfs de wedstrijden voor liefhebbers
een zachte dood gestorven. Alleen de keizer voor de
juniores en de interclub voor nieuwelingen hebben
zich in het programma-aanbod kunnen handhaven.
Inmiddels heeft de veloclub al zijn energie gestopt in
de internationale cyclocross, die doorging in. Een
organisatie die zelfs het wereldkampioenschap
binnenhaalde en waar Victoor nog intens heeft aan
meegewerkt. Nu wordt alles verwacht voor nieuwe
soortgelijke uitdaging in 2013.
Samen met zijn overleden echtgenote Maria-Louise
Lemahieu ondernam Victoor heel wat grote reizen: Noorwegen, Zweden, Spanje, enz. Om een
inzicht te krijgen over zijn familie schonk gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, voorzitter van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Westkust, een kwartierstaat van de familie Ticket
die teruggaat tot 1766.
Ondanks zijn honderd jaar heeft Victoor Ticket nog altijd een goed geheugen. Stappen gaat iets
moeilijker, maar met de hulp van een ‘staander’ lukt het hem aardig. Ook zijn hometrainer staat
binnen handbereik, want ‘fietsen is zijn lang leven’. Bij ons bezoek droeg hij voor de vuist weg nog
enkele mooie gedichten voor en zong hij een aangrijpend lied uit zijn kinderjaren. Victoor kent en
kende heel wat inwoners met naam, voornaam en zelfs bijnaam in Koksijde. Van ieder huis en
bewoner in Sint Idesbald kan hij een verhaal ophangen, leuke maar ook die minder plezante zaken.
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Kwartierstaat van Victoor Hector Ticket, honderdjarige in Koksijde
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Ticket
Joannes Franciscus

Christiaen
Michael Josephus

Kesteman
Petrus Jacobus

Pittellion
Petrus Jacobus

Vermoote
Petrus Franciscus

Moenaert
Patritius Carolus

Thieren
Jacobus Engelbertus

Ramoudt
Josephus Leopoldus

° Gijverinkhove,
ca 1766
+ Hoogstade
10 feb 1842

° Izenberge,
8 feb 1775
+ Hoogstade
5 nov 1838

° Haringe,
18 nov 1735
+ Bulskamp
2 dec 1785

° Oostduinkerke,
26 aug 1776
+ Oostduinkerke
5 mei 1814

° Koksijde,
13 okt 1784
+ Koksijde
28 jun 1874

° Wulpen,
19 dec 1784
+ Koksijde
19 dec 1859

° Pervijze,
1795
+ Oostduinkerke
26 maa 1857

° Pollinkhove,
ca. 1794
+ Westende
17 apr 1869

x Hoogstade,

x Leisele,
16 mei 1798
Vercruysse
Regina Constantia
° Leisele,
26 dec 1775
+ Hoogstade
5 maa 1830

x Bulskamp,
7 jun 1774
Minne
Thecla Jacoba
° ???
ca 1755
+ Wulveringem
1817-1818

x Oostduinkerke,
6 jan 1801
Bedert
Theresia Cornelia
° Oostduinkerke,
20 jan 1782
+ Oostduinkerke
2 nov 1854

x Koksijde,
17 mei 1813
Calcoen
Eugenia Francisca
° Adinkerke,
18 feb 1788
+ Koksijde
29 jan 1867

x Oostduinkerke,
1 feb 1813
Lehouck
Joanna Theresia
° Koksijde,
11 jan 1785
+ Koksijde
17 jul 1872

x Oostduinkerke,
16 apr 1822
Vossaert
Judoca Josepha
° Oostduinkerke,
10 dec 1789
+ Oostduinkerke
27 okt 1863

x Stuivekenskerke,
10 apr 1820
Taillieu
Henrica Francisca
° Stuivekenskerke,
ca. 1793
+ Westende
28 feb 1867

5

Claeys
Barbara Constantia
° Hoogstade,
ca 1764
+ Hoogstade
11 dec 1818
16

17 18
Ticket
Bartholomeus
Ambrosius
° Hoogstade,
24 aug 1806
+ Beveren-IJzer
9 apr 1858

4

19

20

21

23

24

25 26

29

30

31

Kesteman
Lambertus Jacobus

Pittillion
Josephine Colette

Vermoote
David Alexander

Moenaert
Jeanne Therese

Thieren
Pieter Jacobus

Ramoudt
Henrica Francisca

° Hoogstade,
5 aug 1808
+ Hoogstade
13 nov 1859

° Bulskamp,
1784
+ Oostduinkerke
7 feb 1855

° Oostduinkerke,
5 okt 1808
+ Koksijde
4 feb 1878

° Koksijde,
10 maa 1814
+ Koksijde
29 jun 1882

° Koksijde,
28 feb 1813
+ Koksijde
6 jan 1894

° Oostduinkerke,
2 jan 1824
+ Oostduinkerke,
7 feb 1910

° Westende,
24 dec 1823
+ Oostduinkerke
23 aug 1891

x Hoogstade, 8 feb 1834

x Wulveringem, 25 jan 1832
9

10

Ticket Seraphinus Ludovicus
° Hoogstade, 27 jul 1836
+ Koksijde, 1 apr 1912

x Koksijde, 15 feb 1838
11

12

Kesteman Natalia Rosalia
° Wulveringem, 28 feb 1843
+ Koksijde 7 feb 1879

x Oostduinkerke, 8 aug 1850
13

Vermote Ludovicus Franciscus
° Koksijde, 20 okt 1851
+ Oostduinkerke, 1 feb 1912

x Koksijde, 29 jan 1866
4

14

15
Thieren Rosalia Sophia
° Oostduinkerke, 18 apr 1856
+ Oostduinkerke, 12 jan 1945

x Oostduinkerke, 23 aug 1876
5

6

Ticket Theodoor Hector
° Koksijde, 4 jun 1877
+ Koksijde, 4 mei 1958

2

27 28

Christiaen
Joanna Theresia

8

3

22

7
Vermoote Eudoxia Stephania
° Oostduinkerke, 15 okt 1883
+ Koksijde, 5 jan 1980

x Koksijde, 4 okt 1901
2

3

Ticket Victoor Hector
° Koksijde, 22 nov 1908

1
1
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MEDAILLES VOOR MOED EN ZELFOPOFFERING UITGEREIKT AAN PERSONEN UIT DE WESTHOEK (1)
NAAM

VOORNAAM

BEROEP

WOONPLAATS

Soort
medaille

Abeele
Acquet
Adam
Aernout
Aernout
Aernout
Alderweireld
Alleweireld
Allewerelt
Ameloot
Ampe
Annecaert
Annys
Arnoudt
Assez
Baeckelandt
Baete
Baete
Baeten
Bailleul
Bailleul
Bailleul
Balloy
Barbier
Barbier
Barcke
Bardin
Barrezeele
Baudet
Becelaere
Bedert
Bedert
Beeren
Beerst
Beirnaert

Leopold
Joseph
Désiré
Charles
Henri
Pierre
Charles
Charles
Louis
Théophile
Aloise
Constantin
Seraphin
Auguste
François
Charles
Erasme
Erasme
Emmanuel
Henri
Henri
Louis
Jean Baptiste
Charles-Louis
Corneille
Jean
François
Pierre Jacques
François
Lievin
Ange
Pierre
Jean-Baptiste
Edouard
Ignace

schipper
schoenmaker
dienstknecht
metser
soldaat
metser
schipper
dagloner
herbergier
landbouwer
landbouwer
werkman
werkman
dagloner
rijkswachter
werkman
matroos
matroos

Veurne
Merkem
Vladslo
Elverdinge
Ieper
Elverdinge
Alveringem
Avekapelle
Avekapelle
Bulskamp
Zarren
Avekapelle
Koksijde
Geluveld
Veurne
Zillebeke
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Ieper
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Diksmuide
Pervijze
Ramskapelle
Dranouter
Veurne
Veurne
Nieuwpoort
Keiem
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Beerst
Hollebeke

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

leerling-loods
leerling-loods
metser
geestelijke
dagloner
douanebeambte
schipper
visser
timmerman
visser
herbergier
werkman
dagloner
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DATUM
BS 22.08.1881 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 29.12.1847 (nr. 363)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 29.11.1846 (nr. 333)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 21.11.1833 (nr. 325)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 18.08.1848 (nr. 231)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 12.02.1839 (nr. 43)

Belpaeme
Bendel
Bentein
Berghe
Beschuyt
Beun
Beun
Billiaert
Billiaert
Billiau
Biltris
Blanckaert
Blomme
Blondé
Blondé
Blondé
Blondé
Blondé
Blondé
Blondé
Blondé
Blondet
Blondéz
Bodeyn
Boels
Bogaert
Bogaert
Bogaert
Bogaert
Bogaert
Bogaert
Bollie
Bondue
Bonny
Bonte
Bonvarlé
Bonverle

Pierre Leopold
Pierre
L.
Corneille Henri
Philippe
Alexandrine, E. Top
François
Eugene
Eugène, zoon
Camille André
René
Pierre
Ernest
Charles
Edouard
François
Pierre
Pierre
Pierre
Seraphin
Séraphin
Pierre
Louis
François-Louis
François
François
Louis
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre François
Désiré
César Evariste
Charles
Hector
Louis
Charles

schipper
werkman
brouwersgast
boerenwerkman

dagloner
visser
visser
landbouwer
scholier (15 jaar)
werkman
schipper
loods
visser
strodekker
visser
visser
visser
strodekker
strodekker
visser
visser
visser
herbergier
redder
visser
sluiswachtersknecht
hulp-sluiswachter
hulp-sluiswachter
hulp-sluiswachter
pakjesdrager
werkman-hovenier
douanebrigadier
koewachter
schipper
visser

Pollinkhove
Stuivekenskerke
Kortemark
Stavele
Nieuwpoort
Leisele
Eggewaartskapelle
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Oostvleteren
Proven
Langemark
Diksmuide
Nieuwpoort
Adinkerke
Wulpen
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Wulpen
Wulpen
Adinkerke
Adinkerke
Diksmuide
Adinkerke
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Lo
Mesen
Houtem
Wervik
Pollinkhove
Pollinkhove
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M2
MH
A
M3
M3
A
M3
A
A
M2
A
A
MH
M3
M1
A
A
V
A
M1
M3
A
V
A
CC2
M2
M3
M2
M2
M2
M1
M2
M3
V
M3
A
A

BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 26.09.1851 (nr. 269)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 18.08.1848 (nr. 231)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 22.08.1881 (bijlage)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 10.10.1866 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 26.09.1877 (bijlage)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 12.02.1839 (nr. 43)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
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AGENDA
Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, Sint-IdesbaldKoksijde (ex-home Pecher) tenzij anders vermeld
-

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

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

Een gelukkig en volmaakt 2009

de redactie

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

Joeri Stekelorum, voorzitter

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

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

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

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

Vlamingen in Duitsland en Walen in Vlaanderen - bis

Jan Van Acker

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

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

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 als
beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid
ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband
met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor
Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03646.99.88.

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

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

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

door Willy MOONS

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

7

Veurnse stadsarchief beter gehuisvest

door JVA

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

Goed om weten
•

door de redactie

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

•

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

door Joeri STEKELORUM

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

Meda illes voor moed en zelfopoffering (2)

door Joeri STEKELORUM

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

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

Beroep

Woonplaats

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

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

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

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

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

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

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

visser
visser
dagloner
landbouwer
houtzager
houtzager

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

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

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

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

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

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

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

timmerman
metser
landbouwer
werkman
schipper
douanebeambte
werkman
ferblantier

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

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

brouwersfamilies in de Veurnse regio
met nadien degustatie van bier.

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

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

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 als beschermend
lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het
tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.

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

door Joeri STEKELORUM

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

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

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

16

Op dat ogenblik houdt de correspondentie omtrent Carolus Vandamme op, wat doet vermoeden dat hij
vooralsnog, wellicht in de loop van 1892, terug naar Koksijde kon keren.
Evenwel…twee jaar later, op 2 november 1893 om één uur in de namiddag, wordt de Koksijdse molenaar
Carolus Ludovicus Vandamme (°Koksijde, 23-02-1850) dood gevonden op het strand van Oostduinkerke.
Hiermee eindigt een toch wel bijzonder tragisch leven van deze Koksijdenaar, in een tijd waarin de
psychiatrie nog in haar kinderschoenen stond…

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

___________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

“ILLEGALE” PAROCHIEREGISTERS.

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

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

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

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

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

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

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

De AKTEN van BEKENDHEID (of van notoriteit).

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

ADMINISTRATIEVE bescheiden van de gemeentelijke overheid

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

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

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

11

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

12

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

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

14

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

15

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

16

.

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

VONNISSEN tot VERBETERING van de akten van de burgerstand

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

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

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

18

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

19

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

20

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

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

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

23

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

20

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

De OVERLIJDENSAKTEN van de burgerlijke stand

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

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

25

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

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

27

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

28

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

•

•

door de redactie

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

_________________________________________________________________________________________________

De erkenning van een kind

door de redactie

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

_________________________________________________________________________________________
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Deugnieterij in de duinen van Koksijde

Joeri Stekelorum

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

Medailles voor moed en zelfopoffering

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

Lievin

David

Achille

Henri

Jean

Victor Martin

Henri Leopold

Rachel Marie

Pierre

Pierre

Isidore

Theophile

Decap

De Cap

Decap

Decap-Hoornaert

Decat

Declerck

Declerck

Declercq

Deconinck

Deconinck

Decorte

Decorte

Decoster

Decoussemaeker

Auguste Désiré

Jules Auguste

Charles

Pierre

Jacques

Pierre

David

Alphonse

Charles

Charles

Victor

Decrop

Dedeurwaerder

Dedeystere

Dedeystere

Dedrie

Defever

Degraer

Degrave

De Groote

De Groote

De Gryse

Charles Louis

André

De Calonne-Beaufaict

Joseph François Louis

Henri Marie Felix

De Calonne

Decroo

Beaufaict

Decae

Decroix

Henri

Ildefondse

De Buysere

Charles

Charles Louis

Conrard

De Busschere

Debuysere

Eugène Joseph

De Busscher

De Buyser

voornaam

naam

boerenwerkman

tuinman

hovenier

vicaris

veldwachter

dienstbode

landbouwer

landbouwer

schipper

herbergier

schipper

veldwachter

koewachter

metser

metser

metser

scholierster

timmermansgast

douanebeambte

werkman

onder-ontvanger posterijen

visser

visser

werkman

visser

onder-luitenant

luitenant

gemeentesecretaris

dagloner

schipper

schipper

douanier

fabrieksbewaker & herbergier

beroep
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Beveren

Alveringem

Alveringem

Oostduinkerke

Klerken

Roesbrugge

Nieuwpoort

Ramskapelle

Ramskapelle

Stavele

Steenkerke

Veurne

Brielen

Booitshoeke

Nieuwpoort

Oostduinkerke

Izenberge

Mesen

Ieper

Mesen

Pervijze

Nieuwpoort

Elverdinge

Woumen

Woumen

Woumen

Woumen

Ieper

Ieper

Veurne

Veurne

Veurne

Veurne

Geluveld

Waasten

woonplaats

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

M3

A

A

M2

A

A

M3

A

A

M3

M2

M1

M1

MH

M2

M2

M3 + 20 fr.

M3

M3

M3

M3 + 25 fr.

M3

M1

M1

M3

V

M3

M3

M2

M1

MH + 15 fr.

M3

M3

M3

M3

soort medaille

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 27.09.1853 (f. 3295)

BS 27.09.1850 (f. 2517)

BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)

BS 27.09.1858 (f. 352)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 27.09.1870 (bijlage)

BS 07.11.1836 (nr. 313)

BS 20.10.1842 (nr. 293)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)

BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)

BS 22.08.1881 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 25.09.1879 (bijlage)

BS 26.09.1877 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)

BS 21.08.1883 (bijlage)

BS 26.09.1867 (bijlage)

BS 27/09/1852 (f.2943)

BS 26.09.1867 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 26.09.1871 (bijlage)

BS 21.08.1883 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

datum

Louis

Auguste

Marie, echtg. Vandenhove

Théodore Louis Henri

Jean Baptiste

Severin

Severin

Joseph

Pierre Leopold

Demol

Denecker

Denpooter

Den Turck

Denutte

Denyft

Denyft

Denys

Denys

Ferdinand

Pierre Isidore

Charles

Amand

François

Pierre

Pierre Leopold

Derickx

Derieuw

De Roo

De Rudder

Deruytter

Deprince

Deraeve

Frédéric François

Depoot

Deraeve

Henri

Pierre Joseph

Depoorter

Charles

Henri

De Meyer

Henri

Henri

De Meyer

Depoorter

Charles

De Meuninckx

Depoorter

Pierre Jean

Demerlie

Pierre

Deleye

Armand Désiré

Désiré

Deleforterie

Demeersseman

Auguste

Deleersnyder

Gustave

Ange

Delannoye

Pierre

Ange

De Lannoye

Delplace

Pierre

Delancker

Delobel

Charles

François

Delaere

Delahaye

Ferdinand

Dehille

Delahaye

Edouard

Louis

Dehert

paardensmid

brouwersgast

kantonnier

landbouwer

visser

timmerman

smidswerker

wever

onder-ontvanger posterijen

sluiswachter

sluiswachter

kantoorbediende

metsersgast

douanebeambte

handwerker-metser

metsersgast

grondwerker

scholier

opzichter steenbakkerij

huisbewaarder stadhuis

bode op stadhuis

herbergier

politie-agent

landbouwer
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gepensioneerde assistent bediende

leerling-loods

hovenier

postbeambte

schipper

-

dienstknecht

rijkswachter

zelfstandige

koewachter & visser

landbouwer

Keiem

Diksmuide

Wervik

Oostkerke

Koksijde

Bulskamp

Dikkebus

Esen

Oostvleteren

Vlamertinge

Nieuwpoort

Nieuwpoort

Diksmuide

Mesen

Adinkerke

Diksmuide

Diksmuide

Ieper

Wulvergem

Houtem

Sint-Joris

Zuidschote

Ieper

Ieper

Beerst

Ieper

Merkem

Veurne

Nieuwpoort

Ieper

Veurne

Diksmuide

Reninge

Reninge

Woumen

Poperinge

Diksmuide

Ieper

Wulpen

M3

M3

A

A

M2

M3

M1

M3

M3

M2

M3

M3

M3 + 20 fr.

V

M3

A

A

M1

M1

M2

A

M3

M2

A

M2

M2

A

M3

A

M2

M3

A

A + 40 fr.

V

A

A

A

V

A

BS 24.09.1863 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1869 (bijlage)

BS 24.09.1856 (f. 3727)

BS 24.09.1864 (bijlage)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 25.09.1879 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 18.10.1880 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1868 (bijlage)

BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)

BS 27.09.1853 (f. 3295)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 29.11.1846 (nr. 333)

BS 25.09.1860 (bijlage)

BS 19.08.1884 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 22.08.1881 (bijlage)

BS 09.08.1841 (nr. 221)

BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 29.12.1847 (nr. 363)

BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 27.09.1858 (f. 352)

BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)

BS 04.11.1846 (nr. 308)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)

BS 28.12.1841 (nr. 362)

BS 03.08.1833 (nr. 215)

BS 06.07.1837 (nr. 187)

BS 30.07.1840 (nr. 212)

BS 27.09.1853 (f. 3295)

BS 26.09.1865 (bijlage)

BS 26.09.1865 (bijlage)

Louis

Mathilde

Deseck

Desiere

Jean

Jean

Pierre

Charles

De Vos

Devreker

Henri

Devos

Devos

Charles

Devos

Charles

Devos

Pierre

Deswarte

De Vloo

Joseph

Deswarte

Jean Pierre

Joseph

Deswarte

Anselme

Joseph

Deswarte

Devarver

Charles

Destoop

Detheux

Charles

Charles

Destoop

Desouter

De Stoop

Jules Cesar

François

Desmyttere

Camille Cyrille

Jean-Baptiste

Deseck

Arthur Jérome

Jean Baptiste

Deseck

Desmyttere

Charles Augustin

Deseck

Desmyttere

François

Deschepper

Edouard

Hector

Deschacht

De Smet

Henri

Descamps

Romain Louis

Bonfils

Desbuquois

Isidoor Gustave

Amand Joseph

Desbonnets

Deslaeve

Gustave

De Sauw

Deslaef

Charles

Jean

De Sanders

Desauvage

Pierre

De Saever

Desauvage

Louis

Albert

Derycke

dagloner

molenaarsgast

landbouwer

kapper

kapper

werkman

douanier

bediende

cavalerist

matroos

werkman

dagloner

dagloner

opzichter bruggen en wegen

metselaarsknecht

landbouwer

landbouwerszoon

landbouwer

werkman

arbeider

brievenbesteller

arbeidster

dagloner

meestergast

schilder

metsersgast

postbode

dagloner

zadelmaker

pakjesdrager

douanier

schippersknecht

landbouwer

werkman
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Bulskamp

Zuidschote

Ieper

Ieper

Ieper

Poperinge

Wervik

Ieper

Ieper

Nieuwpoort

Nieuwpoort

Nieuwpoort

Nieuwpoort

Veurne

Veurne

Nieuwpoort

Diksmuide

Proven

Zillebeke

Proven

Veurne

Ieper

Ieper

Alveringem

Nieuwpoort

Diksmuide

Diksmuide

Nieuwpoort

Diksmuide

Nieuwpoort

Dranouter

Veurne

Wervik

Wervik

Diksmuide

Diksmuide

Keiem

Wulpen

Veurne

M2

A

M3

M3

M2

M3

A

M1

M2

M3

M2

M3

M3

M3

15 fr.

M3

MH

M1

M1

M1

MH + 15 fr.

10 fr.

M3

A

MH

A

A

M2

A

M3

A+20fr.

MH

A

A

10 fr.

10 fr.

A

A

MH

BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)

BS 27/09/1852 (f.2943)

BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)

BS 26.09.1871 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)

BS 25.09.1868 (bijlage)

BS 10.10.1866 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 27.09.1870 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 27.09.1870 (bijlage)

BS 25.09.1878 (bijlage)

BS 26.09.1877 (bijlage)

BS 21.08.1883 (bijlage)

BS 24.09.1862 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1872 (bijlage)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 09.08.1841 (nr. 221)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)

BS 30.01.1849 (nr. 30)

BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)

BS 29.11.1846 (nr. 333)

BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)

BS 24.09.1862 (bijlage)

BS 10.10.1866 (bijlage)

BS 26.09.1865 (bijlage)

BS 24.09.1864 (bijlage)

BS 12.11.1847 (nr. 322)

BS 27/09/1852 (f.2943)

BS 25.09.1878 (bijlage)

François

François Engelbert

Duval

Ego

Ego

(wordt vervolgd)

Leonie

Duval

schipper

schipper

huisvrouw

paardensmid

metser

Frederic

François

Dutreeuw

luitenant

wagenmaker

bakker

dienstknecht

id.

winkelbediende

schippersgast

pasteibakker

kapper

14 jaar

rijkswachter

werkman

schipper

rijkswachter

dienstknecht

schipper

bruggewachter

politie-agent

hovenier

schippersgast

werkman

kleermaker

drukker

opperwachtmeester

douanebeambte

landbouwer

dagloner

onderbrigadier douane

douanebrigadier

slager

werkman

Dutilloeul

August

Duthoit

Jean-Joseph

Duquenne

Arsène

Félicien

Dupuis

Duryeu

Louis

Dupont

Pierre-Jean

Henri

Dupont

Durnez

Gustave

Dumont

Amand

Arthur

Dumon

Florent

Leopold

Duflou

Durieu

François

Dubuy

Durieu

Alexandre

Seraphin

Dubois

Ange

Druwé

Dubois

Emile

Dobbelaere

Willebrord

D'Haene

François

Arthur

Deywel

Pierre

Philippe

De Woulf

Dierickx

Charles Louis

Dewitte

Dhaeyer

Charles

Charles

Adolphe Stanislas

Devulder

Deweerdt

Louis

Devry

Dewaele

Pierre

Henri

Devriendt

Devroe

Pierre

Devreker

Devriendt

Charles Louis

Edmond

De Vreker
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Diksmuide

Diksmuide

Wulpen

Wulpen

Diksmuide

Ieper

Wervik

Adinkerke

Boesinge

Wulveringem

Veurne

Houtem

Nieuwpoort

Veurne

Ieper

Ieper

Ieper

Veurne

Nieuwpoort

Veurne

Veurne

Ramskapelle

Merkem

Sint-Joris

Ieper

Oostduinkerke

Veurne

Werken

Nieuwkapelle

Ieper

Ieper

Nieuwpoort

Oostduinkerke

Veurne

Wijtschate

Mesen

Merkem

Woumen

M1

M2

M2

M1

A

M2

M2

M1

40 fr.

M3

M3

V

M3

A

M2

M3

A

A

M2

A

A

25 fr.

M3

A

M2

A

M3

15 fr.

V

M2

M3

M3

M2

M3

M1

M3

M2

A

BS 26.09.1867 (bijlage)

BS 26.09.1877 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)

BS 25.09.1869 (bijlage)

BS 28.12.1841 (nr. 362)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 19.08.1884 (bijlage)

BS 12.02.1839 (nr. 43)

BS 21.08.1883 (bijlage)

BS 14.08.1839 (nr. 266)

BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 24.09.1862 (bijlage)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 22.08.1882 (bijlage)

BS 04.11.1846 (nr. 308)

BS 25.09.1859 (bijlage)

BS 07.11.1836 (nr. 313)

BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)

BS 12.11.1847 (nr. 322)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 24.09.1864 (bijlage)

BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)

BS 26.09.1851 (nr. 269)

BS 26.09.1865 (bijlage)

BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1869 (bijlage)

BS 25.09.1875 (bijlage)

BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)

BS 25.09.1874 (bijlage)

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)

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

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

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

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 32 als gewoon lid, € 48 als steunend lid, minimum € 80 als beschermend
lid) op rekening 000-0927382-62 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het
tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.

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

door Joeri STEKELORUM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legein, Philippus

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

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

Tousan, Frans

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

Verweerde, Francisca

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

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

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

(Wordt vervolgd)

___________________________________________________________________________________________________________

Problemen met huwelijken

door de redactie

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

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

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

Poorter en vrijlaat

door de redactie

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

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

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

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

Fragment uit het poortersboek van Nieuwpoort, 5 mei 1769

Kinderen op 80

door de redactie

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

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

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

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

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

9.30 tot 12u30 uur : BOEKENBEURS

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

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

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

BEROEP

WOONPLAATS

postbode
paraplu-fabrikant
schoenmaker
dagloner
timmerman
huisbewaarder
dienstbode
opperwachtmeester
opperwachtmeester

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

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

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

DATUM

( Legende: zie vorige
nieuwsbrief)

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

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

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

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

BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 22.08.1881 (bijlage)
BS 29.12.1847 (nr. 363)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 25.09.1860 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 01.04.1841 (nr. 91)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1855 (f. 3135)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 26.09.1851 (nr. 269)
BS 18.09.1843 (nr. 261)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 25.09.1868 (bijlage)
BS 30.07.1840 (nr. 212)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 09.02.1841 (nr. 9)
BS 27.09.1858 (f. 352)
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Hoorelbeke
Hoornaert
Hoornaert
Horrent
Hosten
Houck
Houvenaghel
Hubrecht
Hullebrouck
Hullet
Huyghe
Huyghebaert
Huysseune
Ide
Ide
Ide
Inghels
Iweins d'Eeckhoutte
Jaekx
Janssens
Jansseune
Joestens
Joestens
Kemp
Kempe
Kerrinckx
Kesterman
Klynkemaillie
Knapen
Knockaert
Knockaert
Knockaert
Korten
Laforce
Lahaye
Lamme
Lamote
Landtsheere
Lannoy
Lannoy
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Achille Emile
Henri
Louis
François
August Louis
Jean
Florent
Henri
Fidèle
Jean Francois
Patrice
Charles
François
Colette
Ivon
Ivon
Pierre
Henri
Michel
Henri Adolphe
Pierre
Philippe
Philippe
Amand
Philippe
Henri Louis
Henri Florimond
Julie
Achille
Auguste
Auguste
Pierre
Leonia
Frederic
Auguste Camille
Antoine
Theodore
Jean Baptiste
Charles
Louis

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

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

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

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

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

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

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

BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1850 (f. 2517)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 20.10.1842 (nr. 293)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 04.09.1842 (nr. 247)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 19.08.1884 (bijlage)
BS 26.09.1851 (nr. 269)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 24.09.1861 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 18.09.1843 (nr. 261)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 06.07.1837 (nr. 187)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 30.06.1845 (nr. 181)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
Nieuwsbrief VVF Westkust p. 41

Loncke
Looten
Lotens
Louwyck
Maeckelberg
Maerten
Maerten
Maertens
Maertens
Maertens
Maes
Maes
Maes
Mahieu
Maillard
Marchand
Marchand
Marchand
Marescauw
Markey
Markeye
Martin
Masschelein
Massenhove
Masson
Matton
Mazijn
Mechele
Menten
Menten
Mercier
Mersschaert
Messen
Messen
Messen
Messen
Missy
Mommerency
Monteny
Monteyne
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Auguste
Jean-François
Charles-Louis
Auguste
Leopold Joseph
Camille
Jacques François
E.L.
Edmond
François
Angebert
Henri
Laurent
François
François-Charles
Charles
Edouard
Henri
Joseph
Benoit
Sofie
Ivon
Charles
David-Alexander
Leonard Amand
Jean-Nicolas
Philibert
Georges
Felix
Félix
Louis
Pierre
Jacques
Louis
Pierre
Pierre
Charles
Louis
Corneille
Charles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wordt vervolgd
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Digitale bronnen in ons VVF-documentatiecentrum

door de redactie

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

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

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

WESTKUST

Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)
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AGENDA
Nieuwjaarsreceptie op 22 januari om 19.30 in het VVF-Centrum.
Algemene vergadering vzw op 22 januari om 18.30 uur in het VVF-Centrum
Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80
als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook
de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle
briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen,
heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.
________________________________________________________________________
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders
IBAN BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.
________________________________________________________________________________________________

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

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

door Joeri STEKELORUM

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

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

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

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

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

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

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

Vandenbussche, Charles

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

(Wordt vervolgd)
_______________________________________________________________________________

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

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

jrg 9 nr. 4

Nieuwsbrief VVF Westkust p. . 50

De molen van Sint-Joris

door Chantal LOONES

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

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

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

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

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

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

Goed om weten

door de redactie

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

door Joeri Stekelorum

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

door de redactie

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

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

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

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

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

BEROEP
houtzager
student
kapper

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

MEDAILLE
MH
A
A
A
A+20fr.
V
M3
M1
A
M2
M3
M2
A
M2
M3
M2
A
M3
M2
CC2
M1
M3
M2
A
M2
M2
M3
A
A
25 fr.
M3
M2
M2
A
A
A
M3
M2
M2
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DATUM
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 06.07.1837 (nr. 187)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 18.08.1848 (nr. 231)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 20 - 21.08.1888 (bijlage)
BS 04.11.1846 (nr. 308)
BS 23 - 24.07.1894 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 10.12.1834 (nr. 344)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 18.10.1880 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)
BS 28.12.1841 (nr. 362)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 24.09.1857 (f. 3347)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 30.01.1849 (nr. 30)
BS 25.09.1869 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 18.10.1880 (bijlage)

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

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

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

schipper
schipper
dagloner
schipper
herbergier

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

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

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

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

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

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

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

metser
werkman

steenwerker

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

coadjuteur
herbergier

schipper
schipper
tijdelijk beambte
rijkswachter te paard
metser
zelfstandige

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

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

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

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

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

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

V
M2
A
M3
A
V
M3
M2
A
A
50 fr.
M2
M3
A
A
MH
M3
A+20fr.
M3
A
A
M2
50 fr.
A
V
A
M2
M2
25 fr.
M3
A
M3
M3
A
A
A
M2
M1
M3
M2
M1
M3
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BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 24.09.1856 (f. 3727)
BS 25.09.1868 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 20 - 21.08.1889 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 24.09.1863 (bijlage)
BS 24.09.1864 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 24.09.1857 (f. 3347)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 24.09.1857 (f. 3347)
BS 25.09.1874 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)
BS 26.09.1865 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 25.09.1859 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 22 - 23.08.1887 (bijlage)
BS 25.09.1878 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 21.08.1883 (bijlage)
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Vandevelde
Vandevelde
Vande Vyver
Vandewalle
Vandewalle
Vandeweghe
Vandewoude
Vandewoude
Van Elslande
Van Elslander
Vangeenberghe
Van Ghillewe
Van Gilluwe
Vanhecke
Vanhoutte
Vanhouwe
Vanhouwe
Van Hove
Van Kemmel
Vanlaethem
Van Landerseele
Van Latum
Van Maleghem
Van Maleghem
Van Massenhove
Vanniesbecq
Vanouplines
Van Outryve
Vanparys
Van Parys
Van Ryckeghem
Van Stechelman
Van Stechelman
Van Stechelman
Vansteeger
Van Straeseele
Vantoortelboom
Van Troeyen
Van Troyen
Van Troyen
Van Uxem
Vanwelle

Henri
François
François
Désiré
François
Gustave
François Jacques

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

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

schipper
postbode
douanebeambte

werkman
dienstbode
boerenwerkman
hovenier
schipper
landbouwer
schipper

rijkswachter
id.
werkman
luitenant
pakjesdrager
schoenmaker
paardensmid
hoefsmid

metser
onderbrigadier douanen
gewezen rijkswachter

herbergier
dagloner
pakjesdrager
douanebeambte
dagloner
dagloner
werkman

slotenmaker
douanebeambte
werkman
schipper
veldwachter

hulp-sluiswachter
visser
handelaar

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

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

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

douanebeambte
timmerman
boerenwerkman
landbouwer
landbouwer
boerenwerkman
molenaar
visser
dagloner

commis 3° classe
visser
11 jaar
staatsgepensioneerde
visser
visser

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

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

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

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

(wordt vervolgd)
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BS 29.10.1834 (nr. 302)
BS 16 - 17.08.1886 (bijlage)
BS 24.09.1862 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 25.09.1879 (bijlage)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 27.09.1870 (bijlage)
BS 27.09.1858 (f. 352)
BS 27/09/1852 (f.2943)
BS 22 - 23.07.1890 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1892 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 20.10.1842 (nr. 293)
BS 27.09.1853 (f. 3295)
BS 26.09.1867 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 26.09.1871 (bijlage)
BS 27 & 28.09.1876 (bijlage)
BS 22.08.1882 (bijlage)
BS 29.11.1846 (nr. 333)
BS 18.08.1885 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1891 (bijlage)
BS 29.11.1846 (nr. 333)
BS 27 & 28.09.1873 (bijlage)
BS 22 - 23.07.1893 (bijlage)
BS 24.09.1854 (f. 3223)
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AGENDA
Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
-

10 april : Het VVF-Westkust organiseert in Nieuwpoort, in samenwerking met
CGFRA en de Orde van Driekoningen, een grensoverschrijdende genealogische
studiedag met voordrachten door Kristof Papin en Hugo Ryckeboer (zie p. 10-11).

-

22 mei: Bezoek aan het stadsarchief van Diksmuide. Afspraak parking
sportstadion Houtsaegerlaan Koksijde om 10 uur of Diksmuide stadhuis 10.30 u.
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80
als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook
de uitgaven aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle
briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen,
heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van
Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03-646.99.88.
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders
IBAN BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.
________________________________________________________________________________________________
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Huwelijkstoestemming… van Napoleon tot nu
door J. VAN ACKER

Uit diverse huwelijksakten uit de jaren 1800 in Veurne blijkt dat toestemming krijgen om te trouwen
niet altijd vanzelfsprekend was. De gebruikte argumentaties en de nodige documenten in de
huwelijksdossiers wekken op vandaag verwondering: de jongere was meerderjarig toen hij huwde,
en toch moest hij blijkbaar nog een aantal plichtplegingen ten overstaan van zijn ouders vervullen en
zelfs hun toestemming hebben om in het huwelijk te treden?
Een en ander heeft te maken met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, die de regelgeving
voor huwelijken bevat. Dat Burgerlijk Wetboek wordt algemeen beschouwd als één van de
belangrijkste verwezenlijkingen van de Franse Periode, meer bepaald het regime van Napoleon
Bonaparte. Op 21 maart 1804 werd dit officieel afgekondigd als de Code Napoléon, en tot vandaag
zijn de belangrijkste bepalingen in België nog steeds van kracht.
Het is in dit Burgerlijk Wetboek dat een aantal bepalingen inzake de toelating van de ouders
opgenomen zijn, uiteraard eerst en vooral voor minderjarige trouwlustigen. Vandaag is dat nog zo:
als een minderjarige wil huwen, dan heeft hij of zij nog steeds de toelating van de ouders nodig. Het
zijn ook de ouders die dan een verzoekschrift moeten indienen bij de jeugdrechter om het
leeftijdsbeletsel op te heffen “om gewichtige redenen”. Weigeren de beide ouders die toestemming
tot het huwelijk te geven, dan kan de minderjarige zelf een verzoekschrift indienen; de jeugdrechter
zal hierop maar ingaan indien het gaat om een “misbruik” vanwege de ouders, bv.. als de
toekomstige partner een ander geloof of etnische afkomst heeft.
Hierbij dient opgemerkt dat de meerderjarigheid vroeger op 21 jaar gesteld werd. Pas door een wet
van 19 januari 1990 werd in België de minderjarigheid tot de leeftijd van 18 jaar beperkt. Voor heel
wat delicten willen sommige politici de meerderjarigheid trouwens nog verder omlaag krijgen, tot 16
jaar. Zo wil men de straffeloosheid van minderjarige criminelen aanpakken. Maar voor de burgerlijke
stand gold dus tot 1990 dat men minderjarig was tot zijn 21ste en steeds de toestemming van de
ouders nodig had.
Vroeger was de wetgeving nog een stuk strenger. In de vroegste versie van het Burgerlijk Wetboek
werd bepaald dat jongens tot hun 25ste toestemming van de ouders moesten krijgen, en meisjes tot
hun 21ste. Maar ook daarna waren ze niet geheel vrij. Bij gebrek aan toestemming moesten jongens
tussen 25 en 30 jaar en meisjes tussen 21 en 25 jaar een “akte van eerbied” (“un acte respectueux”)
laten betekenen aan de ouders, en dat 2 maal vernieuwen met telkens een maand tussen. Pas een
maand na de 3de betekening mochten ze huwen. Die regeling stond aanvankelijk niet in het
Burgerlijk Wetboek, maar werd zo goed als onmiddellijk toegevoegd door een bijzondere wet van 1
Germinal XII (22 maart 1804). In de voorbereidende besprekingen voor het wetboek stond eerst dat
voor een kerkelijk huwelijk de bedienaar van de eredienst die akten van eerbied moest opvragen,
maar Napoleon zelf liet dit schrappen. Het kerkelijk huwelijk mocht toch maar plaats vinden als het
burgerlijk huwelijk eerst plaats gevonden had, dus dan was aan alle formaliteiten al voldaan.
Zowel voor de toestemming als voor die akte van eerbied golden dus andere leeftijdsbepalingen
voor meisjes dan voor jongens. De secretaris van de commissie die het Burgerlijk Wetboek
opstelde, markies Jacques de Maleville, verantwoordde dit later als volgt: La nature a rendu les filles
plus précoces, et il importe pour la conservation des mœurs des les marier plutôt. ‟t Is maar dat u
het weet…
In het definitieve Burgerlijk Wetboek werd bepaald dat de toestemming en eventueel de akte van
eerbied verschuldigd waren tot jongen en meisje 25 jaar oud waren. In principe gaven de ouders
hun toestemming door bij het huwelijk aanwezig te zijn en de huwelijksakte mee te ondertekenen.
Vermoedden de trouwlustigen dat de ouders dit zouden weigeren, dan moesten ze een akte van
eerbied kunnen produceren. Door zo‟n akte vroegen de trouwlustigen officieel het akkoord van de
ouders. De akte werd daarom verleden door een notaris. De “jongere” verklaarde dan dat hij meer
dan 21 jaar oud was maar minder dan 25, en dat hij of zij “eerbiedig de raad inwint van zijn ouders,
de heer en mevrouw X, over het huwelijk dat hij voornemens is aan te gaan met juffrouw/jongeheer
Y, dochter/zoon van Z”. Hij verklaarde de notaris te verzoeken zich naar de ouders te begeven om
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hun die akte te betekenen. De sanctie op het niet vragen van toestemming was de onterving.
Overigens willen we nog meegeven dat de “akte van eerbied” pas in 1983 officieel afgeschaft werd.
Maar hopelijk hebt u er geen beroep moeten op doen…
Uiteindelijk blijkt dus dat dit alles ons toch wat leert. De droge, zakelijke huwelijksakten laten immers
nooit blijken waarom de huwelijkspartners eigenlijk precies voor elkaar kozen. In veel genealogische
studies valt trouwens op hoe snel weduwnaars of weduwen soms hertrouwden. Was dat dan wel uit
liefde en genegenheid? Of was het om snel weer een ouder voor de verweesde kinderen te krijgen,
of een kostwinner of “thuishulp” voor de weduwe of de weduwnaar? Was het een andere raison,
zoals een door de families gemakeld huwelijk? Je hebt meestal het raden naar de motieven van die
huwelijken. Waar je melding vindt van de akte van eerbied, kan je echter vermoeden dat de
trouwlustigen echt uit liefde huwden, en zich alvast door de tegenstand van hun eigen verwanten
niet van het huwelijk lieten afhouden.
En zo blijkt dat die ingewikkelde juridische toestand toch een tipje oplicht van het karakter en zelfs
de romantiek van onze voorouders…
Over het Burgerlijk Wetboek zijn al bibliotheken volgeschreven. Een goede samenvatting van de ontstaansgeschiedenis
bieden o.m. J. GILISSEN, M. MAGITS, Historische inleiding tot het recht, dl. 2, De bronnen van het recht in de Belgische
gewesten sedert de dertiende eeuw, Antwerpen, 1989, p. 177 e.v. (o.m. over de leden van de commissie en de inbreng
van Napoleon). Het belang van het Burgerlijk Wetboek bleek nog op een rechtshistorisch congres te Gent in 2004,
waarvan de teksten gepubliceerd werden: D. HEIRBAUT, G. MARTYN (red.), Napoleons nalatenschap: Tweehonderd jaar
Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, 2005.
Het Burgerlijk Wetboek is integraal op internet te vinden (in de geactualiseerde versie): o.m. via de juridische databank
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1804032130.
Op internet zijn diverse studies inzake het huwelijksrecht en de hier behandelde problematiek te vinden. Wij steunden
vooral op R. DEBLAUWE, Over de akte van eerbied, het Europees Hof en Slivovitch, in Hans Berquin. Liber amicorum,
Brussel, 2008, p. 145-153, die we deels letterlijk overnemen.

_________________________________________________________________________________________________

Een Adinkerkse Catrisse tussen de Catrysse’s in 1908 ? Is dat mogelijk ?
door Hervé CATRYSSE

Het verzamelen van bidprentjes is voor een genealoog een goede en gewaardeerde bron. Via een
collega stambomer; André Rabaey uit Veurne, viel voor mij en onze stamboom een hemels
geschenk uit de lucht . . .! Hierna het mini-verhaal.
Dat enkele van onze voorouders als Catrisse door het leven stapten was genoegzaam bekend.
Benevens de thans gangbare schrijfwijzen Ca(r)t(t)ry(ij)sse waren er in de 17-de, 18-de en 19-de
eeuw nog stamgenoten die het levenslicht zagen als: Cartrice, Catrys, Cartrisse, Catrice, Cartryce
en nog zo veel andere schrijfwijzen.
Maar dat er in 1908 te Adinkerke een Hendrik Catrisse geboren werd, wekte toch mijn grote
verbazing. “Dat zal wel een drukfout op het rouwprentje zijn”, zo dacht ik nog. Het was inderdaad via
een bidprentje dat deze Hendrik door mij “ontdekt” werd. Mijn verwondering werd op de spits
gedreven toen via hetzelfde prentje vastgesteld werd dat zijn moeder een”Koecke” was. In de “De
grote Cartrysse, Catrysse, Cattrysse – Cattrijsse stamboom” prijkte een Elodie Coecke die gehuwd
was met Isidorus Edwardus Catrysse. Maar dit echtpaar stond als kinderloos genoteerd.
Een bezoek aan de burgerlijke stand van De Panne met deelgemeente Adinkerke drong zich op. En
wat bleek? Hendrik Catrisse was wel degelijk de zoon van Isidorus Edwardus Catrysse en Elodie
Koecke. Er was geen twijfel meer mogelijk: Hendrik moest als Catrisse door het leven stappen, want
de schrijfwijze van de geboorteakte is schrijfwijze voor de rest van het leven. . . tenzij er daartoe
een wijziging wordt aangevraagd.
Het is duidelijk zichtbaar dat zowel in de marge als in de akte de naam van het kind “Hendrik
Prospeer” en de vader “Isidoor Edward” als Catrisse werd neergepend. Vader Isidoor naamtekende
evenwel als Catrijsse . . .
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Zoals in “De grote Cartrysse, Catrysse, Cattrysse-Cattrijsse stamboom” is vermeld, tekende Isidoors
vader, namelijk Franciscus Henricus Catrysse wel als Catrisse.(pagina 351).
Het feit dat Isidoor Catrysse en Elodie Coecke als kinderloos vernoemd staan is weliswaar onjuist,
maar het heeft voor de uitbloei van de stamboom geen grote gevolgen want Hendrik Catrisse bleef
kinderloos . . . althans als we de rouwprentjes van zijn echtgenote, Bénali Nieuwenhuyze, en van
hemzelf nader bekijken.
Zo wordt het eens te meer duidelijk dat een bidprentje een positieve invloed heeft op het uitwerken
van een stamboom.
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De zoektocht naar een ‘horlogier’ in Gijverinkhove
door Patrick BOUCNEAU

De naam Boucneau komt weinig voor in Vlaanderen: minder dan honderd levende Boucneau's anno
2010. In Frankrijk zijn het er allicht iets meer. Elke vermelding van de naam is dus per definitie
interessant. Dat heeft zo zijn voordelen.
Alle Vlaamse Boucneau's zijn afstammelingen van Stephanus (of Estienne) Boucneau die zo rond
1670 uit Nimy bij Mons in Avekapelle terechtkwam. Of zoals het in de huwelijksakte van zijn huwelijk
met zijn eerste vrouw, Petronelle Haemers, genoteerd staat: “ex pays de Nimy prope Montes
Hannonie”.
Stephanus was smid, net als veel van zijn nazaten. Toch waren er ook Boucneau's met andere
interessante beroepen: horlogemaker bijvoorbeeld. Al een hele tijd waren we op zoek naar een
Boucneau met dat beroep, maar we konden hem niet vinden. Het raadsel werd pas heel recent
opgelost met de hulp van Eddy Fraiture en Joeri Stekelorum.
Een klok met een familietraditie.
Albert Boucneau heeft thuis een erg mooie 18de
eeuwse klok met de volgende inscriptie: "VENIT
HORA, NUNC EST - JOANNES BOUCNEAU". Het
is een klok met een verhaal. Albert erfde ze van zijn
vader André (°1904, +1957). Het familieverhaal wil
dat ze ooit eigendom is geweest van Johannes
Petrus Boucneau (°1749, †1808), die brouwer was.
Dat kon kloppen.
De klok kwam mee van het voorouderlijke 'hof' in
de Pottestraat in Westvleteren (vlak bij de abdij).
Daar woonde Camille Boucneau (°1863, †1937),
een broer van Albert's grootvader Henri Boucneau
(°1865, †1950). Henri Boucneau was destijds
gemeentesecretaris (of ontvanger) in Westvleteren.
De traditie wil, zo vertelde Alert Boucneau ons, dat
de klok telkens zou overgaan naar de oudste zoon
van de familie. Die krijgt dan ook 'Johannes' als
tweede naam. Zo ook Albert's oudste zoon Peter
Johannes Boucneau.
Het verhaal over de traditie klopte dan misschien
wel bij de laatste generaties. Als we echter in de
De klok in het bezit van
stamboom op zoek gingen naar enige logica klopte
Albert Boucneau in Poperinge.
de traditie niet meer. Zolang er geen 'harde
bewijzen' opdoken zouden we nooit weten hoe de vork in de steel zat.
In 2008 kregen we tot onze verbazing een mailtje uit Duitsland. De echtgenote van een
Amerikaanse militair had er op een rommelmarkt een bijna identieke klok gezien als de klok van
Albert, met bovendien ongeveer dezelfde inscriptie! "VENIT HORA, NUNC EST" en "FECIT IN
GYV(E)RINCHOVE - JOANNES BOUCNEAU". Alleen was 'Gyverinchove' op de ontvangen foto niet
helemaal leesbaar.
Hoe die klok daar terecht was gekomen, weten we niet. Misschien via een Belgisch militair gelegerd
in Duitsland?
Blijkbaar was dus sprake van een Boucneau die klokkemaker was. We kenden nu twee exemplaren
met zijn naam er op! Hopelijk ontdekten we nu snel over welke Joannes Boucneau het ging,
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Een derde klok uit Hondschoote.
Het duurde echter een hele tijd eer we een volgend
aanknopingpunt vonden. Op internet vonden we onlangs een
boek van Eddy Fraiture over historische klokken. Daarin stond
een klok van Joannes Boucneau vermeld, alleen was niet
duidelijk over welke klok het ging. Al snel bleek dat het over de al
bekende klok van Albert Boucneau ging. Een dood spoor dus...
Naar aanleiding van dit voorval herinnerde Albert zich evenwel
dat hij ooit nog een andere klok van Joannes Boucneau op het
spoor was gekomen, maar hij had die toen niet zelf gezien. Jan,
broer van Albert, ging op zoek en kon de klok fotograferen bij een
inwoner van Poperinge.
Prachtig: nu hadden we al drie klokken gevonden! Ook deze klok
droeg een interessante tekst: "JOANNES BOUCNEAU HONTSCHOTE". Blijkbaar had onze Joannes ook in
Hondschoote gewoond en gewerkt.
De klok gevonden op de
antiekbeurs/rommelmarkt in
Duitsland met vermelding
'Gyverinckhove'

Volgens klokkenspecialist Eddy Fraiture zijn de klokken typisch
(west)Vlaams, maar toch een beetje merkwaardig door de
eigenzinnige details: "Die Joannes Boucneau moet een
horlogemaker geweest zijn die zich waarschijnlijk niets aantrok
van de mode en zijn eigen gangetje ging." De afbeelding op de
klok van Albert zou een brouwerskuip kunnen zijn. De spreuk
'venit hora, nunc est' (ofwel 'het uur komt, het is nu') is erg
christelijk en komt letterlijk uit de bijbel (nl. Johannes 5,vs 25).
Het zal allicht de lijfspreuk van onze Joannes zijn geweest.
Alleen wisten we nu nog steeds niet welke Joannes Boucneau
die klokkemaker was geweest. In geen enkele akte die we tot nu
toe hadden gezien, vonden we enige vermelding in die zin. Onze
stamboom was voornamelijk tot stand gekomen op basis van de
kerkarchieven in het rijksarchief in Brugge. En daarin stonden
meestal geen beroepen vermeld.

Op basis van de gravering en afwerking dateerde Eddy Fraiture
de klokken omstreeks 1760-1780. Zo konden we alvast een
aantal Boucneau's met de naam Johannes uitsluiten en kwam
De derde klok met vermelding
eigenlijk alleen nog Joannes Matheus (°1754) in aanmerking.
'Hontschote'
We wisten al dat hij smid was. Alleen moesten we nog de harde
bewijzen vinden. Tot nu toe hadden we de overlijdensdatum en -plaats van Joannes Matheus niet
kunnen vinden. Hij was in Hondschoote gehuwd met Isabella Theresia Vandevoorde (°1765,
†1838). Zijn kinderen werden allen geboren in „Lijsele‟. Op 1814 woonde hij volgens de volkstelling
in Gijverinkhove,,,
Gelukkig konden we een beroep doen op de hulp van Joeri Stekelorum van wie we ook eerder al
interessante documenten hadden ontvangen. Hij kon ons de overlijdensakte van Joannes Mattheus
Boucneau bezorgen. Hij stierf in Gijverinkhove op 26 mei 1821 en was 'horlogeur' van beroep.
Eindelijk hadden we onze klokkemaker gevonden!
Daarmee is weer een stukje van onze familiepuzzel opgelost, maar lang niet alles. Volgens Eddy
Fraiture was de combinatie van smid en klokkemaker niet eens zo uitzonderlijk en zou het goed
kunnen dat een van de zonen van Joannes klokkemaker was. Kennis en gereeedschap gingen
veelal over van vader op zoon...
Alle aanvullingen, suggesties, wetenswaardigheden over onze familie(naam) zijn heel erg
welkom via onze webstek: www.boucneau.be.
Jrg. 10 nr. 1
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De gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (3)
door Joeri STEKELORUM
Dit is de derde bijdrage van de inventaris van de Koksijdse gemeentelijke correspondentieregisters. Zij bevat:
het nummer van de uitgaande brief en het onderwerp van de brief (nu eens in het Frans, dan weer in het
Vlaams) zoals in het register genoteerd en alle familienamen van enige betekenis die in dat stuk voorkomen.
De datum van de brief hebben we niet ingevoerd. Om evenwel de datum bij benadering weer te geven in deze
– eerder beperkende – ontsluiting, hebben we van elk register evenwel per 100 nummers de datum in deze
publicatie vermeld. Deze worden in het begin van de index per register weergegeven.
Moge deze bijdrage een aanzet vormen om zelf te gaan grasduinen in het gemeentelijke archief van Koksijde
(zie http://inwoner.koksijde.be/archief/default.aspx?id=1002)... en aldaar de rijkdom van deze – en andere –
archiefbronnen te ontdekken….
Correspondentieregister van 21 januari 1848 tot 20 december 1862 (deel 1)
Nr. 1
Nr. 100
Nr. 200
Nr. 300
Nr. 400
Nr. 500
Nr. 600
Nr. 700
Nr. 800
Nr. 900
Nr. 1000
Nr. 1100
Nr. 1200
Nr. 1300
Nr. 1400
Nr. 1500
Nr. 1600
Nr. 1700
Nr. 1800
Nr. 1900

21/01/1848
26/04/1849
17/04/1850
01/04/1851
09/03/1852
04/01/1853
09/01/1854
15/02/1855
26/01/1856
03/01/1857
10/11/1857
07/10/1858
11/10/1859
07/11/1860
bestaat niet 1343 gaat over in 1844

18/02/1862

Abeele, Marie-Leonie
Abeele, Rosa
Ackerman
Ackerman, Pieter

Ameyt, Anna Francisca
Baert
Baert

Bastaert, Alexandrine
Bastaert, Amelie-Sophie
Bauwens
Bernaert, Charles
Bernaert, Charles Louis
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1879 (burgerstand)
1879 (burgerstand)
976 (fonds de non
valeurs)
842 (vraag
onderstand op het
3de gedeelte van
het fonds der
ongelden);956
(vraag onderstand
op het 3de gedeelte
van het fonds der
ongelden)
259 (plaetsing in
oudemannenhuis
Veurne)
1165 (changement
de domicile)
392 (politie
diefstal);434
(verzanding
Kwintestraat)
1065 (epilepsie)
1123 (burgerstand)
1903 (afloswateren)
137 (affaire de
famille);141 (affaire
de famille)
185 (milice
deserteur);245
(milice desertion);31

(militie oproeping);
811 (etat civil affaire
Bernaert Charles)
Bernaert, Pieter
131 (cholera)
Bernaert, Thomas-Benoit
811 (etat civil affaire
Bernaert Charles)
Billoot, Francois
818 (milice
reclamation)
Borrelle, Francois
1170 (milice)
Borrelle, Louis
1026 (politie
bouwen)
Borrelle, Sophie
654
(onderstandsdomicili
e)
Bortier, Pieter
1903 (afloswateren)
Boucknove, Auguste
774 (entretien
d'indigents)
Boucquey
34 (milice);37
(milice);8 (milice,
appel)
Boury, weduwe
656 (execution
d'office de travaux,
reclamation)
Boyden, Henri
976 (fonds de non
valeurs)
Boyden, Henricus-Jacobus
842 (vraag
onderstand op het
3de gedeelte van
het fonds der
ongelden);956
(vraag onderstand
op het 3de gedeelte
van het fonds der
ongelden)
Boyden, Jacques
452 (epizootie);453
(epizootie);459
(fonds
d'agriculture);492
(ouvrages d'art)
Buqoye, Laurent-Jacques-Cornille 506 (militie)
Buquoy, Isabelle-Claire
506 (militie)
Butaeye, Joseph
1115 (vraag
onderstand);1129
(bijstandswoonst)
Butaeye, Josephus
1140 (onderstand)
Butaeye, Marie
429 (domicile de
secours)
Butaye, Rosalie
463 (domicile de
secours)
Butseraen
9 (benaming lid
armbestuur)
Butseraen, Joseph
411 (epizootie);417
(fonds
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Butseraen, Josephus

Byloot, Amelie
Byloot, Angela
Cabooter
Cabooter, Bernardus-Josephus
Cabooter, Joseph

Cabooter, Joseph-Bernard
Cabooter, Josephus
Cabooter, Josephus-Bernardus
Calcoen
Calcoen, David
Calcoen, David-Alexandre
Calcoen, Francois

Calcoen, Francois Jacob

Calcoen, Francois Jacques
Calcoen, Francois-Louis
Calcoen, Jacobus
Calcoen, Jacques
Calcoen, Joannes

Calcoen, Pierre

Calcoen, Pierre-Jacques
Calens
Callebot, Marie-Therese
Callecoen, Francois Joseph
Capon, Joannes
Cappoen, David

Jrg. 10, nr. 1

d'agriculture);474
(fonds
d'agriculture);486
(affaire de famille)
973 (benaming lid
armbestuur); 974
(benaming leden
armbestuur)
1087
(bijstandswoonst)
491 (ordonnance de
paiement)
1063 (buurtwegen)
1920 (politie
afsnijding gras)
1010 (stieren); 376
(taureaux); 55
(jagt);656 (execution
d'office de travaux,
reclamation);723
(epizootie);724
(epizootie)
419 (epizootie);420
(epizootie)
1132 (delfaerde)
1069 (weiden van
schaepen)
1906 (evenements
calamiteux)
1236 (politie proces
verbael)
1002 (milice);1018
(milice mariage)
191 (milice);389
(milice voyage sur
mer); 76 (voyage
sur mer);82 (voyage
sur mer)
11 (maladie
milicien);196
(milice);29 (milice);
34 (milice);37
(milice);8 (milice,
appel)
162 (milice,
exemptions)
1323 (milice);1328
(milice)
871 (politie)
1079 (epizootie)
1043 (vraag
onderstand op het
3de gedeelte van
het fonds der
ongelden)
312 (milice);319
(milices
volontaires);322
(milice
volontaire);56
(indemnité)
377 (milice
nationale)
1123 (burgerstand)
878 (provisoiren
onderstand)
261 (voyage sur
mer);273 (voyage
sur mer)
491 (ordonnance de
paiement)
438 (politie diefstal)

Cerdobbel, Cornelis

Cerdobbel, Jacobus Cornelius
Cerdobbel, Joannes Franciscus

Chateau, Auguste-Nicolas
Claeys
Claeys, Franciscus

Claeys, Francois

Collet, Francois
Collier, Franciscus
Colpin, Frederic

Coolen, Jean-Baptiste
Copillie, Ange
Coppilie, Ange
Coppilie, Engelbertus

Coppillie, Ange Eugene
Coppillie, Charles
Coppillie, David

Coppillie, Engelbertus Eugenius

Cornelis, veuve
Cornette, Anne-Therese

177 (provisioren
onderstand);178
(provisioren
onderstand);187
(onderstandsdomicili
e);214
(bijstandswoonst);
876 (provisoiren
onderstand)
220
(bijstandswoonst)
177 (provisioren
onderstand);178
(provisioren
onderstand)
932 (naufrage)
1341
(Bogaertstraete
verzanding)
1306 (stieren); 1313
(installatie van de
helft van den
gemeenteraed)
1939 (industrie
agricole
taureau);477
(epizootie);478
(epizootie);483
(fonds
d'agriculture);555
(fonds
d'agriculture);556
(fonds d'agriculture)
811 (etat civil affaire
Bernaert Charles)
851 (proces verbael
mishandeling)
38 (changement de
domicile);39
(changement de
domicile)
1951 (onderstand)
1143 (cas fortuits
incendie)
1159 (fonds de non
valeurs)
1076
(brandramp);1098
(ongelden
fondsen);1155
(vraag onderstand
op het 3de gedeelte
van het fonds der
ongelden)
1173 (fonds de non
valeurs)
1076 (brandramp)
1864 (demande en
remise d'une
amande);1890
(overtreding wet op
de jacht)
1154 (vraag
onderstand op het
3de gedeelte van
het fonds der
ongelden)
1174 (milice
reclamation)
401
(bijstandswoonst)
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Cornille
Cornille, Carolus
Cornille, Charles
Cornille, Jacobus

Cornille, Jacobus

Cornille, Jacques

Cornille, Petrus
Cornille, Pierre
Coucke
Coulier, Franciscus
Coulier, Francois
Cracco
Crockey, Joseph
Cuveele, Josse
Cuveele, Josse-Francois
Cuvelier
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836 (aerde en
zandwerken
Noordburgweg)
1951 (onderstand)
1188 (domicilie);860
(affaire Charles
Cornille)
1010 (stieren);1011
(installatie
gemeenteraed);105
3 (installatie
schepenen);1232
(stieren);768
(nationale
militie);890
(nationale militie)
1047 (installatie
schepen);1049
(leden van de
gemeenteraed
handteekingen);105
0 (installatie
schepen);1313
(installatie van de
helft van den
gemeenteraed);623
(burgerwagt);624
(burgerwagt); 1306
(stieren)
1100 (contribution
personnelle);1188
(domicilie);1204
(contribution
personnelle);1299
(contribution
personnelle);1868
(contribution
personnelle);1954
(contribution
personnelle); 169
(taureaux); 1912
(industrie
agriculture);635
(echange d'un
taureau de la race
de Durham);891
(agriculture); 268
(taureaux);594
(taureaux);860
(affaire Charles
Cornille);95
(composition
fabrique d'eglise)
718 (rosmolen)
719 (moulins à
manege,
reclamation)
1880
(woonstverandering)
195 (voorlopigen
bijstand)
194 (voorlopigen
bijstand)
213 (schoolzael
overneeming)
260
(woonstverandering)
1906 (evenements
calamiteux)
1241 (milice)
1903 (afloswateren)

Cuvelier, Natalia
Cuvelier, Natalie
Cuvelier, Nathalie
Cuvelier, notaris

Danckaert, Pierre

David, Jean
De Peellaert, baron
Deberdt, Henricus
Debergh, Joannes-Baptiste
Debert, Henricus
Debruyne
Debruyne Jacobus
Debruyne, Adele

Debruyne, Adele-Mathildis

Deburggraeve, Joseph
Decae
Decalf, Amelie
Declerck, Benedictus
Declerck, Jacobus

Declerck, Jacques

904 (politie);936
(politie);937
(politie);945 (politie)
857 (politie)
868 (politie)
198 (armbestuur,
overlating pagt);6
(armbestuer,
verpagting land)
1103 (affaire de
famille);487
(repartiteurs);561
(affaires de famille)
268 (taureaux)
362
(policiereglement op
het bouwen)
198 (armbestuur,
overlating pagt)
1879 (burgerstand)
1171 (uitdariging der
partie land in
Bulscamp)
1906 (evenements
calamiteux)
1918
(bijstandswoonst)
1924 (frais
d'entretien);1936
(frais de sejours et
d'entretien)
1918
(bijstandswoonst);19
21
(onderstandsdomicili
e)
285 (milice)
401
(bijstandswoonst)
142
(bijstandswoonst);14
7 (bijstandswoonst)
871 (politie)
1010 (stieren);1232
(stieren); 1011
(installatie
gemeenteraed);105
3 (installatie
schepenen);645
(diefstal); 1306
(stieren); 1313
(installatie van de
helft van den
gemeenteraed)
169 (taureaux); 268
(taureaux); 390
(installation
echevin);753
(epizootie);905
(stieren); 500
(comptabiliteit);594
(taureaux);682
(stieren);781
(stieren)

(wordt vervolgd)
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FRANS-VLAAMSE
DAG
NIEUWPOORT
Cultuurhuis
Hoogstraat
Zaterdag 10 april 2010

VERMEULEN—MEUNIER
° Hondschoote 1837
+ Hazebrouck 1901
Verstraete—
Delaruelle

Orde Driekoningen

Et les cousins EN
flandre ?
X Oostduinkerke
21 7ber 1765

Heb ik nog familie in Frankrijk
?
Jrg 10, nr. 1

Een organisatie van
Orde
Driekoningen, met medewerking van
VVF Westkust vzw, C.R.G.F.A., met
de steun van
het Stadsbestuur
Nieuwpoort,
Provincie
WestVlaanderen
en
de
Vlaamse
Gemeenschap
∽
Une organisation de l‟ Orde
Driekoningen, avec la partcipation
de VVF Westkust vzw, C.R.G.F.A. ,
avec l’aide de la Ville de Nieuport,
La Province de la Flandre
Occidentale et
la Communauté
Flamande

NODIGEN UIT
VOUS INVITENT
VVF Westkust vzw
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PROGRAMMA :
16:30 uur : onthaal
17 uur : ‟WAAR VIND IK MIJN
VOOROUDERS ?’
Kristof PAPIN
18:30 uur : pauze
19:00 uur: „WAT ZIT ER IN MIJN
NAAM ?’
Hugo RYCKEBOER

WAAR VIND IK MIJN
VOOROUDERS ?
Kristof PAPIN

COMMENT TROUVER
MES ANCÊTRES ?

GRATIS TOEGANG

PROGRAMME :
16:30 h : acceuil
17:00 h : „COMMENT TROUVER MES
ANCÊTRES ?‟
Kristof PAPIN
18:30 h : pauze
19:00 h : ‟QUOI ME RACONTE MON
NOM ?’
Hugo RYCKEBOER
GRATUIT

WAT ZIT ER IN
MIJN NAAM ?
Hugo RYCKEBOER

QUOI ME RACONTE
MON NOM ?
Hugo RYCKEBOER

www.ordedriekoningen.be

Kristof PAPIN

www.vvf-westkust.be
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Kwartierstaat van Jozef Albrecht Maurits Maria Cornelius Cailliau best gekend als Jef Cailliau, geboren te Veurne op 20 februari 1923. Gehuwd op 26 april
1946 te Kortrijk met Jacqueline Dehaene (° Beveren-IJzer 30-1-1923), dochter van Julien Dehaene (° Oostvleteren, 25-03-1892, † Beveren-IJzer, 24-091954), x Beveren-IJzer, 07 juli 1920 met Madeleine Elvire AMELOOT (° Beveren, 15-02-1897, † Koksijde, 26-02-1989).
Jrg 10, nr. 1
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De kwartierstaat van Jozef Albrecht Maurits Maria Cornelius Cailliau
door Dirk CAILLIAU
ste
Misschien zegt 20 februari u niets maar … op die dag vierde Jef Cailliau zijn 87 verjaardag. Proficiat Jef, en nog vele jaren ! Zoon Dirk bezorgde ons de cirkeldiagram
over vijf generaties van Jef Cailliau die we op de vorige pagina afdrukken. ! Zo‟n cirkelvormige kwartierstaat van Jef bestaat ook op zeven generaties en in kleur: blauw
de
de
voor de mannen, rose voor de vrouwen. Indrukwekkend ! Hier volgen in tekstvorm nog de 6 en 7 generatie.
Generatie VI
32

33

34
35
36

37
38

39

Philippus Jacobus CAILLIAU, molenaar (St N. B.O.P), geboren 1748 te Zuidschote,
overleden op 07-04-1798 om 10.00 uur te Veurne.
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-10-1776 te Veurne (St Nikl) met Anna Maria VAN LEKE,
42 jaar oud, geboren op 05-02-1734 te Koksijde, overleden op 07-04-1778 te Veurne op
44-jarige leeftijd, begraven op 09-04-1778 te Veurne.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-12-1778 te Veurne
Marie Jacoba LAHAYE, molenaarster, geboren op 12-09-1758 te Veurne, gedoopt
13-9-1758 te Veurne.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 01-12-1778 te Veurne. Gehuwd voor de
kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 20-03-1799 te Veurne met Pierre Jan HUYGHE, geboren
1770 te Reninge, overleden na 1799.
Jean Franciscus TJAECKS, geboren op 27-02-1757 te Nieuwpoort, overleden op
07-03-1815 te Nieuwpoort op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 30-09-1788 te Nieuwpoort met de 22-jarige
Maria Jacoba GHYS, geboren op 20-05-1766 te Nieuwpoort, overleden op 14-02-1841 om
17.30 uur te Veurne op 74-jarige leeftijd.
Johannes Baptist DEBUSSCHERE, geboren op 17-06-1754 te Ieper, gedoopt te Ieper
(SM), overleden op 18-04-1804 te Ieper op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1790 met Joanna Clara DEBUSSCHERE (zie 37).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 18-01-1801 te Ieper met Josephine Françoise
MALBRANCKE, 42 jaar oud, geboren op 03-04-1758 te Ieper, gedoopt te Ieper (SP),
overleden na 1801 te Ieper ?
Joanna Clara DEBUSSCHERE, geboren op 31-05-1760 om 15.00 uur te Brielen, gedoopt
1-6-1760 te Brielen, overleden op 04-09-1800 te Ieper op 40-jarige leeftijd.
Anselmus Josephus BALCAEN, wijnhandelaar, geboren op 31-08-1781 om 05.30 uur te
Veurne, gedoopt 31-8-1781 te Veurne, overleden op 13-01-1818 om 09.00 uur te Veurne
op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25-11-1807 te Veurne met de 22-jarige
Walburga Isabelle Jacoba CARPENTIER, geboren op 13-03-1785 om 01.15 uur te
Veurne, gedoopt 13-3-1785 te Veurne, overleden op 26-03-1840 om 10.30 uur te Veurne
op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 25-11-1807 te Veurne met Anselmus
Josephus BALCAEN, 26 jaar oud (zie 38).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 03-02-1819 te Veurne met Franciscus Xaverius
GHEWY, 24 jaar oud, wijnhandelaar /notaris, geboren op 11-02-1794 te Wulpen, overleden
op 16-08-1845 om 01.00 uur te Veurne op 51-jarige leeftijd.
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40

41
42

43
44
45

46

47
48

Christianus Franciscus Ludovicus Thomas DAVID, geboren op 22-12-1760 te
Ramskapelle, overleden op 30-06-1836 te Ramskapelle op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1791 met Isabella ADAM, geboren op 14-03-1745 te St Joris, overleden
op 15-05-1808 te Ramskapelle op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 12-10-1808 te Reninge, gehuwd voor de kerk op
12-10-1808 te Reninge met Regina MALEVEYS, 29 jaar oud (zie 41).
Regina MALEVEYS, geboren op 15-01-1779 te Reninge, overleden op 31-07-1859 te
Nieuwkapelle op 80-jarige leeftijd.
Philippus Jacobus TAHON, Burgemeester van Ramskapelle, geboren op 06-05-1764 te
Eggewaartskapelle, overleden op 19-02-1836 te Ramskapelle op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10-05-1802 te Ramskapelle, gehuwd voor de kerk op
10-05-1802 te Ramskapelle met de 30-jarige
Jeanne Rosalia Constance PROVOOST, geboren op 08-12-1771 te Ramskapelle,
overleden op 28-12-1835 te Ramskapelle op 64-jarige leeftijd.
Joannes Cornelius DEJONGHE, geboren op 15-10-1754 te Westkerke, overleden op
25-11-1831 te Wilskerke op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-11-1778 te Wilskerke met de 34-jarige
Isabella VERMEESCH, geboren op 22-02-1744 te Wilskerke, overleden op 31-10-1824 te
Wilskerke op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) ca.1767 te Wilskerke ? Echtgenoot is Benedictus T'JONCK,
geboren te Slijpe, overleden na 1765 te Wilskerke ?
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 24-11-1778 te Wilskerke met Joannes
Cornelius DEJONGHE, 24 jaar oud (zie 44).
Johannes Franciscus CAVEREEL, geboren op 15-12-1759 te Avekapelle, overleden op
27-05-1835 te Ramskapelle op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1779 te Pollinkhove ? Echtgenote is Isabella Clara DE CROP
(zie 87).
Gehuwd (2) voor 1804 met Maria Francisca EVERAERT, overleden op 02-05-1804 te
Ramskapelle.
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 01-08-1808 te Ramskapelle met Joanna Theresia
JONCKHEERE, 18 jaar oud (zie 47).
Joanna Theresia JONCKHEERE, geboren op 18-07-1790 te Ramskapelle, overleden op
09-04-1867 te Ramskapelle op 76-jarige leeftijd.
Alexander DENYS, geboren op 10-12-1737 te Roeselare, overleden op 25-04-1791 te
Roeselare op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 02-12-1758 te Roeselare met de 21-jarige
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49

Anna Maria DEMEESTER, geboren op 01-02-1737 te Roeselare, overleden op 28-05-1814
te Roeselare op 77-jarige leeftijd.

50

Louis Cornelius CROUSEL, pottenbakker, geboren op 10-05-1742 te Poperinge, gedoopt
te Poperinge, overleden op 17-03-1815 te Poperinge op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05-10-1767 te Poperinge (SJ) met de 21-jarige
Josephine Barbara VANDENBUSSCHE, geboren op 16-03-1746 te Poperinge, overleden
op 23-11-1814 te Poperinge op 68-jarige leeftijd.

51
52
53
54

55
56
57
58

59

Petrus VERHELST, landbouwer,brouwer, geboren op 27-08-1751 te St Eloois Winkel,
overleden op 08-08-1845 te St Eloois Winkel op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 27-06-1797 te Wevelgem met de 37-jarige
Barbara Theresia VANDENBERGHE, geboren op 03-07-1759 te Wevelgem, overleden op
30-01-1840 te St Eloois Winkel op 80-jarige leeftijd.
Eugenius Franciscus DEPOORTERE, geboren op 12-11-1767 te St Eloois Winkel,
overleden op 26-11-1839 te St Eloois Winkel op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16-10-1792 te St Eloois Winkel met de
31-jarige
Agatha Dorothea VANLERBERGHE, geboren op 25-04-1761 te St Eloois Winkel,
overleden op 02-12-1821 te St Eloois Winkel op 60-jarige leeftijd.
Eugenius Franciscus Xaverius COUSSEMENT, geboren op 07-05-1752 te Rumbeke,
overleden op 02-09-1802 te Roeselare op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 04-10-1784 te Rumbeke met de 21-jarige
Maria Jacoba MUYLLE, geboren op 24-02-1763 te Rumbeke, overleden op 20-04-1850 te
Roeselare op 87-jarige leeftijd.
Henricus Josephus DEWILDE, geboren op 09-05-1767 te Hooglede, overleden op
05-11-1838 te Roeselare op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 22-08-1787 te Hooglede met Rosalia
Jacoba DEGRAEVE, 20 jaar oud (zie 59).
Gehuwd (2) met Barbara GRAVEZ, overleden voor 1787 te Roeselare ?
Rosalia Jacoba DEGRAEVE, geboren op 23-01-1767 te Hooglede, overleden op
21-04-1817 te Roeselare op 50-jarige leeftijd.

60
61

= 24 Jan Bapt Alexander DENYS.
= 25 Francisca Cornelia CROUSEL.

62

Jacques Louis Benoit DEWULF, metser, geboren op 11-12-1761 te Bergues (France/59),
gedoopt op 11-12-1761 te Bergues (France/59), overleden op 20-11-1823 te Bergues
(France/59) op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 24-04-1793 te Bergues ? Echtgenote is
Jeanne Thérèse Jacqueline PETE, 23 jaar oud, geboren op 25-04-1769 te Bergues
(France/59), gedoopt 26-4-1769 te Bergues (France/59), overleden op 23-11-1795 te
Bergues op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 04-09-1795 met Bernardine Laure Anne
LA BELLE, 26 jaar oud, geboren op 04-10-1768 te Bergues (France/59), gedoopt
4-10-1768 te Bergues (France/59) overleden op 01-01-1800 te Bergues(France/59) op
31-jarige leeftijd.
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Gehuwd (3) op 38-jarige leeftijd op 01-03-1800 te Rexpoëde (Fr./59) met Maria Theresia
Gregorienne BAUDEN, 31 jaar oud (zie 63).
Maria Theresia Gregorienne BAUDEN, geboren op 11-03-1768 te Rexpoede (France/59),
overleden op 02-12-1851 te Bergues (France/59) op 83-jarige leeftijd.

Generatie VII
64
65

66
67
68
69
70
71

72

73
74

Jean Baptist CAILLIAU, molenaar, geboren na 1699 te Zuidschote, overleden na 1720 te
Zuidschote ?
Gehuwd voor de kerk na 1720 te Zuidschoote ? Echtgenote is
(Je)Anne Constance LOWAGIE, geboren op 08-04-1707 te Noordschote, overleden 1752
te Zuidschote ?
Gehuwd voor de kerk (1) na 1720 te Zuidschoote ? Echtgenoot is Jean Baptist CAILLIAU
(zie 64).
Gehuwd voor de kerk (2) ca. 1725 te Noordschote ? Echtgenoot is Jacob Ignace DE
COENE, geboren te Langemark, overleden op 09-05-1795 te Bredene.
Ludovicus Franciscus LAHAYE, geboren op 16-03-1720 te Booitshoeke of Steenkerke,
overleden op 16-03-1794 te Veurne op 74-jr, begraven op 16-03-1794 te Veurne.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 25-06-1754 te Veurne) met de 38-jarige
Maria Cornelia TAHON, geboren op 15-02-1716 te Steenkerke, overleden op 13-05-1778
te Veurne op 62-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1778 te Veurne.
Johannes Franciscus TJAECKS, Visser, geboren op 03-02-1724 te Nieuwpoort,
overleden op 08-02-1799 te Nieuwpoort op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18-05-1752 te Nieuwpoort met de 20-jarige
Catherine VROOME, geboren op 07-07-1731 te Nieuwpoort, overleden op 11-11-1803 te
Nieuwpoort op 72-jarige leeftijd.
Bartholomeus GHYS, geboren op 17-08-1743 te Dunkerque (France/59), overleden op
18-11-1775 te Nieuwpoort op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 28-08-1765 te Nieuwpoort met de 32-jarige
Felicitia Perpetua BEECKAERT, geboren op 11-05-1733 te Nieuwpoort, overleden op
09-11-1807 te Nieuwpoort op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 06-06-1758 te Nieuwpoort met Franciscus
STAMPER, geboren 1732 te Leke, overleden op 03-09-1763 te Blankenberge.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 28-08-1765 te Nieuwpoort met
Bartholomeus GHYS, 22 jaar oud (zie 70).
Franciscus DEBUSSCHERE, geboren op 07-12-1713 te Zuidschote, gedoopt 7-12-1713
te Reninge, overleden op 15-07-1800 om 06.00 uur te Ieper op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 33-jarige leeftijd op 16-08-1747 te Ieper(SM) met Maria
Isabella DU BOIS, overleden 1753.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 06-08-1753 te Ieper(sm) met Petronella
DENOL (zie 73).
Petronella DENOL, geboren na 1716 te Ieper, gedoopt te Ieper (SM), overleden op
21-04-1784 te Ieper (St Jan), begraven te Ieper (St_Jan).
Philippus Jacobus DEBUSSCHERE, geboren op 18-10-1717 te Brielen, overleden op
29-01-1801 te Ieper op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 18-04-1758 te Ieper met
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75

Maria Joanna Clara BARTIERS, geboren 1724 te Westnieuwkerke, overleden op
19-01-1802 te Ieper.

76

Anselm Bartholomeus BALCAEN, geboren op 03-02-1754 te Veurne, gedoopt 4-2-1754
te Veurne, overleden op 08-05-1794 te Brugge op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 03-05-1775 te Veurne(SD) met de 39-jarige
Isabella Theresia CASTELEIN, geboren op 26-12-1735 te Veurne, gedoopt 26-12-1735 te
Veurne, overleden op 27-01-1806 om 18.30 uur te Veurne op 70-jarige leeftijd.

77
78

79
80
81

82
83
84

85
86
87

Jean Baptist Ludovicus CARPENTIER, geboren op 02-08-1742 te Holque (St Omer),
overleden op 27-01-1800 om 23.00 uur te Veurne op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 39-jarige leeftijd op 18-09-1781 te Veurne met Walburga
Joanna Coleta COMEYNE, 22 jaar oud (zie 79).
Gehuwd (2) met Marie Therese HOVELINCK.
Walburga Joanna Coleta COMEYNE, geboren op 04-09-1759 te Veurne, gedoopt
4-9-1759 te Veurne, overleden op 04-01-1809 te Veurne op 49-jr, begraven te Veurne.
Pieter Jacobus DAVID, geboren op 01-07-1732 te Ramskapelle, overleden op 22-06-1791
te Ramskapelle op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk 1755 te Ramskapelle met
Isabella Cornelie ANNAERT, geboren op 06-05-1718 te Kaaskerke, overleden op
12-05-1794 te Ramskapelle op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-jarige leeftijd op 22-09-1735 te Ramskapelle met
Christiaen VERMEERSCH, 27 jaar oud, geboren op 15-02-1708 te Mannekensvere,
overleden op 10-10-1753 te Ramskapelle op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) 1755 te Ramskapelle met Pieter Jacobus DAVID (zie 80).
Petrus Amarantus MALEVEES, geboren op 07-09-1736 te Oostvleteren, overleden op
24-10-1819 te Reninge op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 13-10-1761 te Reninge met de 24-jarige
Maria Theresia GILLEBAERT, geboren op 02-01-1737 te Reninge, overleden op
04-10-1807 te Reninge op 70-jarige leeftijd.
Carolus Benedictus TAHON, landbouwer, geboren op 28-06-1733 te Steenkerke,
overleden op 13-01-1803 om 02.00 uur te Eggewaartskapelle op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 14-04-1758 te Eggewaartskapelle met
Victoria Perpetua VERPLANCKE, 20 jaar oud (zie 85).
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 24-04-1775 te Avekapelle met Maria
Joanna CAVEREEL, 19 jaar oud, geboren op 04-09-1755 te Avekapelle, overleden op
25-07-1784 te Eggewaartskapelle op 28 jr, begraven op 28-07-1784 te Eggewaartskapelle.
Gehuwd voor de kerk (3) op 52-jarige leeftijd op 22-09-1785 te Eggewaartskapelle met
Coleta Jacoba BAESELEN, 19 jaar oud, geboren op 17-05-1766 te Askappel
(Eggewaartskapelle), overleden na 1785.
Victoria Perpetua VERPLANCKE, geboren op 09-12-1737 te Eggewaartskapelle,
overleden op 20-08-1771 op 33-jarige leeftijd.
Jacobus Joseph PROVOOST, Hoofdman van Ramskapelle/Landbouwer, geboren 1732 te
Ramskapelle, overleden op 03-04-1786 te Ramskapelle.
Gehuwd voor de kerk op 30-09-1766 te St Jacobskapelle met de 18-jarige
Isabella Clara DE CROP, geboren op 04-02-1748 te Pollinkhove, overleden op 04-02-1799
te Ramskapelle op 51-jarige leeftijd.
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Gehuwd voor de kerk (1) op 18-jarige leeftijd op 30-09-1766 te St Jacobskapelle met
Jacobus Joseph PROVOOST (zie 86).
Gehuwd voor de kerk (2) ca. 1779 te Pollinkhove? Echtgenoot is Johannes Franciscus
CAVEREEL (zie 46).
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Elias DEJONGHE, geboren op 03-03-1726 te Lichtervelde, overleden op 01-08-1784 te
Westkerke op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 01-08-1750 te Westkerke met de 37-jarige
Marie Anne VALUWAERT, geboren op 14-08-1712 te Snaaskerke, overleden op
01-11-1781 te Westkerke op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 31-01-1749 te Westkerke met Jan JANS,
overleden op 15-03-1750 te 's Heerwillemskerke.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 01-08-1750 te Westkerke met Elias
DEJONGHE, 24 jaar oud (zie 88).
Emmanuel Joannes VERMEERSCH, geboren op 28-09-1715 te Leffinge, overleden op
10-01-1767 te Wilskerke op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27 jr. op 04-06-1743 te Middelkerke ? Echtgenote is de 29-jarige
Anne Marie PETTILION, geboren op 11-10-1713 te Schore, overleden op 28-04-1793 te
Wilskerke op 79-jarige leeftijd.
Ferdinand CAVEREEL, geboren op 30-01-1722 te Zoutenaaie, overleden op 18-04-1763
te Avekapelle op 41-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1763 te Avekapelle.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 04-02-1753 te 'S Heerwillemskapelle met
Jacoba Godelieve DEMOLDER, geboren 1723 te 's Heerwillemskappelle of
Beoosterpoort, overleden op 06-09-1783 te Avekapelle, begraven te Avekapelle.
Pierre François JONCKHEERE, geboren op 27-07-1764 te Ramskapelle, overleden op
08-06-1808 te Ramskapelle op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk v 1790 te Ramskapelle met
Joanna Theresia VERMEESCH, geboren op 13-11-1767 te Ramskapelle, overleden op
24-03-1825 te Oostkerke op 57-jarige leeftijd.
Philip Jacob DENYS, stoeldraaier, geboren op 18-08-1706 te Roeselare, overleden op
18-04-1776 te Roeselare op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 09-01-1732 te Roeselare met de 22-jarige
Maria Jacoba DECAE, geboren op 07-02-1709 te Roeselare, overleden op 25-04-1790 te
Roeselare op 81-jarige leeftijd.
Pieter DEMEESTER, geboren op 21-08-1678 te Roeselare, overleden op 21-03-1750 te
Roeselare op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 30-09-1725 te Roeselare met de 22-jarige
Joanna Theresia DECLERCQ, geboren op 23-06-1703 te Roeselare, overleden op
25-03-1742 te Roeselare op 38-jarige leeftijd.
Louis Cornelius CROUSEL, geboren op 02-12-1704 te Poperinge, gedoopt te Poperinge,
overleden op 29-01-1744 te Poperinge op 39-jarige leeftijd, begraven te Poperinge.
Gehuwd voor de kerk op 36 jaar op 27-02-1741 te Poperinge (SB) met de 22-jarige
Petronella Joanna FRUTSAERT, geboren op 19-04-1718 te Beveren/IJzer, overleden na
1742 te Poperinge ?
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102
103

104
105
106
107

108
109
110
111
112

Cornelius Joseph VAN DEN BUSSCHE, geboren 1717 te Ieper, gedoopt te Ieper (SN),
overleden op 03-02-1746 te Poperinge, begraven te Poperinge (SJ).
Gehuwd voor de kerk op 26-02-1741 te Poperinge met de 35-jarige
Anna Theresia KESTIER, geboren op 14-12-1705 te Poperinge, gedoopt te Poperinge
(OLV), overleden op 23-06-1792 te Poperinge op 86-jarige leeftijd, begraven te Poperinge
(SB).
Gehuwd voor de kerk (1) op 35-jarige leeftijd op 26-02-1741 te Poperinge met Cornelius
Joseph VAN DEN BUSSCHE (zie 102).
Gehuwd (2) met Joannes MAES.
Jan Baptist VERHELST, geboren op 24-01-1717 te Lendelede, overleden op 09-05-1790
te St Eloois Winkel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-04-1742 te Lendelede met de 20-jarige
Maria Josepha CLAEREBOUT, geboren op 14-03-1722 te Heule, overleden op
17-01-1802 te St Eloois Winkel op 79-jarige leeftijd.
Petrus Franciscus VANDENBERGHE, geboren te Wevelgem, overleden te Wevelgem.
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1757 te Wevelgem met de 24-jarige
Anna Theresia NOLLET, geboren op 02-10-1732 te Moorslede, overleden op 28-08-1796
te St Eloois Winkel op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 19-04-1757 te Wevelgem met
Petrus Franciscus VANDENBERGHE (zie 106).
Gehuwd (2) met Joseph Carolus DELEFORTRIE.
Joseph Carolus DEPOORTERE, geboren op 01-02-1717 te Gullegem, overleden op
14-02-1816 te St Eloois Winkel op 99-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 01-07-1760 te St Eloois Winkel met
Marie Anne Theresia BOSTOEN, overleden op 30-07-1786 te St Eloois Winkel.
Martinus VANLERBERGHE, geboren op 22-10-1710 te Rollegem-Kapelle, overleden op
28-01-1773 te St Eloois Winkel op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk ca. 1750 te Marke? Echtgenote is
Marie Jeanne FLORIN, geboren 1729 te Marke, overleden op 19-03-1796 te St ElooisWinkel.
Andries COUSSEMENT, schepen, geboren 1696 te Wevelgem, overleden op 14-06-1773
te Rumbeke.

113
114
115
116
117
118
119
124
125
126

127

Gehuwd voor de kerk (1) op 21-10-1731 te Moorsele met Maria Anna BOUTENS, 33 jaar
oud, geboren op 07-07-1698 te Rumbeke, overleden op 06-02-1740 te Rumbeke op
41-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 18-01-1751 te Rumbeke met Dorothea VAN HOVE, 27 jaar
oud (zie 113).
Dorothea VAN HOVE, geboren op 03-05-1723 te Langemark, overleden op 23-06-1784 te
Rumbeke op 61-jarige leeftijd.
Pieter Jacob MUYLLE, geboren op 04-06-1730 te Roeselare, overleden op 28-08-1767 te
Rumbeke op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-07-1755 te Rekkem met
Maria Barbara VANDENBERGHE, geboren 1730 te Rekkem, overleden op 19-03-1778 te
Rumbeke.
Pieter Jacob DEWILDE, geboren op 29-05-1726 te Hooglede, overleden op 09-10-1794 te
Hooglede op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 08-01-1756 te Gits met de 21-jarige
Anna Therese DEBEUCKELAERE, geboren op 20-01-1734 te Gits, overleden op
22-09-1766 te Hooglede op 32-jarige leeftijd.
Petrus Jan Baptist DEGRAEVE, geboren op 11-11-1742 te Staden, overleden na 1767 te
Hooglede?
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 07-05-1763 te Hooglede met de 21-jarige
Rosalia DOOM, geboren op 30-12-1741 te Hooglede, overleden na 1767 te Hooglede?
Jan Bapt DEWULF, timmerman, geboren op 03-05-1730 te Bergues (Fr/59), overleden op
12-07-1770 te Bergues (Fr/59) op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-06-1754 te Bergues met de 21-jarige
Marie Jeanne DEMEY, geboren op 13-02-1733 te Bergues (France/59), gedoopt
13/2/1733 te Bergues, overleden op 05-11-1806 te Bergues (France/59) op 73 jr.
Ignace François BOUDEN, landbouwer, geboren op 23-07-1735 te Rexpoede
(France/59), overleden op 19-02-1793 te Rexpoëde (France/59) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 28-08-1765 te Rexpoëde (France/59) met de
19-jarige
Florentine Catharina CAREL, geboren op 30-04-1746 te Rexpoede (France/59),
overleden op 06-04-1818 te Rexpoëde op 71-jarige leeftijd.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Limburgse herders in de Westhoek
door de redactie
Er was de voorbije maanden druk verkeer op het internet over herders die met hun kudden vanuit Belgisch of Nederlands Limburg naar de Westhoek afzakten. In 1739
reeds schreef de pastoor van Nederweert (Ned.-Limburg): "...de ingesetenen van Nederweert moeten genoodtsaekt sijn (tot) uijtsenden haere kinderen buijtenslandts (..)
vermits voor hun in dit ellendigh landt niet te winnen en is". Dat meldt Mathieu Kunnen uit Kinrooi. Door wijlen Karel M. De Lille werd in 2000 een boekje geschreven De
Duitse schapers in West-Vlaanderen, meldt onze voorzitter Joeri Stekelorum. Hij heeft nog een weetje: de voorvader van wijlen Jef "Jommeke" Nys, kwamen op medio
18de eeuw uit Nederweert in Koksijde/Oostduinkerke als schaapherder aan. Wie dus herders tegenkomt in de stamboom van zijn voorvaderen hoeft niet te denken dat hij
een bok heeft geschoten wanneer Limburg verschijnt.
Jrg 10, nr. 1
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AGENDA
Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, Sint-IdesbaldKoksijde (ex-home Pecher) tenzij anders vermeld

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

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 als
beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid
ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband
met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor
Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03646.99.88.

Nieuwe uitgave VVF-Westkust
’t Zit in de Familie, een kwartierstatenboek van de 350 burgemeesters uit 28 voormalige gemeenten in het
arrondissement Veurne; 600 blz, formaat: liggende A4 + foto’s en bidprentjes, prijs: 42 euro.
Driemaandelijkse nieuwsbrief: Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en per email. € 4,00 voor andere postabonnementen.
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders
IBAN BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.
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Het boek van de burgemeesters voorgesteld
door Willy MOONS

Zondag 6 juni is D-Day. Zo begon Joeri Stekelorum, voorzitter van VVF-Westkust, zijn toespraak op
de academische zitting waarop het lang verwachte boek over de afstamming en familierelaties van de
burgemeesters van Veurne, Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Alveringem en alle deelgemeenten
voorgesteld werd. Precies zoals de geallieerden na lang wikken en wegen op 6 juni landden op de
stranden van Normandië, zo is zaterdag het boek ’t Zit in de Familie geland. Zes jaren bijkomend
onderzoek waren nodig om het resultaat van de zeer gesmaakte tentoonstelling tijdens het
erfgopedweekeind in 2004 aan te vullen tot een rijk gedocumenteerd boek met kwartierstaten van 350
burgemeesters van de 28 voormalige gemeenten van het arrondissement Veurne in de periode 1830
tot heden.

Het VVF-bestuur en de burgemeesters Marc Vanden Bussche (Koksijde) en Jan Verfaillie
(Veurne), schepen Jan Loones en Jan Van Acker presenteren het boek ’t Zit in de Familie.
Zondag is dan die kanjer van 600 bladzijden (gewicht ruim 1,6 kgr.) voorgesteld in aanwezigheid
van de burgemeesters Marc Vanden Bussche (Koksijde) en Jan Verfaillie (Veurne), de schepenen
Jan Loones (Koksijde), Daniël Van Herck (Koksijde) en Johan Albrecht (Alveringem). De
burgemeesters Gerard Liefooghe (Alveringem) en Roland Crabbe (Nieuwpoort) en stadssecretaris
Benoit Willaert (Nieuwpoort) waren verontschuldigd. Opgemerkt werden ook historicus Jan Van
Acker die het boek inleidde, de familie Florizoone die een ruime medewerking bood door het ter
beschikking stellen van bidprentjes, en ruim honderd belangstellenden waarvan veel
voorintekenaars die hun boek kwamen ophalen.
Gelegenheidsspreker Jan Van Acker, historicus uit Veurne, die ook de inleiding van het boek
schreef, gaf bij de voorstelling ook een een felgesmaakte uiteenzetting. Hierin belichtte hij veeleer
de gebruiken en de folklore van het burgemeesterambt, zoals de scherpe verkiezingscampagnes,
de stoet voor de nieuw verkozen burgemeester, de uitgebreide feesttafel die de aanstelling
bekroonde.
Jan Van Acker: “Stemmen was toen nog geen plicht, waaraan 48 % zich liever zou onttrekken, zoals
nu, maar een zwaar bevochten recht. Slechts een deel van de mannelijke bevolking mocht
stemmen, sommigen wel met meerdere stemmen, omdat ze niet alleen rijk, maar ook gezinshoofd
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en misschien zelfs geschoold waren. 25 jaar moest je zijn, of zelfs 30, en beslist geen vrouw.
Intussen heeft de democratisering ervoor gezorgd dat de verkiezingen zelf, maar ook het kiesbaar
zijn op zich, voor iedereen open staan. Man of vrouw, vanaf 18 jaar mag je één stem uitbrengen, en
iedereen mag verkozen worden. Alhoewel het er nu soms op lijkt dat je steeds meer technocratisch
geschoold moet zijn of ambtenarees kennen, om echt mee te draaien op de belangrijkste postjes.”
“Overigens zijn ook die verkiezingen zelf
totaal anders geworden”, stelde Jan Van
Acker. “De gemeenteraad werd
doorgaans maar voor de helft ineens
vernieuwd: dat moest stabiliteit in de hand
werken, maar leverde ook soms
burgemeesters met een tegengestelde
meerderheid op. En een geheime
stemming? Daarvan was bij het ontstaan
van België nog geen sprake. Beïnvloeding
gebeurde niet eens subtiel: sommige rijke
eigenaars durfden hun pachters al vooraf
het ingevulde stembriefje te bezorgen.
Thans stemmen we volledig geheim – en
zelfs met computer.”
VVF voorzitter Joeri Stekelorum dedicaceert het
boek-van dichter Fernand Florizoone.

De VVF-ploeg die de boeken aan de man bracht en
hier burgemeester Jan Verfaillie helpt bij zijn keuze.

Jan Van Acker zei ook dat het voor hem
een eer was de voorstelling van dit boek
te mogen doen “omdat ik rotsvast
overtuigd ben en onder de indruk ben van
de bijzonder grote waarde van deze
uitgave.” “Als historicus, zij het doorgaans
begaan met veel oudere
geschiedenissen, moet ik zeer oprecht de
medewerkers van de VVF feliciteren en
danken, dat zij dit kwartierstatenboek
aangedurfd en tot een goed einde
gebracht hebben. Het is een werk van
lange adem geweest. Het kan echter niet
genoeg beklemtoond worden dat deze
publicatie nog een veel en veel langere
tijd een standaardwerk zal blijven voor al
wie zich met de geschiedenis van onze
gemeenten en hun leidende kringen
inlaat.”
Met een dankwoord voor iedereen die had
bijgedragen in het realiseren van het
monnikenwerk was het academische
voorbij en was de vraag naar het boek
plots actueel. Een batterij van VVF‟ers
stond klaar om die vraag te
beantwoorden. Wel regende het nog
vragen om het boek te dedicaceren. Met
een receptie waarop nog tal van
familiehistories werden gewisseld, was
het feest ten einde.
(Hiernaast) De burgemeesters Marc
Vanden Bussche en Jan Verfaillie, de
schepenen Jan Loones en Daniël Van
Herck, Jan Van Acker en VVFvoorzitter Joeri Stekelorum met het
boek “’t Zit in de Familie” in de hand.
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Pastoors van Sint-Joris
Chantal LOONES

Pastoorslijsten uit het Ancien Régime zijn vaak onvolledig omdat soms de juiste data van de
benoeming of het ontslag ontbreken. Voor de eerste decennia van de 17de eeuw komt daarbij dat er
nogal wat parochies zonder residerende pastoor waren ten gevolge van het uitbreken van de
Reformatie en dat deze vacatures pas geleidelijk weden ingevuld met nieuwe priesters die in de
seminaries waren opgeleid.
In afwachting daarvan bedienden sommige pastoors meerdere parochies. Zo was Joost van Hecke
volgens de gegevens van het Brugs Bisschoppelijk Archief tegelijk onderpastoor in Nieuwpoort
(1602-1613) en pastoor in Lombardsijde (1609-1610). Wellicht heeft na zijn overlijden (1613) één
van de pastoors van de buurparochies Sint-Joris erbij genomen, maar een naam is ons helaas niet
bekend. Voor deze periode zijn de bronnen trouwens erg onvolledig (zo dateert het oudste
bewaarde bisschoppelijke visitatieverslag pas van 1694-1696 en het vroegste gekende decanale
visitatieverslag zelfs slechts van 1732). Het oudste bewaarde stuk m.b.t. Sint-Joris in het
Bisschoppelijk Archief dateert van 1672. Mogelijk duikt er toch nog een naam van een (dienstdoende) pastoor op in andere archivalia of in de parochieregisters uit die tijd (als die tenminste
bewaard zijn).
E.H. van Hecke en Blomme waren allebei Norbertijnen van de Sint-Niklaasabdij van Veurne. Deze
gegevens komen uit de fiches van het bisdom Ieper, die opgemaakt zijn vanuit de Acta van het
bisdom Ieper.
1. Laurentius van de Bout - gestorven in 1382
2. Joannes Oosterlynck - pastoor in 1435
3. Joannes Masin - gestorven in 1447
4. Vincentius da Haga - gestorven in 1449
5. Guilelmus Paradijs - gestorven in 1458
6. Joannes de Roene - gestorven in 1481
7. Nicolaas Meeze - gestorven in 1488
8. Guilelmus Drinckewijn - gestorven in 1500
9. Nikolaas Reyngoed - pastoor tot 1559
10. Petrus Boelaert - pastoor 1593-1601
11. Judocus van Hecke - pastoor tot 1603
12. Aegidius Blomme - pastoor 1642-1647
13. Joos de Brouwere - pastoor 1649-1653
14. Jakobus Heyndrix - pastoor 1658-1670
15. August Hardevuyst - pastoor 1670-1672
16. Fredericus Swaene - pastoor 1675-1676
17. Jacobus Belleynck - pastoor 1676-1678

18. J.-B. Franque - pastoor 1678-1685
19. Angelus Moens - pastoor 1685-1690
20. Petrus Deyrickx - pastoor 1690-1691
21. August Moens - pastoor 1691-1692
22. Michael Portier - pastoor 1692-1704
23. J.B. Reypkins - pastoor 1704-1705
24. Frederik Canipel - pastoor 1706-1724
25. Joannes Boudin - pastoor 1724-1730
26. Petrus Rybens – pastoor 1730-1731
27. Evrard de Vree - pastoor 1731-1737
28. Remigius Duret - pastoor 1737-1751
29. Thomas Vroome - pastoor 1751-1797
30. Petrus Arnoldus Denecker – pastoor
1797-1818
31. Everemondus (J.-B.) Noncklé pastoor
1818-1838
Nadien zorgde het bisdom voor de pastoors.

Ik betwijfel sterk of al deze datums correct zijn. Er komen ook gapingen in voor. Misschien wordt
hieromtrent iets meer gevonden in de norbertijenabdij te Grimbergen. In hun archief bezitten ze
volgende stukken met betrekking tot de Sint-Niklaasabdij van Veurne: een necrologium vanaf 1716
(= boek waarop de overlijdens voorkomen), een soort dagboek vanaf 1660 en een paar
handschriften + zegel vanaf 1500, dit volgens E.H. Vanhoutte.
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Pastoors van Sint-Joris na 1838
1. Ameye – pastoor 1838-1852

11. Arthur De Brie - pastoor 1924-1936

2. Fr. Vandemeulebrouck – pastoor 1852-1853

12. Edward-Jozef Sanders - pastoor 1936-1957

3. A. Vanhee – pastoor 1853-1858.

13. Albert Verstraete - pastoor 1957-1967

4. Koopman – pastoor 1858-1868

14. Maurice Deleye - pastoor 1967-1972

5. Jacobus Vandaele - pastoor 1868-1893

15. Henri Vanhoutte - pastoor 1972-1979

6. Pieter Dewitte – pastoor 1893-1901

16. Raf Dely - pastoor 1979-1987

7. Richard Sansens - pastoor 1901-1910

17. Norbert Lagast - pastoor 1987-1997

8. E. De Jonghe - pastoor 1910-1914

18. E.H. Bacquaert - pastoor 1997-2008

9. E.H. Dupont - pastoor 1920-1922

19. Albert De Vloo - Pastoor van 2008

10. Jozef Vanden Abeele - pastoor 1922-1924

E.H. Edward Jozef Sanders

E.H. Raf Dely

E.H. Albert Verstraete
21

22

Herinnering uit den Oorlog (Legerbode n° 680 14 dec 1919)

De Pastoor van Sint-Joris

‘t was in October 1914.
De strijd woedde. Sedert dagen en nachten hield het
regiment stand onder vlagen van ijzer.
En in dit akelig veld en onder deze in lompen gehulde
soldaten, verwilderd, dol van razernij, stond een arme
zinnelooze, jammerlijk met zijn armen gebaren te maken.
Het was de pastoor van Sint-Joris. Arme ouderling, wiens
verstand in den storm van den slag geknakt was.. De eerste
slag, en de hardste, was zijn kerk, instortend onder de
lawinen van granaten. En de arme man, voor deze ramp,
voor de dooden en de gewonden, voor deze afschuwelijkheid
van bloed en slachting, had zijn verstand langzaam zien
ontsnappen, met vezels en brokken.. Een geruit tafellaken als
koormantel op den rug, zwierf hij op het slagveld rond, met
groote gebaren de mannen zegenend en pogend, met
kruistekens, het moorddadig werk der granaten tegen te
houden.
Helaas, de arme man stelde slechts zijn leven aan de
grootste gevaren bloot. Zekeren morgen zelfs zag men hem
Kerk Oud-Sint-Joris
op de borstweer der loopgracht van eerste linie loopen, op
den dijk van den Yser, in naam des Hemels vervloeking roepend over de Duitsche horden…
Het regende kogels. En, wonder ! hij werd niet getroffen.
Onze colonel had hem willen doen wegbrengen, maar hardnekkig had de arme zinnelooze herder met kracht
geweigerd zijn schaapstal en zijne kudde geloovigen te verlaten.
Een namiddag terwijl hij, tegen een huis in puinen aanleunend, weder de gewonden die op berries voorbij
gedragen werden , zegende , kwam een granaat met de grootse hevigheid tegen het stuk muur botsen en
begroef den priester die onder de instortende steenblokken verpletterd werd.
… En ‘s nachts, toen men het lichaam van den ongelukkige op eene berrie wegdroeg, kruisten twee vrouwen
den stoet. Zij
maakten een
kruisteeken voor
dit lijk, overdekt
met een laken,
meendend dat het
dit van een onzer
dappere soldaten
was.
… Een dezer
vrouwen was de
zuster van den
pastor, die nog
niet wist….
Dit stukje
oorlogsgeschiedenis
handelt over E.H.
Emiel DE
JONGHE Hij
ligt nog altijd
begraven op het
kerhof van Oud
Sint-Joris.
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (1)
door Hilon VANLEENHOVE

“Algemeene verzameling van alle de oude en de nieuwe grafschriften bevonden in
O.LVrouwe Kerk alsook in de kerke van E.P Recoletten en in de kerk van de Eerw. P.
Carmelieten te Nieuwpoort.“
Alvooren in den hoogen choor op het sanctuarium.
Nr. 1 E:V
Graefplaetse van d‟heer Martinus Vandewalle flspetri in syn leven schepen en de tresorier deser
stede, overl: den 19 bre 1727 oudt 58 jaeren, en de Juffr Mary MAGDALENA Frays fa Judoci syn
huisvrouwe overleden den 27 oust 1741, oudt 71 jaeren die ‟t samen gejont hebben den hoogen
autaer in desen choor in huwelijcke geweest 31 jaeren, geprocreeert 12 kinderen, 7 soonen 5
dogteren waarvan in ‟t leven zijn Sr Martinus Ludovicus overl: den 9 april 1728 oudt 31 jaeren,
getrout met joff Mary Catherina Allemeesch overleden den 12 maerte 1754 oudt 55 jaeren, Joff
Joanna overl: den 23 july 1738 oudt 32 jaeren e de Sr Ludovicus Frans overleden….
De voorseyde Joff Marie Magdalena Frays te vooren weduwe van d‟Heer Joes Snouck bij den welke
gewonnen heeft een soone den Eerweerde heer Joes Baptista, Pastor van St. Janshospitaal tot
Brugge, Pastor van Leke, overleden den 23 juni 1737, welcken heer vande walle geweest is syndick
van de Eeerw. P.P. Recoletten.
Met lesen wilt hun indagtich wesen. Amen.
Nr. 2 E:V
Sepulture
Van Ludovicus Valcke die starf den 7 juny 1602
Nr. 3 E:P
Op desen sarck niet anders als deze drij wapens
Nr. 4 E:P
Sepulture van Joos Robyn fls Tomas overle. den …..
Nr. 5
Int midden van het Sanctuarium
Hier ligt begraven Mr Jacob van Meetkerke fs Hendrickx de Rudder starfin ‟t jaer 1348 op den 3n
dagh van Oust …..fs Mr Jacob die starf in t‟jaer 1438 op den 14 dag in April
Nr. 6 E:P
Hier licht begraven …….. Pristine fs Arnoud Caris Anthunis Van den berge wijf was, die overleet in ‟t
jaer 1421 de ii dagh in weede maent…..
Nr. 7 Int midden
D.O.M
Memorie
Van heer Constantinus Daunay pastor van Nieuwport……. Overl. Den ….. 17 …. oudt … jaeren.
Bidt voor hem in syn leven en naar syn doodt.
Nr. 8 Int midden van den choor beneden ‟t sanctuarium
D.O.M
Vrye sepulture van d‟heer en de Meester Ignace Huyghe fs Alexuus verweckt bij joff Magdalena
Terlynck in syn leven Raet Pensionnaris en de griffier der stede , overleden den 23 7ber1724 en de
van Mary Chatarina hauwaert fa Guilliaume syn huisvrouwe verwekt bij Joanna Mary Desmet overl.
den 15 7ber 1729 ‟t sament in huwelycke geweest 18 jaeren geprocreurt 13 kinderen dan of int
leven. Joff Joanna Catherina Religieuse in ‟t clooster van de nieuwe Bosschen tot Gendt, heer
Laurentius Josephus in d‟ab die van St. Pieters binnen Gendt, Mary, Josepha, Paulus, Carolus. R.J
Pace
Nr. 9 E:V
Vrye sepulture van d‟heer Pieter De grave overleden den 24 july 1673 en van Jan De grave
overleden den 13 7ber 1668 ende van Joanna Dewaele fa Jan, huisvouw van Jan De grave overl.
…. „tsamen geprocreeert Joanna Isabella De grave overleden 17 mei 1686
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Nr. 10 Int midden:
D.O.M
Hier onder rusten de lichamen van d‟heer Michel Maene in syn leven Burgemeester van den Corpse
deser stede en de port van Nieuwport, overl. 23 april 1685 en de joff Marie Van Ravenbrouck syne
huisvrouwe die overleet den 2Xber 1668.
Hic jacet Dominicus Antonius Maene suyus urbis pretor aquis aurei calcaris et Domina uxon ejus
sepulta Ypris obit hoc 14 ille martii 1710 relicta una prole . In vrede moeten sy rusten
Nr. 11 E :P
Sepulture van Jacques Lammens fs heynderix die starf den 20 mei 1620
Nr. 12 E:V Een autaertien onder den ocsael:
Jesu Christo compatientes Posuerunt Dominus Gaspar Censen quondam consul Neoporti ejusque
conjue Domina Dewaverans hoc obiit anno 1685
Nr. 13 E :P
Onder autaertien onder den ocsael
Anno 1658 Virgini matri Dolorosoc Posuerunt Dominus Ludovicus Hooft Consul Neoporti et ejus
uxor Domina Elisabeth. P.Swaens
Nr.14
Int midden :
Sepulture van Sr Dominicus Van ackere fs Dominicus koopman binnen de stad Rijssel is hier
overleden den 4 8ber 1661 en van d‟heer Mauritius Van fs Dominicus Burgemeester deser stede
die overleet den 21 juni 1679 en joff Barbara Lambrecht fa d‟heer Louis syn huysvrouwe overleet
den 30 oust 1657 en de Dominicus Van Ackere fs d‟heer Mauritius bij joff Barbara Lambrecht
overleet den 22 juli 1676. In vrede moet haar zielen rusten.
Nr. 15 E:V
Sepulture van Jacob Clou fs Vincent die ….. van Rosyanke syn wijf fa Jan Van de Kerkhove die
overleet den …..
Nr. 16 E:V
Hier licht begraven Lambrecht fs Jan fs Cornelis Rycx, vrijlaet en de voorschepen deser stede die
overleet den 28 7ber 1583 en de Maeyken syn wijf fa Pauwels van Uitkerke die overleet den 14 7ber
op h. cruysdag op ‟t selve jaer. Bidt over haere zielen.
Hier licht begraven Cathelyne fa Jan fs Cornelis Rycx iertyds weduwe van Jan Van de Kerkhove
last weduwe van Joos van Moere die overleet st. Nicolaes dagh anna 1596. Bidt voor ziele
NR. 17 E:V
Sepulture van D‟heer Jacob Clou eertijds schepen van de stad van Nieuwport en de Joff Rosana
Van Kerckhove syne huisvrouwe dewelke ‟t saemen geprocreeert hebben 5 soonen en de 4
dochters te weten: Anna Vincent, Catharina, Pieter, Jacob, Mary, Ghylain, Joanna en Antone, syn
gestorven in goeden ouderdom Jacob in ‟t jaer 1617 den 10 juni oudt 71 jaeren en de Rosiane 1616
den 21 januari oud 69 jaeren. Bidt Godt voor de zielen
Nr. 18
Dese sepulture heeft doen leggen Jo Ghylain Clou met fondatie van een jaerlycksche misse
wettighem soone van de voorseyde Jacob en de Rosyna in danbaerheyd van syne ouders dewelke
in spangien getrouwt synde bediende ‟t officie van Rachter van Admiralteyd van Sivillien met groote
getrouwigheid en de yver des konings dienst
Nr. 19. E:V
Bastiaen Sole die overleet den 31 8ber 1602
Nr. 20
D.O.M
Vrye sepulture van d‟heer Judocus Vereecke fs Pr ‟t synen tijde schepen deser stede van Nieuport
overleden den 9 april 1706 en van Joff Elisabeth Seys syne huysvrouwe overleden den …. ‟t Samen
geprocreeert 6 kinderen 4 soonen en 2 dogters
Nr. 21 In ‟t midden
D.O.M.
Vrije sepulture van d‟heer Cornelis Denayer fs Cornelus geprocreeert bij Catharina Vlasseman in
sijn leven tresorier en de hoofdman van den gemeenen armen deser stede overleden den
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13 january 1720 ende van Joff Joanne Francoise De roo fa d‟heer Jan sijne huysvrouwe overl. den
14 oust 1751 oudt 62 jaeren geprocreeert bij joff Francoise Vereecke overl den …… hen ‟t saemen
gewonnen 6 kinderen dan of nog in ‟t leven Carolus Denaeyer overl….Constantia Isabella Denaeyer
overleden den … Petrus Jacobus Denaeyer overl den …..
R.J.P.
Nr. 22 In den midden
D.O.M.
Vrij sepulture van d‟heer Jan De Roof s Sr Jan in sijn leven schepen en de tresorier der stede overl
den 13 januari 1719 en de van Jonckvrouwe Francoise Vereecke fa d‟heer Judocus sijn huysvouwe
overl. den 28 8ber 1731 hebben t‟saemen geprocreeert 11 kinderen van of nog in ‟t leven joff
Joanna Francoise in huwelycke met d‟heer Cornelis Denaeyer eersten tresorier deser stede overl.
14 oust 1751 oudt 62 jaeren d‟heer Joes Jacobus tresorier deser stede overl. den ….. Sr Pieter
Jacobus overl den 10 january 1734. D‟heer Jacobus Ignatius overl. den 12 july 1751, Constantia
Petronilla overl. den ….., Jacoba Petronilla overl. den 26 april 1719, Ludovicus Franciscus overl. 18
february 1737. R.J.P.
Inganck tot t graf van de famillien d‟heeren Jan De Roo en de Cornelus De naeyer
Nr. 23 E:P hier ligt begraven Ciari Emeri fs…. Die overl …. 60.
Nr. 24 E:P:
Sepulture van den Eersaemen Mr. Pieter Maerten filles Jacques die overl. is op den …. January
1672 en de van Mary Magdalena …..sen follis Jan syn huysvrouwe die overl op den 15 ju..us 1663
en de van Mary Anne Provoost fa Pieter syn tweede huisvrouw die overl is op den 22 januari 16….6
Nr. 25 E:P
Hier ligt begraven d‟heer Pieter Vlamink d‟heer Francois, zoone Pensionnaris en de greffier van
imformatien der zaele en de Casselrie van Ypre die binnen dese stad van Nieuwport overleet den
25 lauwe int jaer ons heeren 1584. Bidt voor de zielen
Nr. 26 E:V
Sepulture van d‟heer en de Meester Jan Boudens fs Pieter in syn leven Burgemeester der stede van
Nieuport die overleet den 9 mei anno 1625 en de van Jonckvrouwe Jacqemin Battin fa d‟heer
Jacobs syn huisvrouw die overleet den 8 mary 1629. Philips Dewijmer overleed den 5 9ber 1653.
Bidt voor de zielen
Nr. 27 E:V
Sepulture van Tanneken fa Pieter Pauwels ‟t wijf Freney Reynaert; hadden t‟samen 4 kinderen
overleet den 5 7ber 1608
Nr. 28 E:V
Sepulture van Frans De mystere fs Clays wylent schepen en de tresorier deser stede van Nieuwport
die overleet den 25 7ber anno …2 en de van Jonckvrouwe Frans fa Antheunis Masson syne
huisvrouwe die starft den lasten 9ber 1599. Bidt voor de zielen
Nr. 29 E:V
Tegen den pilaer van het sitsel recht over d‟aerme meyskens staet een marberen tafel inhoudende
alle aflaeten des Broederschaps van het alderheiligste gejont door Sr Jacobus Olivier Buric fs
Matheus in huwelick hebbende ghehadt Joff Mary, Clara, Sophia Lambrecht fa Pieter, hebbende
verwekt 4 kinderen wan of nog in ‟t leven syn heer Josephus Cononinck regulier der vermaerde
abdie van St Nicolais binnen Veurne ‟t synen tijde Prior, lector van Theologie, Professir van
Philosopine mortie meester enz.. mits gadeis Pastor van Oostduinkerke en de Joff Josephina
Francisca gewonnen hebbende in eersten huwelycke met Sr Martinus Van de Wallef s Martin
Lodevici, een dogter Josepha Ludovica en in 2de huwelycke met d‟heer Josephus Francis Rouzie fs
Joseph tsynen tijde schepen regierder van den disch en de gemeenen armen mistgadeis hooftman
der rederycke van Rhetorika, vier kinderen wan of nog int leven Josphus,Joannes, Anthonius,
Emanuel en de Marie Joanna Josepha Anthonia. Op welken marberen tafel staat t volgende:
Cort begrip der aflaeten gejont door onzen alderheiligsten vader Clemens den x jaar aan de
broeders en de zusters des broederschaps van het Alderheiligste Sacrament des Outaers anno
1704.
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1° Vollen aflaet op den dag van ‟t inschrijven gebiecht in de gecomuniceert hebbend dese kerke
sullen besoeken, bidden voor de eendrachtigheid der Christene Princen uitroeyn geder ketterien en
de vereffeninge van onze moeder de h Kerke.
2° Vollen aflaet in den artikel des doodt naer gebiecht te hebben ofte die niet en can doen een act
van leetwesen verwekken sullen aanroepen den naam Jesus ist niet met den mond net der herten.
3° Vollen aflaet op den feestdag van ‟t Sacrament des Outaers naar gebiecht als vooren.
4° 70 jaeren aflaet op de feestdaegen van de hh Mathias Joannes, Baptista geboorte, Matheus en
de Andreas met zoo vele quadragenen naar gebiecht en den gecommuniceert te hebben dese
kerke sullen besoucken ende bidden alsvooren.
5° 60 daegen aflaet soos dickwils dat jemant hem al laeten vinden in de kerke in den dienst der
missen, vergaederingen van ‟t broederschap, de aermen ontfangen; den vrede tusschen vianden
maeken of te wel sal commen in de begravinghen van broeders of susters het lyck
vergeselschappen of te het L. Sacrament des Outaers in de processien of te tot den siecke, of soo
hij het niet can doen leesen eenen onzen vader en de een weest gegroet. Ook die sullen leesen 5
onse vaders en 5 weest gegroets voor de zielen van dit broederschap oock dien syn evenaesten de
10 geboden Godts en de andere pointen van ons Geloof, dienstig tot de zaligheid jhem die een
werck van liefde sal gedaen hebben.
6° Ider Priester soo weyerlijk als Religeus die misse sal lesen aen den autaer van dit Broederschap
op alderzielen dagh en heel de octave en alle maendagen van ‟t jaer voor de zielen van een broeder
of te zuster sal een ziele uyt ‟t vagevier verlossen.
Lof GoDt In sYne gaVe Van Dit
BroeDersChap gY Ingeseten
Van NieUport
Nr. 30 E:V
Sepulture van d‟heer Jacob Clou eertijds schepen deser stads van Nieuwport die overleet den 10
junius 1617. cetat:succ: 71 ende van Rosiane Van de Kerchove syn huysvrouwe die overleet den 21
january 1614 cetat:succ:69 gewonnen hebben de ….. kinderen. Requescant in Pace
Nr. 31 E:P
Hier licht begraven Engels Steven die overleet den 19 8ber 1646
Nr. 32 E:P
Memorie van d‟heer Jacques De Waverans fs Pieter gebooren van St. Omaers die verginck op de
moere tusschen Berghen St. Wenox en Veurne den 9 mei 1584 ende Sepulture van Jonckvrouw
Laurentie fa Reynout Pact d‟oude syne huysvrouwe die overleet den 21 february 1606. Godt
gedencke de zielen en bidt voor de zielen
Nr. 33 E:P
Boven het sitten der arme meyskens is gematst een marberen beeld waer onder staet: hier ligt
begraven Margarita fs Vincent Meus die starf 4 9ber 1539
Nr. 34 E:P:
Memorie van d‟heer Jacques De Wanerans in syn leven Burgemeester van den corpse deser stede
en van Joff Clara fa Pieter Deswaen syn huysvrouw liggende beyde hiervooren onder een sarck B V
D L.
Nr. 35 E:P
Sepulture van d‟heer Jan Adriaensen fs Jos die overleet den ….1652 en de van jonckvrouwe Anne
No….. fs Pieter syn huisvrouwe die overleet den 20 9ber 1637. Bidt voor de zielen.
Nr. 36 E:P:
Sepulture van d‟heer Baltazar Declercq fs Guillaume in syn leven schepen….. overleet den … 9ber
en de van Joff de Buck sijn huysvrouwe, en de van d‟heer Guillaume Van Schoore overleden den …
en de van Joff Joanna Declercq hunne lieden dochter overl den….
Nr. 37
In ‟t midden Sepulture van d‟heer Abraham Scheynaert in syn leven tresorier deser stede overleet
den 28 9ber 1652 en de jonckvrouwe Elisabette Pilgrems syn huysvrouwe die overleet den 20
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february 1653 en de van Mary Scheynaert haer lieden beyde eenig kind die overleet den 10 oust
1702. Bidt voor de zielen.
Nr. 38 E:P:
Vrye sepulture van d‟heer Jacobus Maene cheynaert in syn leven schepen deser stede overleden
den 11 april 1687 en de van Joff Josynke Cordenier fa Anthone geprecreert bij joff Josynke Poorter
syn huysvrouwe overl. 28 oust 1683. Bidt voor de zielen
Nr. 39 E:P:
Sepulture van Cornelis Chisseman fs Cornelis die overleet anno 1570 den 5 in sporkel. Bidt voor de
ziele ende van Waeyerin fa Echeirin De cuipper „twijf van Cornelis Chisseman die starf 1558 den 29
van 7ber
Nr. 40 E:P:
Sepulture van Pr Mus fs Pr meester mulder deser stede overl. den 3 xber 1743 oudt 44 jaeren en
de syne huysvrouwe Agnes Jacoba Calcoen fa Jacob ‟t saemen in huwelyck geweest 3 jaeren overl.
10 february 1758 oudt 39 jaeren en de haeren tweede man Pr De Bruye fs Philippus ook meester
mulder die dese ‟t saemen hebben doen leggen
Nr. 41 E:P:
Hier licht begraven ….. wed van Adriaen Vroome overl. 24 xber 1607
Nr. 42 E:P:
Sepulture van d‟heer Jacques Meuninx fs Guillaumus die van dese weyrelt overleet den 28 9ber
1631 en de van Jonckvrouwe Janneken fa Plias De Buck syn huysvrouw die overleed den ….. Bidt
voor de zielen
Nr. 43 E:V:
Sepulture van d‟heer Jacques Meuninx gebooren van Oostende in syn tydt Burgemeester deser
stede van der Nieuport overleet den 26 april 1623 ende van Jonckvrouwe fa d‟heer Pieter Renier
Zwaen syn huisvrouwe overleet den 26 8ber 1600. Bidt voor de zielen
Nr. 44 In den midden D.O.M.
Vrij sepulture van d‟heer Joseph Laflesse fs Nicolaus geprocreeert bij Mary Petronilla Beghen overl.
…. En den Anna Theresia fa Pieter Maertens geprocreeert bij Petronilla Francisca De roo syn derde
huisvrouwe overl. den 3 maerte 1768 „tsaemen in huwelick geweest 23 jaeren geprocreeert 9
kinderen 6 soonen en 3 dochteren wan of int leven syn Jospeh Joanna Maria Theresia de andere
minderjarig gestorven. R.I.P
Nr. 45 E:P:
D.O.M.
Vrye sepulture van d‟heer Pieter Lemahieu fs Sr. Francois gewonnen bij Mary Magdalena Feys oudt
schepen deser stede en regierder deser kerk den tijd van …. Jaeren overl. den …..enden van Joff
Mary Catharina Dilles fa Pieter geproet bij Joff Mary Philippine Wyssaert syn huysvrouws overl. den
19 october 1773 oudt 64 jaeren tsaemen in huwelyck den tydt van 27 jaeren geprocreeert 2 soonen
minderjarig gestorven. R.J.P.
Nr. 46 E:P:
D.O.M.
Sepulture van Sr Pieter Dylles fs Matius geprocreeert bij Tanneken Baseine overleet den 13 mars
1733 ende van Joff Mary Phillipine Wyssaert fa d‟heer Philipus syne huysvrouwe geprocreeert bij
Mary Staesen overl. 16 oust 1714. Bidt voor de zielen.
Nr. 47 E:V:
D.O.M.
Hic jacet Dominus D° Balthazar La franchy fs Domini Dni Andrex et Catharina Ferrary natis volneric
3 9bris 1632 qui obut 6 9bris 1696 Ejusque uxoris Domina D° Adriana de lahaye fa Jacobi et
Francisca Slabaert nata 3 juni 1634 eximando Discessa 20 february 1694 qui simul procuraverunt
tres fillios et 5f
(wordt vervolgd)
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De gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (4)
door Willy MOONS
Correspondentieregisters van 21 januario 1848 tot 20 december 1862 (deel 2)
Declerck, Marie-Therese

1186 (wedergave borgtogt);1187 (wedergave borgtogt);1196 (cautionnement
remboursement);1200 (cautionnement demande en remboursement);1209
(cautionnement demande en remboursement)
Declercq, Franciscus
1193 (openbare feesten);239 (directe belastingen);352 (directe belastingen);473
(directe belastingen);570 (directe belastingen);636 (schadeloosstelling voor verlies
veulen);659 (directe belastingen);69 (directe belastingen); 149 (directe
belastingen);743 (burgerstand inligtingen);808 (verzanding Noordburgweg); 1903
(afloswateren)
Declercq, Francois
1100 (contribution personnelle);1204 (contribution personnelle);1299 (contribution
personnelle);1868 (contribution personnelle);1954 (contribution personnelle);618
(epizootie);619 (epizootie);758 (contribution personnelle);872 (milice);993 (contribution
personnelle)
Declercq, Jacques
95 (composition fabrique d'eglise)
Declercq, Joannes
193 (politie dagvaerdingen); 770 (verzanding Noordburgweg);808 (verzanding
Noordburgweg)
Declerq, Jacques
376 (taureaux)
Decorte
721 (listes electorales radiation)
Decoster, Pierre-Joseph
432 (etat civil)
Decrombrugghe de Looringhe
1912 (industrie agriculture)
Decrop, David
1906 (evenements calamiteux); 813 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het
fonds der ongelden);849 (ordonnance de paiement)
Decrop, Joseph
1205 (politie)
Decrop, Marie
131 (cholera)
Deetens, Catharina
1920 (politie afsnijding gras)
Defraeye, Marie
531 (burgerstand)
Dehollander
1332 (vraag vernietiging uitweg tegenkanting)
Dekeuwer
131 (cholera); 164 (epidemie cholera);698 (heelmeester armbestuur)
Dekeuwer, Basilius
154 (overneeming werken)
Dekmyn, Franciscus
1920 (politie afsnijding gras)
Delahousse, Gerard-Donatien
1273 (certificat de vie)
Delannez, Petronilla
181 (burgerstand)
Demolder, Ludovicus
401 (bijstandswoonst)
Demolder, Petrus-Jacobus-Franciscus
401 (bijstandswoonst);402 (bijstandswoonst)
Demunter
656 (execution d'office de travaux, reclamation)
Denauw, Joannes
576 (onderhoud in oudemannenhuis); 793 (onderhoud in oudemannenhuis)
Denys, Charles
1308 (overtreding wet op de jacht)
Depoorter, Pieter
1335 (bijstandswoonst)
Depoot, Jacques
944 (listes electorales)
Deramout
1195 (voorlopigen bijstand);1277 (voorlopigen bijstand);1343 (voorlopigen bijstand)
Deramout, Carolus
1070 (bijstandswoonst);1302 (proces verbael overtreding wet op de jagt);175
(provisioren onderstand);274 (provisioren onderstand);275 (provisioren
onderstand);621 (provisoiren onderstand);622 (provisoiren onderstand);675
(bijstandswoonst);676 (bijstandswoonst);877 (provisoiren onderstand);882
(bijstandswoonst);933 (bijstandswoonst);934 (bijstandswoonst);958
(onderstandsdomicilie)
Deramout, Charles
100 (provisioren onderstand);101 (provisioren onderstand);81 (onderstandsdomicilie)
Deramout, Sylvie
1101 (burgerstand)
Deramout, weduwe
1078 (bijstandswoonst);1107 (voorlopigen bijstand);1108 (voorlopigen bijstand)
Derieuw, Amand
1282 (politie)
Desaever, Franciscus
166 (provisioren onderstand);167 (provisioren onderstand);176 (provisioren
onderstand);1888 (voorlopigen bijstand);1889 (voorlopigen bijstand);1910 (voorlopigen
bijstand)
Desaever, Franciscus
365 (politie proces verbael)
Desaver, Jean-Baptiste
1056 (milice);1297 (milice)
Desnerck, Leonard
1040 (etat civil)
Detollenaere
114 (schoolmeubelen);686 (installatie gemeenteraed)
Detollenaere, Ange
1912 (industrie agriculture)
Detollenaere, Engelbertus
1313 (installatie van de helft van den gemeenteraed)
Detollenaere, Frans
169 (taureaux)
Detollenaere, Maria-Cecilia
540 (bijstandswoonst)
Devey, Amelia
851 (proces verbael mishandeling)
Dewachter, Napoleon-Henricus
994 (burgerstand)
Dewitte, Henri
1905 (etat civil)
Dewitte, Jacques
1905 (etat civil)
Dhaene, Petrus
154 (overneeming werken)
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Dhaene, Pieter

1337 (vergrooting schoollokaal aenbesteding);1339 (vergrooting van het lager
schoollokaal);1915 (overneming werken schoolgebouw)
Dhaenen, Dominicus
1909 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden); 338 (politie
bouwen)
D'haenen, Dominique
1945 (perte d'une vache);1946 (perte d'une vache);405 (epizootie);406 (epizootie);410
(epizootie);413 (fonds d'agriculture);418 (fonds d'agriculture);445 (fonds
d'agriculture);448 (ordonnance de paiement)
Dhaenen, Dominique Henri
258 (milice); 1270 (milice de compte);947 (milice);949 (milice);954 (milice mariage)
Dhondt, Marie
27 (politie)
Dhont, Franciscus
654 (onderstandsdomicilie)
Dieusaert
1904 (secours provisoires)
Dieusaert, Franciscus
1885 (voorlopigen bijstand);1886 (voorlopigen bijstand);1901 (voorlopigen bijstand)
Douzel, Pierre
425 (etat civil)
Duflou, Lucas
835 (aerde en zandwerken Noordburgweg)
Duval, Petrus
154 (overneeming werken)
Enten
107 (domicile de secours)
Enten, Jan
80 (provisioren onderstand);88 (onderstandsdomicilie);98 (provisioren onderstand)
Enten, Jean
74 (provisioren onderstand);75 (provisioren onderstand)
Enten, Joannes
300 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden); 78
(provisioren onderstand);79 (provisioren onderstand)
Enten, Sophie
582 (politie proces verbael)
Fetrel, Judocus
198 (armbestuur, overlating pagt)
Foqueur, Louis
154 (overneeming werken)
Foqueur, Petrus
154 (overneeming werken)
Geleys, Genevieve
1905 (etat civil)
Ghyselen, Pierre
1173 (fonds de non valeurs)
Ghyselen, Pieter
1154 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden);537 (politie)
Glineur, Pierre
760 (affaire de famille)
Goutsmit
1094 (affaire de famille)
Goutsmit, Charles Louis
108 (permission douanes)
Goutsmit, Louis
1859 (conscrition du cadastre);1870 (staet kosten vier lijken gevonden op
zeestrang);489 (emprunts 1848)
Goyvaerts, Gerard Joseph
25 (pension);26 (pension)
538 (frais d'entretien à l'hopital);709 (frais d'entretien d'indigents)
Guilleman, Charles
Herkelbout, Philippus-Jacobus
401 (bijstandswoonst)
Hoet, Coleta
343 (kosten van onderhoud)
Hoet, Colette
1048 (gedrag);277 (enfant abandonné);305 (onderstandsdomicilie);363 (domicile de
secours);525 (frais d'entretien d'indigents)
Hoet, Edouard
277 (enfant abandonné);305 (onderstandsdomicilie);343 (kosten van onderhoud);363
(domicile de secours);525 (frais d'entretien d'indigents)
Hoquet, Franciscus
415 (politie bouwen)
Hosten, Desire
1162 (burgerwagt);1238 (benaming lid armbestuur);1850 (fonds van ongelden,
reclame);1873 (cas fortuits);771 (milice)
Impincs, Francois-Albert
485 (fonds d'agriculture)
Inpincs, Louis
953 (milice)
Inpins
1334 (milice de compte)
Inpins, Francois-Albert
1329 (milice de compte)
Inpins, Pierre
319 (milices volontaires);322 (milice volontaire)
Jansen, Eloi-Adrien
506 (militie)
Janssen, Elize-Adrien
467 (milice)
Joncheere, Engelbertus
27 (politie);597 (benaming lid armbestuur);787 (benaming lid armbestuur);972
(benaming lid armbestuur); 974 (benaming leden armbestuur)
Jops, Henrica
365 (politie proces verbael)
Kerkaert, Ferdinand
247 (police)
Kesteman
1158 (lager onderwijs);685 (onderwijzerwoning aenbesteding)
Kesteman, Aloise
1200 (cautionnement demande en remboursement);1209 (cautionnement demande
en remboursement); 1217 (remboursement cautionnement)
Kesteman, Aloysius
1186 (wedergave borgtogt);1187 (wedergave borgtogt); 660 (verzanding
Wulpendammestraat);768 (verzanding Wulpendammestraat)
Kesteman, Jacques Benoit
1161 (etat civil);1166 (etat civil)
Kesteman, Jules-Aloyse-Corneille 1186 (wedergave borgtogt);1187 (wedergave borgtogt);1200 (cautionnement
demande en remboursement)
Kesteman, Pierre-Leopold
873 (contribution personnelle)
Kesteman, Sophia-Coleta
1198 (burgerstand)
Kesteman, Sophie
1884 (residence)
Koemelck, Petrus
531 (burgerstand)
Kornelis, Petrus
1167 (militie)
Kornelis, Pierre
1932 (milice)
Kornelis, Pierre-Jacques
1176 (milice congé);1178 (milice);1213 (milice congé de faveur);1286 (milicien
congé);1844 (milice congé);1846 (milice);1913 (milice);1960 (milice)
Lacouter
1156 (lager onderwijs voorstel benaming); 1158 (lager onderwijs)
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Lacoutere
Lacoutere, Jean
Lacoutere, Joannes
Lacoutere, Theodorus
Lacoutere, Theresia
Laevere, Carolus
Lahaye, Isabella-Theresia
Lambrecht, Joannes
Lamoote, Louis
Lamoote, Ludovicus
Lamothe, Ludovicus
Laplasse, Henricus
Lapon, Francois-Albert
Laurent, Pierre
Legein, Philippus
Legein, Pieter
Legein, Rochus
Lehouck
Lehouck, Charles
Lehouck, David
Lehouck, Francisca Cecilia
Lehouck, Jeanne-Therese
Lejeune, Jean-Baptiste-Joseph
Lepeire, Benignus
Leroy, Joannes
Letten
Libbrecht, Anne Colette
Ligneel, Marie-Therese
Lingier, Pieter
Loncke, Jean
Loncke, Joannes
Loncke, Therese
Lust
Lycke, Leopoldus-Josephus
Lycke, Petrus
Lycke, Pieter
Maes, Albert
Maes, Albertus
Maes, David
Maes, David Joseph
Maes, Franciscus
Maes, Henri
Maes, Henricus
Maes, Jean
Maes, Joannes
Maes, Joannes Baptiste
Maes, Ludovicus
Maes, Modeste
Malengier
Malengier, Henri
Marrannes, Christianus-Albertus
Marrannes, Marie-Therese
Mazeman
Melliot, Jean-Vincent
Melliot, Prosper-Napoleon
Mervillie
Mesdach
Messelein
Messelein, Jean
Messelein, Joannes
Meynne-Vandevyvere

1220 (onderwijs);1223 (onderwijs hulponderwijzer)
1165 (changement de domicile);1168 (nomination instituteur)
1163 (benaming onderwijzer);1164 (benaming onderwijzer);1211 (lager
onderwijs);1212 (lager onderwijs);1216 (hoofdonderwijzer)
1253 (woonstverandering);1867 (burgerstand)
1253 (woonstverandering)
537 (politie)
743 (burgerstand inligtingen)
193 (politie dagvaerdingen)
849 (ordonnance de paiement)
1922 (brandramp);1923 (brandramp);1942 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van
het fonds der ongelden); 813 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds
der ongelden)
551 (politie bouwen)
1257 (politie)
1044 (militaire mariage)
952 (milice remplacement)
1119 (politie proces verbael);568 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het
fonds der ongelden);641 (ordonnance de paiement)
365 (politie proces verbael)
1011 (installatie gemeenteraed);1049 (leden van de gemeenteraed
handteekingen);1313 (installatie van de helft van den gemeenteraed);1907 (benaming
lid armbestuur);974 (benaming leden armbestuur)
1080 (epilepsie);1082 (epilepsie)
1906 (evenements calamiteux)
1065 (epilepsie); 1157 (agriculture)
177 (provisioren onderstand);178 (provisioren onderstand)
1065 (epilepsie)
1194 (etat civil)
1207 (gemeenteontvanger benaming);1208 (benaming ontvanger armbestuur)
625 (militie appel)
839 (etat civil)
148 (pension d'employé);152 (brevet de pension);153 (domicile)
1918 (bijstandswoonst)
1935 (edelmoedige daed)
924 (contrevention à la loi sur la chasse)
207 (diefstal);350 (politie bouwen);812 (brandramp);814 (vraag onderstand op het 3de
gedeelte van het fonds der ongelden);817 (brandramp)
1905 (etat civil)
114 (schoolmeubelen)
540 (bijstandswoonst)
528 (voorlopige bijstand);529 (voorlopige bijstand)
540 (bijstandswoonst);560 (bijstandswoonst);875 (provisoiren onderstand); 582 (politie
proces verbael)
924 (contrevention à la loi sur la chasse)
1027 (politie)
161 (voyage sur mer);253 (voyage sur mer);263 (voyage sur mer);380 (milice voyage
sur mer);76 (voyage sur mer);82 (voyage sur mer)
105 (milice);298 (milice);77 (milice)
348 (politie bouwen)
707 (epizootie);708 (epizootie)
734 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
995 (ordonnance de paiement)
867 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden); 956 (vraag
onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
20 (onderstandsdomicilie)
579 (politie bouwen)
1961 (bijstandswoonst)
1317 (benaming lid armbestuur)
409 (armbestuur benaming lid)
743 (burgerstand inligtingen)
743 (burgerstand inligtingen)
946 (openbare feesten encadreering adressen)
932 (naufrage)
932 (naufrage)
1340 (vergrooting van het lager schoollokaal)
1904 (secours provisoires)
16 (epizootie)
279 (milice)
401 (bijstandswoonst)
1870 (staet kosten vier lijken gevonden op zeestrang)
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Michiels, Jeannette
Misselein, Jean
Misselyn
Misselyn, Jean
Moenaert, Carolus

860 (affaire Charles Cornille)
15 (epizootie);271 (milice)
76 (voyage sur mer)
184 (voyage sur mer);286 (milice);387 (milice voyage sur mer); 82 (voyage sur mer)
259 (plaetsing in oudemannenhuis Veurne);793 (onderhoud in oudemannenhuis);906
(onderhoud); 576 (onderhoud in oudemannenhuis)
Moenaert, Isabella
793 (onderhoud in oudemannenhuis)
Moenaert, Isabelle
576 (onderhoud in oudemannenhuis)
Moenaert, Petrus
259 (plaetsing in oudemannenhuis Veurne)
Myhy, Francois
1048 (gedrag)
Myskens, Victoire
433 (etat civil);439 (etat civil)
Nollet, Joseph
451 (vraag om onderstand)
Nollet, Josephus
460 (onderstand)
Nootebaert, Jeanne-Rosalie
811 (etat civil affaire Bernaert Charles)
Notebaert, Joanna
131 (cholera)
Notebaert, Pieter
416 (politie bouwen)
Nys, Mary Josephine
306 (burgerstand)
Ollivier, Auguste-Louis
932 (naufrage)
Paresys
1220 (onderwijs);1223 (onderwijs hulponderwijzer)
Pauwels, Ludovicus
1920 (politie afsnijding gras)
Penel, Carel
945 (politie)
Penel, Carolus
892 (politie);904 (politie);936 (politie);937 (politie)
Penje, Joannes
537 (politie)
Pieters, Pierre
1959 (contribution personnelle, cote irrecouvrable)
Piquendaire
186 (begraefkosten)
Pittellion, Josephine
1906 (evenements calamiteux)
Plancke, Desire
843 (epizootie);844 (epizootie)
Polsenner, Charles
1034 (domicilie)
Poorter, Pieter
1240 (bijstandswoonst)
Puis, Aloysius
1285 (politie ongeluk)
Puis, Augustus
1285 (politie ongeluk)
Puis, Barbara
1880 (woonstverandering);1892 (woonstverandering);1896 (woonstverandering)
Puis, Marie
1881 (woonstverandering)
Puis, Marie-Cecile
1892 (woonstverandering);1895 (woonstverandering)
Rabaey
686 (installatie gemeenteraed)
Rabaey, Louis
1259 (liste electorales);1264 (kiezerslijsten);681 (benaming lid armbestuur);831
(epizootie)
Rabaey, Ludovicus
1059 (benaming lid armbestuur);1239 (benaming lid armbestuur)
Raekelboom, Franciscus-Engelbertus
426 (militie)
Rathé
686 (installatie gemeenteraed)
Rathé, Jean
169 (taureaux);239 (directe belastingen);268 (taureaux);758 (contribution
personnelle);873 (contribution personnelle);993 (contribution personnelle);376
(taureaux);500 (comptabiliteit);594 (taureaux);664 (epizootie);665 (epizootie);682
(stieren);781 (stieren);95 (composition fabrique d'eglise)
Rathé, Joannes
1005 (sterfgeval schepen);1022 (nationale militie handteekeningen);149 (directe
belastingen);768 (nationale militie);890 (nationale militie);352 (directe belastingen);473
(directe belastingen);570 (directe belastingen);659 (directe belastingen);69 (directe
belastingen);905 (stieren)
Rathé, weduwe
1010 (stieren)
Rigaux, Alfred
1884 (residence)
Rigaux, Joseph
1198 (burgerstand)
Roels
551 (politie bouwen)
Roose, Marie
582 (politie proces verbael)
Rubben, Albert
766 (affaires de famille)
Rubben, David-Alexandre
1192 (milice de compte)
Rubben, Norbert Jacques
86 (milice)
Ryckeboer, Francois
366 (role d'abonnement);367 (role d'abonnement)
Ryckebusch, Carolus
941 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Ryckewaert, Carolus
1313 (installatie van de helft van den gemeenteraed)
Ryckewaert, Charles
1232 (stieren);1306 (stieren)
Schabaillie, Marie-Therese
506 (militie)
Schoolaert, Eugenius
578 (politie bouwen)
Senave, Ferdinandus-Ludovicus 1041 (burgerstand)
Sheridan
1084 (archives)
Smagge
286 (milice)
Ternier, Cecilia Constancia
19 (onderstandsdomicilie)
Ternier, Desire
952 (milice remplacement)
Ternier, Desire-Amand-Marie
922 (remplacement milicien)
Ternier, Edmondus Reginaldus
19 (onderstandsdomicilie)
(Wordt vervolgd)
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Zaterdag 16 oktober: bezoek aan het archief de Béthune in Marke.
november: overhandiging kwartierstaat aan Will Tura in Stenen Zaal Veurne.
Zaterdag 6 november: bezoek aan de lokalen van het CRGFA in Rosendaël.

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
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Onze vereniging wordt gesteund door de stad Veurne en de gemeente Koksijde

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 als
beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid
ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband
met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor
Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem, tel. 03646.99.88.
Nieuwe uitgave VVF-Westkust
’t Zit in de Familie, een kwartierstatenboek van de 350 burgemeesters uit 28 voormalige gemeenten in het
arrondissement Veurne; 600 blz, formaat: liggende A4 + foto’s en bidprentjes, prijs: 42 euro.
Driemaandelijkse nieuwsbrief: Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en
daarbuiten gratis per e-mail. Voor andere postabonnementen 4 euro.
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders IBAN
BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.
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Activiteiten VVF Westkust najaar 2010
Zaterdag 16 oktober 2010
De Stichting de Bethune is een private vzw die in 2004 opgericht
werd. Ze heeft als doel te waken over de bescherming, het behoud,
de uitbreiding en de eigentijdse invulling van de goederen en rechten
verbonden met het erfgoedgeheel van de familie de Bethune. Dit
alles steeds met respect voor de historische, wetenschappelijke,
culturele, morele en maatschappelijke waarden van deze goederen
en rechten.
Eén van de belangrijkste taken van de Stichting de Bethune is de
openstelling van het archief en de bibliotheek van de familie de
Bethune.
Archief
Het archief weerspiegelt naast het persoonlijke leven van de
Bethunes ook heel goed de economische, politieke en socio-culturele interacties van de familie met haar
omgeving. Het kan opgesplitst worden in drie luiken:
1) De stukken van algemene en genealogische aard
2) De stukken van persoonlijke aard, zijnde de persoonsarchieven van zo goed als alle leden van de familie
van 1724 tot heden
3) De stukken van zakelijke aard, waaronder zowel het handelsarchief ‘Bethune & fils’ (1724-1856) als alle
stukken die betrekking hebben tot het beheer van de (on)roerende goederen van de familie
Hiernaast wordt in het archief ook een belangrijke documentaire collectie bewaard met onder meer diverse
postkaarten, foto’s, krantenknipsels etc.
Bibliotheek
De bibliotheek kan eveneens opgesplitst worden in drie deelcollecties:
1) Naslagwerken
2) West-Flandrica, een collectie van om en bij de 45.000 werken met nadruk op de provincie WestVlaanderen en Noord-Frankrijk. De collectie bevat tal van oude drukken en wordt geleidelijk aan ontsloten
via Libisnet catalogi.
3) Tijdschriftencollectie (1785-heden), met onder meer tal van binnen- en buitenlandse zondags-, gezinsen familiebladen
We verzamelen om 8u45 op de parking van Abdijhoeve Ten Bogaerde, alwaar we carpoolen
naar Marke (Kortrijk). We proberen terug te zijn tegen 13.u00.
November 2010
Arthur Blanckaert, geboren te Veurne op 2 augustus 1940, beter bekend onder
zijn artiestennaam Will Tura, viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag. Met VVF
Westkust zijn we er in geslaagd de voorouders van hem in kaart te brengen. In
november plannen we de plechtige overhandiging in het Landhuis op de Grote
Markt van Veurne. Een exacte datum dient nog vastgelegd te worden !
Details sturen we jullie per mail ! Wie geïnteresseerd is om er bij te zijn, graag
een e-mail sturen naar de voorzitter: stekelorum@skynet.be
Zaterdag 6 november 2010
We brengen een bezoek aan onze Noord-Franse zustervereniging CRGFA (Centre de Recherche
Généalogique Flandre Artois) in Rosendaël (Duinkerke), Ecole Brossolette, hoek van de Rue Zamenhof en
de Rue Clayman. De vereniging beschikt over een zeer uitgebreide bibliotheek met vele standaardwerken
voor wie voorouders heeft in de Frans-Belgische grensregio.
We verzamelen om 13u30 op de parking van Abdijhoeve Ten Bogaerde, alwaar we carpoolen
naar Rosendaël. Na de rondleiding in het centrum is er mogelijkheid om opzoekingen te doen.
Het centrum wordt exclusief voor VVF Westkust deze namiddag geopend. Een unieke kans dus
om kennis te maken met hun aanbod !
Op 29 januari 2011 is er dan overigens een tegenbezoek van de CRGFA aan ons documentatiecentrum. In
2011 is er dan overigens nog een bezoek gepland aan het CRGFA centrum in Belle (Bailleul) en later op het
jaar opnieuw een tegenbezoek aan het VVF-centrum van Oostende.
Dit past in de opzet die VVF Westkust wil om de banden tussen onze beide verenigingen aan te halen.
Voor een eerste kennismaking: zie www.crgfa.org
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Bibliotheek VVF-Westkust in een nieuw kleedje

door Joeri STEKELORUM & Hilon VANLEENHOVE

VVF Westkust investeert sinds lang in de uitbouw van een regionale bibliotheek ten behoeve van de leden
en andere geïnteresseerden. Het aantal volumes neemt stelselmatig toe, waardoor het absoluut nodig was
om een goed toegankelijke structuur op te zetten. Ook een goede inventarisatie drong zich stilaan op. Dit
titanenwerk werd door ons bestuurslid en bibliothecaris Hilon Vanleenhove ruime tijd geleden gestart…
en, na honderden uren werk, ondertussen stilaan tot een goed einde gebracht. Bedankt Hilon !
Onze bibliotheek is in volgende rubrieken onderverdeeld:
W Burgerlijke stand: bevat alfabetische tafels van de hele regio voor de periode 1802-1970,
bewerkte registers van de burgerlijke stand en andere uitgaven over dit thema; de
documentatie is geklasseerd per gemeente in bibliotheekdozen; ook van een (voorlopig nog
beperkt) aantal Frans-Vlaamse gemeenten beschikken we over documentatie
W Parochieregisters: het betreft alfabetische tafels van een aantal gemeenten uit onze regio en
uitgaven van bewerkte parochieregisters, hierbij een aantal van Frans-Vlaamse gemeenten;
ook deze rubriek is geklasseerd per gemeente in bibliotheekdozen
W Adresboeken (code: ADR): een beperkt aantal adreslijsten van gemeenten en ledenlijsten
van VVF
W Archiefinventarissen (code: ARI): een tachtigtal werken met publicaties van
archiefinventarissen
W Bibliografie (code: BIB): een beperkt aantal publicaties met bibliografie over diverse
onderwerpen
W Bevolking, poortersboeken en volkstellingen (code BPV): publicaties m.b.t. bronnen in
verband met bevolking, poortersboeken en volkstellingen (bijv. 1748, 1814) uit onze regio,
maar ook daarbuiten (o.a. Frans-Vlaanderen; daarnaast ook gezinsreconstructies op basis van
diverse bronnen (bijv. de reeks “Familles de la Region d'Hazebrouck XVII et XVIIIe siècles”,
Genealogisch repertorium “Boerhave” van Poperinge)
W Diverse publicaties (code DIV): hieronder vallen publicaties rond diverse themas (bijv.
procesbundels, leendenombrementen
W Familiegeschiedenissen (code FAM): kwartierstaten, genealogieën, familiegeschiedenissen,
enz.
W Hulpwetenschappen (code HLP): publicaties rond naamkunde, oud schrift, oude landmaten,
latijnse woordenschat, oude munten, archiefbeheer, naamkunde, heraldiek, naslagwerken over
genealogie (bijv. Roelstraete, Mispelon) enz.
W Heemkunde (code HMK): betreft publicaties rond lokale geschiedenis, heemkunde,
ondertussen toch bijna 200 werken
W Iconografie (code ICO): publicaties rond bidprentjes enz.
W Jaarboeken (code JRB): diverse jaarboeken (Westhoek Genealogisch Jaarboek, Ter Ceure
Bredene, enz.)
W Kiezerslijsten (code KZL): originele kiezerslijsten uit de regio en daarbuiten
W Notariaat (code NOT): bronnenpublicaties van schepenregisters, huwelijkskontrakten, staten
van goed, boedelbeschrijvingen, ook veel van Frans-Vlaanderen
W Tijdschriften (code TDS): repertoria op diverse tijdschriften; aan de uitgebreide collectie
tijdschriften wordt momenteel nog gewerkt.

Het geheel van de bibliotheek is ontsloten via het programma BIBLIUS, dat op een PC in onze leeszaal kan
geconsulteerd worden en waar kan gezocht worden op diverse trefwoorden, op auteur, op titel enz.
Je kan inloggen op het programma met het wachtwoord “vvf”, waarna je terecht komt op het
openingsscherm, waarin je kiest voor “opzoeken documenten”.
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Daarna heb je de keuze tussen verschillende tabbladen waar je zoekcriteria kan opgeven: titel, trefwoord,
auteur, series, instelling-uitgever, codes, plaats, memo, combi en opties. Vooral de drie eerste zijn zeer
nuttig. Je kan ook diverse delen van een titel gecombineerd zoeken (bijv. alle titels van werken waar
“Koksijde” en “visserij” in voorkomen).
Eenmaal de zoekcriteria ingevuld, kan je via “details weergeven” meer informatie bekomen over de
opgezochte titels. In het navolgende tabblad “meer info” kan je de vindplaats in onze bibliotheek van het
werk zien.

“Bibliotheekcode” verwijst naar een van de rubrieken zoals hierboven vermeld en een volgnummer in
deze rubriek. Het boek “Koksijde-Oostduinkerke, Kust-, strand- en paardenvisserij” vind je dus in de
rubriek HMK (Heemkunde) onder het volgnummer 015.
Voor zoeken naar werken in de rubrieken burgerlijke stand en parochieregisters hoef je Biblius niet te
gebruiken, gezien de werken per gemeente zijn gebundeld in de bibliotheekdozen.
Nog wat ingewikkeld ? We voorzien ook een aantal afgedrukte lijsten in onze leeszaal, die uiteraard minder
gebruiksvriendelijk zijn. Maar ook onze zaalverantwoordelijken kunnen je uiteraard met raad en daad
bijstaan.
_____________________________________________________________________________________

Vondelingen

door Jan VAN ACKER & Willy MOONS

(Aangepaste overdruk uit VVF-info (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Afdeling Brussel), 13e jrg., nr.
91 (mei-juni 1991), p. 14-15 door Paula de LELYS-DAEMS)
Daar waar een vondeling heden een verrassing is voor de opzoeker was het verlaten kind en/of de
vondeling in vorige eeuwen schering en inslag. Men hoeft maar de enorme pakken van herkenningstekens
en de vondelingenregisters door te nemen in de archieven van de lokale OCMW's om te beseffen hoeveel
ongewenste kinderen ter wereld kwamen.
De herkenningstekens waren briefjes (vondelingenbriefje) of voorwerpen welke men op de vondeling
aantrof. Dit kon zowel een briefje, een speelkaart, een heiligenprentje of gelijk wat anders zijn. De
beschrijving van kledij en herkenningstekens werden tot in de kleinste bijzonderheden vermeld in de
vondelingenregisters. Uit deze briefjes blijkt zeer dikwijls de onmacht en de armoede of de noodzaak tot
het ontvluchten van de schande waarmede meestal het ongehuwde meisje te kampen had. Zij zijn stuk
voor stuk drama's uit mensenlevens en zeer dikwijls kan men achter de onhandig geschreven teksten de
wanhoop ontwaren maar soms ook de hoop ooit in betere tijden het kind terug te halen, indien het
tenminste nog in leven was.
Het Winkler Prins Woordenboek geeft als begripsbepaling van 'vondeling': 'een gevonden kind waarop
niemand rechten doet gelden'. Dit is niet helemaal juist, want soms werd het kind later door familie,
meestal de moeder teruggevraagd als de omstandigheden die tot het te vondeling leggen voorbij waren.
Daarbij was het briefje of herkenningsteken, gevonden op de vondeling, van groot belang. Door de tekst
op het briefje kan men reeds vaststellen of er ja dan neen de goede bedoeling aanwezig was het kind ooit
terug te nemen.
Kloosters en hospitalen waren soms voorzien van een vondelingenluikje waarin men een kind kon
neerleggen zodat het snel gevonden werd zonder dat de ouders zich bekend hoefden te maken. De
uitbesteding was de plaatsing van vondelingen of verlaten kinderen bij pleegouders en had meestal plaats
op het platteland. De pleegouders waren zeer verschillend. Velen namen deze kinderen bij zich om de
kleine bijverdienste. Andere pleegouders namen een vondeling bij zich omdat zij graag kinderen rond zich
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hadden en deze sukkelaars een menswaardig bestaan wilden geven of gewoon dat ze zelf geen kinderen
konden krijgen. Bij deze laatsten was de vondeling dan het kind van den huize.
De illegale handel van vondelingen is ook een van de droevige episoden uit de geschiedenis van deze
kinderen. Bij de geboorte van ongewenste kinderen of bij de bevalling van ongehuwde vrouwen deinsden
sommige gewetenloze vroedvrouwen er niet voor terug, mits betaling en akkoord van de moeder, de
boreling weg te brengen onder voorwendsel hen bij pleegouders uit de besteden. In werkelijkheid echter
gingen zij of lieten zij door tussenpersonen het kind meestal in het onbekende van een grootstad te vinden
leggen, wat hen niet belette regelmatig een onderhoudsgeld van de moeder te eisen. Tijdens de
schoolstrijd, in de laatste decennia der 19e eeuw, werd de vondeling ook de speelbal van politieke en
religieuze invloeden. Niet zelden werd door de leden der Commissies van Openbare Onderstand en zelfs
door geestelijken druk uitgeoefend op de pleegouders om de hun toevertrouwde kinderen weg te trekken
uit de gemeentescholen en ze naar katholieke scholen te sturen. Sommige pleegouders zagen zich hierbij
zelfs in hun broodwinning bedreigd.
Ook in de conscriptieregisters van de Franse periode kan men vondelingen terugvinden. Aangezien de
identiteit van hun ouders onbekend was, stonden zij vermeld als 'enfants de la patrie'
(vaderlandskinderen).
Veelvuldig is men de mening toegedaan dat alle vondelingen en verlaten kinderen geen lang leven
beschoren was. Niets is minder waar. Het sterftecijfer lag weliswaar zeer hoog bij jonge kinderen, maar zij
die bij de geboorte een sterke gezondheid hadden meegekregen en bij het te vinden leggen geen àl te
zware nadelen ondervonden hadden, konden een volledig normaal leven leiden. Deze kinderen waren ook
niet gedoemd om sukkelaars te blijven voor hun ganse leven.
Wetgeving
In de middeleeuwen en het Ancien Regime werden ouders van kinderen die te vondeling gelegd werden,
twaalf dagen op een schavot publiekelijk gesteld om daarna uit de stad te worden verbannen. De
vondeling zelf werd op de arm van een dienaar van de armenkamer begeleid door stadtrompetters,
rondgedragen en getoond.
In België bepaalde het decreet van 1811 dat in elk arrondissement een vondelingentehuis moest opgericht
worden, voorzien van een vondelingenrol of –schuif waarin het kind kon worden gelegd (ook tour
genoemd). Dat is zeker niet overal uitgevoerd. Uiteindelijk zullen in de 19e eeuw enkel in Brussel, Bergen,
Gent (van 1820 tot 1863), Leuven en
Antwerpen (van 1820 tot 1880) gedurende
enkele decennia schuiven worden geplaatst.
De bedoeling van de wetgever was om
hiermee de vondelingensterfte te beperken en
kindermoorden te voorkomen.
In Borgerhout nam de vzw Moeders voor
moeders zulk initiatief in 2000, niet zonder
inhoudelijke discussie, die echter ook politiek
werd aangewakkerd omdat politici van het
Vlaams Belang zich uitdrukkelijk achter dit
initiatief schaarden. Op 17 november 2007
werd voor het eerst een baby te vondeling
gelegd in de schuif te Borgerhout. Het kind,
dat in goede gezondheid was, werd Thomas
De vondeling van Borgerhout die op 17 november 2007 in
Nicolaas De Kleine genoemd. (info: Helmstraat
de vondelingenchuif aldaar werd gevonden en die onder
3. Borgerhout-Antwerpen, webstek
grote belangstelling van de persfotografen de naam
www.vondelingenluik.be).
Thomas Nicolaas De Kleine kreeg (Foto GVA)
Ondertussen zijn er al veel wetten gepasseerd.
De Belgische wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijk bescherming van minderjarigen
heeft het onderscheid opgeheven dat in het strafrecht bestond tussen het "te vondeling leggen van
kinderen" en het "verlaten van kinderen" (in het Frans respectievelijk "exposition d'enfants" en
"délaissement d'enfants"). Het "te vondeling leggen" betrof meestal pasgeboren kinderen die ergens
neergelegd werden op een plek waar zij gevonden konden worden. Het "verlaten van kinderen" betrof
vooral kinderen met (in principe) bekende ouders, die dan vervolgens zonder zorgen werden
achtergelaten. Dit onderscheid wordt nu minder relevant gevonden en men spreekt in het strafrecht enkel
nog over het verlaten van kinderen.
Bij het verlaten van kinderen wordt nu een onderscheid gemaakt tussen het verlaten van een minderjarige
op om het even welke plaats, dus zonder nog rekening te houden met het feit of de plaats al of niet
bekend was (art. 423); en het achterlaten van een kind in een behoeftige toestand door zijn ouders (art.
424). In het eerste geval is de straf een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en/of een geldboete
van 26 euro tot 300 euro. In het tweede geval een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en/of
een geldboete van 50 euro tot 500 euro.
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Vondelingen in de Westhoek
In diverse publicaties wordt het verschijnsel vondeling behandeld. Een opsomming van Jan Van Acker:
•
Bachten de Kupe, 12 (1970), p. 145-148: uit doopregister Izenberge 1663-1700: vondeling De
Leughen 1676 en van den Kerckhove 1691. Ook vermeld: vondeling 1858 Capelle.
•
Bachten de Kupe, 17 (1975), p. 77-78: vondelinge 1849, gevonden bij herberg Fortuintje (naast
Sint-Niklaaskerk, bewoond door Carolus Lauwaert), naam: “Delafortune”.
•
Biekorf 48 (1947), p. 96: L.V.A. [L. Van Acker], Vondelingennamen - De Onbekent’s en p. 120: B.
[A. Viaene], Nog Vondelingen: Maria De Vleeschouwer, gevonden Vleeschouwerstraat Veurne, aan
huis dokter schuins over de Zusters Annuntiaten (s.d.).
•
Biekorf, 51 (1950), p. 69: E.N. [A. Viaene], Een vondelingnaam te Veurne in 1576
Gillis Van de Capelle/Tytte/van der Gucht: du Hamel, Pollinkhove, 1576.
•
Biekorf 80 (1980), p. 175: L.V.A. [L. Van Acker], Vondeling.
•
J. Van Acker, Een overleden vondeling, in: Biekorf, 99 (1999), p. 538.
Op 8 september 1690 overleed op de Sint-Denijsparochie van Veurne de kleine Joos Suijtpoorte. Hij
was een vondeling, die zijn naam vermoedelijk dankte aan de plaats, waar hij aangetroffen was. De
pastoor noteerde in zijn parochieregister dat deze puer inventitus slechts zeven maanden oud
geworden was. De kleine Suijtpoorte werd begraven daags nadien, zonder dat hiervoor iets
aangerekend werd: sepultus postera die gratis (Stadsarchief Veurne, Parochieregisters, nr. 31, f.
264).
•
Biekorf, 79 (1979), p. 179: L.V.A. [L. Van Acker], Een vondelinge gaat trouwen.
•
Biekorf, 84 (1984), p. 429-430: L.V.A. [L. Van Acker], Waren er weinig Westvlaamse vondelingen?
•
Biekorf, 107 (2007), p. 151: [A.B.] [L. Van Acker], Vondelingen uit Wingene.
•
Uit de stadsrekeningen van 1496-1498 blijkt dat er in Veurnse een vroedvrouw was die Jhanekin
Vondelinghes heette en allicht ook een vondeling was.
In het tijdschrift Merghelynck , jaargang 15, nummer 1 van januari – februari – maart 2010 publiceerde
André Boudry twee typische familienamen die aan vondelingen gegeven werden.
1. Verworpen
De 22-jarige vondelinge Innocentia Verworpen deed te Wingene op 6 mei 1786 een
huwelijksaanvraag. Ze werd in hetzelfde Wingene gedoopt op 28 december 1764. Niet alleen de
familienaam is makkelijk te verklaren: de vondelinge werd door haar moeder ‘verworpen’. Ook de
voornaam is logisch gekozen: 28 december is immers de dag van de ‘onnozele kinderen’ (les
innocents) … vandaar ‘Innocentia’. (uit Biekorf 2007 blz. 151).
2. Landsman
In de burgelijke stand van Langemark vinden we onder nr. 1875/23 het huwelijk van de vondeling
Leopoldus Ludovicus Landsman, °Torhout, 7 juni 1837, werkman wonend te Langemark (ouders
onbekend).
Hij huwde met Philomena Sophia Noyelle, °Langemark, 7 november 1845, werkmeid aldaar.
De bruid was dochter van Joannes Franciscus Noyelle, +Langemark, 25 augustus 1872 (n° 290), 60 jaar
(zoon van Jacobus Noyelle, +Langemark 9.10.1861 x Catherina Verhoest 9.8.1827) en van Carolina Amelia
Barbara Provoost, +Langemark, 24 december 1873 (n° 431) 64 j. (dochter van Leonardus Provoost, +27
april 1847 en van Maria Jacoba Allein, +29 juli 1835).

Stuk uit het vondelingenarchief van het OCMW Gent
(zie http://www.archief-ocmwgent.be)
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Goed om weten
door de redactie
•

In de staat van goederen van de kasselrij Veurne nr. 4.883 met de geboorten Moentack in
Pollinkhove staan, zoals hieronder vermeld, twee heiligendatums: Sint-Pieter en Sint-Andries.
Probleem is welke dag en maand wordt bedoeld. We zochten een oplossing. Wie meer van deze
gevallen kent mag ons contacteren dan komen we hierop ruimschoots terug.
svg. nr. 4883 (Pollinkhove)
2
4

MOENTACK Pieter g21/12/1669
Landbouwer Poorter van Brugge
MOENTACK Michiel

3

LELIEUR Cathelyne xx

5

FLANDREIN Margriete
x DE WEIRT Niclays
6
LELIEUR Boudewyn
7
LYEN Mayken
kinderen: Pieter °St.Pieter 1663 ; Jan °12/12/1667 ; Janneken °daags voor St.-Andriesdag
1669.
Wat zoekwerk leverde ons volgend resultaat op:
1. Sint-Pieter 1663 = keuze uit 18 jan, 29 juni (na Pinksteren), 1 augustus.
2. Sint-Pieter = 22 februari (zie:
http://www.dbnl.org/tekst/_bru002brug01/_bru002brug01_002.htm), bekend als de dag waarop
de Gentenaars in 1380 Oudenaarde veroverden. Deze Sint-Pieterdag wordt bv. nog in Friesland
(Grouw) gevierd waar Sint-Pieter het equivalent is van onze sinterklaas of Sint-Maarten.
Daarnaast bestaat (bestond) er (zeker in Oost-Vlaanderen) echter ook een traditie van
midzomerfeesten ter gelegenheid van Sint-Pietersavond (29 juni) met o.a. de Sint-Pietersvuren
(zie: http://www.ethesis.net/volkscultuur/volkscultuur_deel_3_hfst_6_tot_10.htm). Ook in Leuven
werd deze avond gevierd, hier met de Sint-Pieterskroon ("gratis vat").
3. Daags voor Sint-Andriesdag 1669 = 29 november (vastendag). Sint-Andriesdag zou dan 30
november moeten zijn.
•

In de vorige nieuwbrief brachten we in het artikel Pastoors van Sint-Joris het verhaal van pastoor
Emiel De Jonghe die zijn dorp en kerk vernield zag. Daarbij publiceerden we een foto van de kerk
van oud-Sint-Joris. Dat verhaal oorspronkelijk uit De Legerbode, verscheen in de website
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl. Chris Vandewalle, stadsarchivaris in Diksmuide meldt
echter dat dit niet de kerk van Sint-Joris is maar wel deze van Pervijze.

•

De stand van zaken over de uitbouw Provinciaal Archiefnetwerk-Probat in West-Vlaanderen
is volop bezig. De omzetting van Probat (Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen)
naar een webapplicatie die de internationale archiefstandaarden volgt, is volop bezig. Volgens de
huidige timing wordt de invoermodule online gezet in de loop van september. Kort nadien zal de
databank via een specifieke website geraadpleegd kunnen worden.

•

Het stadsarchief van Poperinge heeft een nieuw webadres:
http://www.poperinge.be/NL/pagina/838/stadsarchief/. Je vindt er onder meer het recente
archievenoverzicht, dat een systematische opsomming geeft van de aanwezige archiefbestanden
en verzamelingen en de basis vormt voor elke historische opzoeking omtrent Poperinge.
Sinds kort staat ook informatie over het gemeentearchief van Vleteren online:
http://www.vleteren.be/item.php?itemno=4_151&lang=NL.
(info: Tijs Goethals, Stadsarchief Poperinge/Gemeentearchief Vleteren)
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (2)
door Hilon VANLEENHOVE
“Algemeene verzameling van alle de oude en de nieuwe grafschriften bevonden in O.LVrouwe
Kerk alsook in de kerke van E.P Recoletten en in de kerk van de
Eerw. P. Carmelieten te Nieuwpoort.“ (deel 2)
Nr. 48 E :P :
D.O.M.
Vrije sepulture van d’heer Robertus De Vos fs Mateus, in syn leven vele jaren schepen deser stede enden
port van Nieuport, overl. 18 oust 1678 ende van Joff Marguarita Ryckewaert fa Vincent, syne huisvrouwe
overleden den 20 9ber 1673 tsaemen geprecreert 15 kinderen 8 soonen dan af agtereen naer volgende en
de 7 dochteren waarvan nog int leven zijn Joff Mary Cornelia overleden…. R.P. Laurentius Carmelita overl.
den 10 mei 170.. Joff Mary Joanna overl. den 6 mars 16… Joff Petronilla jonge dochter overleet den 20
april 1692
R.J.P.
Nr. 49 E:V:
D.O.M.
Siste lector hic quencunt Dominis ac Mr Mathias Reynaoudt J.U.L. fs Domini Jacobi qui omnibus successis
ac singulis in Magistrata civitas Neoprtuensis perfunetus inumeribus Primus tantemibidem a consilis ac
graphiarius obut 17 xbris 1693 Dom la Joanne Van de Walle fa domini Adriani cuis conjux obut 1679 corum
filu dominus ac Antonius Reynaudt J.U.LO. qui varus presunetus officus admiralitatis camerie coquohie de
novo stabilitate suit tempore primus assesor primarius obit 12 july 1717. Dominus ac Mr Carolus
Reynaoudt J.U.L. seabinorum concul primus de inde concilius de graphiarius parentis succssor ab anno
1688 obiit vero 21 mars 1725.
Nr. 50 E :
D.O.M.
Sepulturevan d’heer Jan Van de Walle fs d’heer François scepen en de tresorier der stede en den van Joff
Mary Van de Woude fa d’heer Jacob syn huysvrouwe beyde verl. Anno 1583. D’heer Adriaen Van de Wallef
s d’heer Jan Burgemeester van corpdr deser stede ende Joffr Cornelie Hooft fa d’heer Louis syne
huisvrouwe beyde overleden anno 1633, hebben tsaemen achtergelaten d’heer ende meester Adriaen L in
beyde rechten ende bailliu deser stede Joffr Pieternelle getrouwt met d’heer Louis Merchier burgemeester
van de corpse deser stede. Joff Martina getrouwt met Don Joan Martinez; sergeant major van Dunkercq en
daer naer van deze stadt Joff Joanna getrouwt met d’heet ende Mr. Mathis Reynoudt
Requiescant in Pace
Nr. 51 E:P:
Sepulture van hyndryck ….. fs Cornelis gebooren van Berghe overl den 6 8ber 1616 ende van Joanna
Janno fa syn huisvrouwe die overleet……
Nr. 52 E:V:
Hier licht begraven Pieter hunivrus Aviarus Loruby starft anno 1508 den 27 xber
Nr. 53 E:V:
Sepulture van Eersaemen Jacob Stoor fs Pieter in syn leven Kerk bailliu deser kerke overl. den 7 april 1688
enden van Anna Leppervyn fa Jan syn huisvrouwe overl. den 14 january 167., ende van Martinken
Laumeres zijne 2de huisvrouwe fa Jan die overl. den 28 7ber 17..
Nr. 54 E:V:
Hier licht begraven Joes Decheren * die overl. den 2 januarius 1643. Bidt voor de zielen
Nr. 55 E:V:
Hier licht begraven ….. fs Jan die overl. den 12 …… 1604 en de Adrianken fa N° Boudeloot
Nr. 56
In den midden
Vrije sepulture van de Eersaemen Joes de cheren den soone van baes Mathis gewonnen bij Adriana De
grave in syn tyd geweest sluysmeester van het Oostsluys bij Nieuport overleed den 20 maerte 1728 ende
van Joff Catharina Vercaemer de dogter van d’heer Guilliaume gewonnen bij Joff Delphina Baltsary syn
huisvrouwe overleden den 19 july 1726 hebben ’t saemen in huwelijck geweest b8 jaeren geprocreeert 4
kinderen 2 soonen ende 2 dochteren.
Bidt voor de zielen
Nr 57………………Van de Walle wettelycke geselnede van mijnheer Zeigers Van belle Ridder die starft int jaer
ons heeren 1435 den eersten dagh …., … ridder raed mijns geduchts heeren mijnheeren van Bourggrave
van Vlaenderen capitain ende bailliu van Nieuport die starft int jaer ons heeren 1428 den ……
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Nr. 58 Int midden
D.O.M.
Vry sepulture van d’heer Andries Floor fs Jacob t synen tyd schepen ende tresorier deser stede van
Nieuport overl. den 18 mey 1718 ende Joff Mary Blanckaert fa Mailliaert syn tweede huisvrouwe den 22
7ber 1700, voorts gebrocht hebbende 2 kinderen Jacqueminken overl. 17 xber 1692 ende Andries
Ludovicus overl. 26 7ber 1702
Bidt voor de zielen
Nr. 59 E:V:
D.O.M.
Vrye sepulture van Monsieur Jacques Goom fs Jan verwekt bij Joff Louise fa Simoen Daman in syn leven in
de 40 jaeren regierder van den gemeenen armen deser stede overl. 22 9ber 1724, oudt 75 jaeren ende
van Joff Louise Anna Snouck fa Jan syn huisvrouwe verwekt bij Joff Anna Velle fa Cornelis overl. den 21
mars 1725 oudt 63 jaeren ’t saemen in huwelyck geweest 43 jaeren ende verwekt 12 kinderen 9 soonen
en 3 dogteren wan of int leven syn D’heer en de Meester Jacobus Frans J.U.L overleden den 13 april 1762,
oudt 72 jaeren, heer Simoen Jacobus pesb (?) overl. den 28 8ber 1749 oudt 53 jaeren d’heer Antonius
Bartholomeus Tresorier deser stede overl. Burgemeester van Schepenen den 19 mey 1761 oudt 62
jaeren, den Eerweerden Pater Josephus capucin overl. den 21 xber 1746, oudt 46, d’heer Ludovicus
Bernardus schepene overl. den 16 xber 1746 oudt 43 jaeren.
R.J.P.
Nr. 60 E:V:
D.O.M.
Sepulture van d’heer Antonia Goom fs Jacques
geprocreeert bij Joff Louise Snouck fa Jan in syn leven
Burgemeester van Schepenen, hooftman van den disch
ende gemeenen armen deser stede mitsgaders ontfange,
principael der loterie opgericht ten jaere 1752 in faveurs
van de prochie kerke deser stede overl. den 9 mey 1761
oudt 62 jaeren enden van Joff Magdalena Boerman fa
Monsieur Adriaen gewonnen bij Joff Mary Magdalena
Demaziere fa Jacques syn huysvrouwe overleden den 19
7ber 1769 oudt 80 jaeren ’t saemen in huwelycke geweest
34 jaeren die verweckt 3 soonen wan of int leven hier
Antonius Canonnik regulier in d’abdie van St. Nicolaus
binnen Veurne ende vice Pastor deser kerke overl. …… oudt
R.J.P.
Nr. 61 E:P:
Sepulture van Joff Nicasia …. Omme…….. Robert fs ….. De
Capon overl. 5 february 1647
Bidt goed voor de zielen
Nr. 62
In den midden Sepultura venerabili viri ac Domini domini
Judoci de clichthove presbitere qui obiit anno Domini
Milisimo quadrigentisismo nono gesimo quarto vigesima
nono Dei 7 bris cujus anima
Requiescant in Pace. Amen
Nr. 63 E :V :
Sepulture van d’heer Cornelis Claeyman fs Cornelis
geprovreert bij Elisabeth Calcoens schpen en regierder van
Grafsteen Coppieters in de OLV Kerk
den disch enden gemeenen armen deser stede over. 18
7ber 1736 oudt 75 jaeren ende van syne huysvrouwe Mary
Therese de Brouwere fa Jonckheere Maximiliaen geprocreeert bij Joff Anna Ghyselbrecht overl. 8 7ber
1741 oudt 70 jaeren ’t saemen in huwelyck geweest 9 jaeren voorts van d’heer enden meester Francois
Ignatius de Brouwere soone van voornoemde Maximiliaen en van de voorseyde Anna Ghyselbrecht
Licentiaet in beyde de rechten t’ synen tyde Burgemeester deser stede overleden den 17 oust 1728 oudt
70 jaeren ende ten gedachtenisse van syne huysvrouwe Joff Petronila Francoise De Ruysscher fa Frans
geprocreeert bij Joff Petronilla Bril overl. 5 maerte 1733 oudt 50 jaeren ’t saemen in huwelycke geweest 25
jaeren ende geprocreeert 7 kinderen wanof nog int leven syn te weten, Frans, Jacques, Michiel, Judocus,
Anna, Therese
R.J.P.
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Nr. 64 E:V: Tegen den Pillaer D.O.M.
Hic jacet expertisimus dominus ac magister Petrus Berot fs Frans quondam hujus Prœsidi civitatis medicus
stipendiairius ejus de move sœpe concul qui obiït11 9bris 1645 cetat 60 me non domina Maria Joanna
Aernoudt fa Caroli uxor sua quœ obut 6 juni 1641 cetat 56 qui post conjunctionem annorum 41 et prolium
proceationem pre Domino abdornuverunt anime
Requiescant in Pace
Nr. 65 E:V:
Onder den voorgaende tegen de Pilaer.
Ci devant gist Laurent Leblanc Escuier sieur de la cassery gentilhomme francoys de pays de Tourayne le
quel étant de retour d’Espangne desireux de connoitre les mœurs des nation etrangéres enfin de ce fesoit
achemine en flaandre pres monsieur de la Bordeye ambassadeur pour sa majesté près les archiducs ou il
est décidé le 16 jour de fevrier 1603
Nr. 66 E :V :
D.O.M.
Sepulture van Adriaen Verhelst fs Jan overl. den 31 maerte 1712, oudt 72 jaeren ende Anna houwmans fa
Adriaen syne huisvrouwe overl den …. Oudt … jaeren ’t saemen in huwelycke geweest 26 jaeren
Requiescant in Pace
Nr. 67 E:V:
Sepulture van Frans fs d’heer Ghelein Ghysberecht die overl. den 6 dag van 8ber 1655
Nr. 68 E:V:
Sepulture van Louwys Vandenberghe fs Adriaens ….. & …..
Nr. 69 E:V:
In den midden
Michiel Ficetsen Lubech hier begraben nach veilen Lansen Rennen und sen laven den 18 february 1639.
Saligh gestorben in den ……..
Nr. 70 E:P:
Op een schilderie staat het volgende:
Hier vooren licht begraven den eersaemen hynderyck haeyaert fs hynderyck cetat 11 april 1655 ende
Margarita De queckers fa Pieter syn huysvrouwe cetat 53 overlden 26 mei 1751 hebben te saemen gehadt
10 kynderen, Margarita, Hendryck, Mary, Nicolaus, Pietrnelle, Janneken, Françoise, hyndrick, Susana,
Catharina 1656
Bidt voor de zielen
Nr. 71 E:P:
Op eene idem schilderie staet:
Dese schilderie heeft gejond Joes Coppens enden syn huysvrouwe Geertrude Wytyns 1709
Nr. 72
Vrij Sepelture van Sr Pieter Jodocus Vereecke fs Sr Pieter overleden jongman den 14 maerte 1733, oudt 25
jaeren. Ende ter gedachtenisse van Sr Pieter Vereecke synen vader fs d’heer Judocus overl den 13 xber
1716, welken Sr Pieter Judocus begraven benevens Joff Francoise Clara Gouden hooft fa d’heer François
syne moeder overleden den 13 9ber 1708 heeft ‘tsyner memorie en den gonne van syne ouders doen
leggen desen steen.
Requiescant in Pace
Nr. 73 E:V:
Vrij sepulture van d’heer en de meester Benedictus Keutaert L.J.M de soone van Sr Norbert en de
Adriaenken heyndrix overl. voor schepen deser stede van Nieuport op den 3 mei 1720 saligher memorie en
de van Joff Anna Mary Bertram fa d’heer Jacques geprocreeert bij Joff Mary Van der veene syne
huisvrouwe te vooren weduwe van d’heer en de Mr Pieter Aernoudt L.J.R overleden sonder kinderen op
den 21 9ber 1739
Wiens ziele God gedencke
Nr. 74 E:P:
Sepulture van d’heer Adriaen Billiaert fs Cornelis schepen deser stede overl. den 24 july 1702: ende Joff
Mary Van genachte syn huisvrouwe te vooren weduwe van Sr Jacques Boerman junior fs d’heer Jacques
overl. den 25 april 1692 hebben ’t saemen geprocreeert 6 kinderen Adriaen, Ludovicus overl. 14 oust
1670, Mary Catherine den 3 9ber 1689, Adriaen over lden 3 oust 1706, Cornelis overl……, Pieter overl. den
11 july 1699 en Jan Baptiste overl. den ……… ende Joff Catharina Billiaert fa Cornelis voorzeyt jonge
dochter overl. den 29 8ber 1689.
In vrede mogen sy rusten
(Wordt vervolgd)
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Gemeentelijke correspondentieregisters als
genealogische bron (5)
door Joeri STEKELORUM
Correspondentieregisters van 21 januario 1848 tot 20 december 1862 (deel 3)
Terrier
Tery, Joanna-Theresia
Thibaut, Charles
Thibaut, Engel
Thibaut, Louis-Norbert
Thomas, David
Thybaut, Charles
Thybaut, Engelbertus
Uitersprot, Leonardus
Uyttersprot, Leonard
Valcke, Amelie-Sophie
Vanbeveren
Vanbeveren, Arsenius
Vanbeveren, Joseph
Vandaele, Engel
Vandaele, Engel-Bernard
Vandamme, Henricus
Vandamme, Louis

1903 (afloswateren)
1041 (burgerstand)
526 (milice)
345 (politie honden)
715 (milice de compte)
1283 (politie boeten)
1325 (milice);962 (milice);964 (milice)
974 (benaming leden armbestuur)
127 (visite dood lichaem)
148 (pension d'employé);152 (brevet de pension);153 (domicile)
1018 (milice mariage)
835 (aerde en zandwerken Noordburgweg)
1948 (politie)
851 (proces verbael mishandeling)
1927 (woonstverandering)
1928 (woonstverandering)
1064 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
719 (moulins à manege, reclamation);722 (industrie);737
(landbouwtentoonstelling);777 (industrie)
Vandenabeele, Carolus
1274 (buurtwegen)
Vandenabeele, Charles-Louis 1197 (politie bouwen)
Vandenberghe, Charles
718 (rosmolen);719 (moulins à manege, reclamation);750
(korenwindmolen)
Vandenberghe, Victoire
842 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der
ongelden);976 (fonds de non valeurs)
Vandenberghe, Victoria
956 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Vandenbroucke, Pieter-Ludovicus
743 (burgerstand inligtingen)
Vandenbussche, Carolus
740 (abonnementrol)
Vandenbussche, Charles
745 (aenslag abonnement);757 (reclamatie tegen aenslag
abonnementsrol);767 (aenslag abonnementsrol reclamatie)
Vandenkerckhove, Pierre
1884 (residence)
Vandepitte, Jean
1231 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Vandeweghe, Auguste
319 (milices volontaires);322 (milice volontaire)
Vanhoutte, Francois
95 (composition fabrique d'eglise)
Vanhoutte, Louis-Leopold
1320 (milice de compte);1326 (milice de compte);304 (milice appel)
Vanhove, Marie
1951 (onderstand)
Vanpoucke, Francisca
1115 (vraag onderstand)
Vantoortelboom, Isabele Rose 300 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Vantoortelboom, Isabelle
426 (militie)
Vantourenhout, Cornelis
171 (burgerstand);179 (begraefkosten);186 (begraefkosten)
Vantroostenberghe
946 (openbare feesten encadreering adressen)
Vanzugt, Rosalie
401 (bijstandswoonst)
Veranneman, Idesbaldus
1144 (militie appel)
Veranneman, Jean
403 (etat civil)
Verbrigghe, David
1322 (militie appel)
Verbrugghe, Baltazar
113 (schoollokaal, aanbesteding)
Verbrugghe, Balthazar
213 (schoolzael overneeming)
Verbrugghe, Benedictus
125 (schoollokaal);213 (schoolzael overneeming)
Verbrugghe, Joannes
1043 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Verleene, Adele
812 (brandramp)
Verleene, Charles
812 (brandramp)
Verleene, Engelbertus
812 (brandramp)
Verleye, David-Ludovicus
306 (burgerstand)
Vermeesch
1223 (onderwijs hulponderwijzer)
Vermeesch, Brigitte-Constance 954 (milice mariage)
Vermeulen, Emanuel
1332 (vraag vernietiging uitweg tegenkanting)
Vermoote
1079 (epizootie)
Vermoote, David
813 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der
ongelden);849 (ordonnance de paiement)
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Vermoote, Henri
Vermoote, Henri-Francois
Vermoote, Pierre
Vermoote, Pieter
Vermote, Ange
Vermote, Henri-Francois
Vermote, Pieter
Verschoore, Pieter-Bernard
Vieren, Marinus
Vierval, Franciscus
Vierval, Francois
Vierval, Leopold-Louis
Vierval, Louis-Leopold
Vilain
Vossaert, Cecile
Wautters, Marie-Philippine
Wemaere
Wemaere, doctoor
Zonnekein, Jeanne Therese
Zonnekeyn
Zwertvaegher, Philippus
Zwertvaegher, Pierre

1057 (milice reclamation);1058 (milice reclamation)
1072 (milice);1309 (voyage sur mer);1882 (voyage sur mer)
679 (acte de devouement)
1920 (politie afsnijding gras);598 (edelmoedige daed)
1906 (evenements calamiteux)
1131 (voyage sur mer);1245 (voyage sur mer)
131 (cholera)
1929 (vrijgestelden veroordeelden);1930 (vrijgestelden veroordeelden)
896 (vraag onderstand);920 (vraeg onderstand)
1117 (benaming lid armbestuur)
322 (milice volontaire);840 (epizootie);841 (epizootie)
1320 (milice de compte);499 (taureaux)
1327 (milice de compte)
306 (burgerstand)
1092 (changement de domicile)
432 (etat civil)
1311 (vaccine)
789 (behandeling arme en zieke persoonen)
105 (milice);298 (milice)
161 (voyage sur mer);380 (milice voyage sur mer)
308 (voorlopige onderstand);309 (voorlopige onderstand)
1177 (milice);1199 (milice congé de faveur);1296 (voyage sur mer);1862
(voyage sur mer);1906 (evenements calamiteux)
Zwertvaegher, Pierre-Jacques 1221 (milice);1949 (voyage sur mer);1955 (milice, voyage sur mer)

Correspondentieregister van 2 januari 1863 tot 5 oktober 1871
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
100
200
300
400
500
600

02/01/1863
14/02/1864
17/06/1865
19/07/1866
21/09/1867
10/02/1869 (na 504 begint opnieuw 405 (ipv 505), aldus is 500=600)
16/01/1871 (na 504 begint opnieuw 405 (ipv 505), aldus is 500=600)

Annys
Annys, Henricus
Annys, Seraphinus
Baert, pastoor
Bartholomeus, Seraphinus
Bauwens-Vanderdonckt
Bedert, Ludovicus
Bertier
Billoot
Billoot, Ange
Billoot, Franciscus-Xaverius
Billoot, Francois Xavier
Billoot, Nathalie
Blondé, Marie Louise
Boels, David
Borrelle, Francois
Borrelle, Francois Jean
Bouche, Pieter
Bril, deurwaarder
Butaeye, Justine
Butaeye, Marie Therese
Calcoen
Calcoen, Auguste Leopold
Calcoen, David
Calcoen, Engelbert
Calcoen, Francois Louis
Calcoen, Leopold
Chamon, Charles Louis

159 (acte de devouement)
54 (brandramp, edelmoedigheid)
54 (brandramp, edelmoedigheid);47 (brandramp)
410 (burgerstand)
492 (onderstand)
28 (bijstandswoonst)
329 (geneeskundige zorgen)
244 (voorlopigen bijstand)
327 (affaire particuliere)
320 (mandats de paiement)
26 (militie)
267 (milice)
501 (verpleegdagen hospitaal)
413 (etat civil)
214 (voyage sur mer);231 (voyage sur mer);497 (voyage sur mer)
365 (milice decompte);368 (listes electorales);379 (milice congé)
210 (milice);212 (milice)
110 (voorlopigen bijstand);121 (voorlopigen bijstand);207
(bijstandswoonst);35 (voorlopigen bijstand)
114 (vraeg om gratis te procedeeren)
141 (onderstandswoonst)
141 (onderstandswoonst)
309 (affaire militaire)
338 (affaire militaire)
367 (bijstandswoonst);390 (bijstandswoonst)
606 (chasse, condamnation)
191 (effets d'habillement);194 (effets militaires)
302 (affaire militaire)
547 (militie);548 (militie, deserteur)
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Chamon, Charles Louis Bernard
489 (milice remplacement)
Chamon, Louis
537 (militie);538 (militie)
Chamon, Louis Xavier
528 (quittance)
Claeys
558 (benoeming secretaris);595 (klacht);70 (kiezing stemopnemers)
Claeys, Franciscus
233 (gemeenteraadsheer, ontslag);236 (ontslag raadsheer);237
(gemeenteraadsheer, ontslag);541 (kiezing)
Copillie, Virginie
613 (domicile de secours)
Coppilie, Angebert
613 (domicile de secours)
Coppillie, Ange Eugene
209 (milice);391 (milice);396 (milice)
Coppillie, Engelbert
560 (affaire militaire)
Cornelis, Pierre
213 (cadastre)
Cornette, Basilius Eugenius
30 (voorlopigen bijstand);46 (onderstandsdomicilie)
Cornette, Eugenius
16 (voorlopigen bijstand);8 (voorlopigen bijstand);9 (voorlopigen bijstand)
Cornille
247 (agriculture)
Cornille, Honore
290 (milice)
Cornille, Honorus Aloysius
279 (militie, oproeping miliciens)
Cornille, Jacobus
325 (kiezing stemopnemers);363 (installatie schepenen);230 (personneele
belasting);92 (installatie schepenen, raadsheeren);558 (benoeming
secretaris)
Cornille, Jacques
155 (contribution personnelle);476 (contribution personnelle)
Cornille, P.A.
399 (placement de fonds, fabrique d'eglise)
Cornille, Petrus
71 (kiezing stemopnemers)
Corteel, Thomas
10 (acte de devouement)
Cuveele, David
565 (milice);603 (milice)
Cuveele, Francois
400 (milice);565 (milice);603 (milice)
Cuveele, Josse
564 (milice);604 (milice)
Cuveele, Josse Francois
369 (milice);33 (milice)
De Peellaert
153 (verpagting gras gewassen);190 (verpagting gras gewassen);199
(verpagting gras gewassen);67 (buurtwegen);78 (buurtwegen)
Debra, Louis
438 (burgerstand)
Debrauwere, Adele
579 (cautionnements, demande en remboursement)
Debrauwere, notaris
613 (domicile de secours)
Debruyn
451 (rechststreekse belastingen, woonst ontvanger)
Debruyne, Eulalie
148 (bijstandswoonst);206 (frais de sejour et d'entretiens);430 (frais de
sejours, entretien);443 (kwittancie van storting)
Deburggraeve, Pierre
112 (côtes irrécouvrables)
Declerck
588 (milice)
Declerck, Jacobus
200 (grasgewassen, goedkeuring proces verbael);92 (installatie
schepenen, raadsheeren)
Declerck, Jacques
151 (décès echevin);75 (contribution personnelle)
Declercq
577 (buurtwegen)
Declercq, Albert Joachim Francois
210 (milice)
Declercq, Albertus
321 (cholera)
Declercq, Ange
480 (militaire, mariage)
Declercq, Franciscus
230 (personneele belasting);447 (veeziekte);448 (veeziekte);321 (cholera)
Declercq, Francois
155 (contribution personnelle);406 (contribution personnelle);476
(contribution personnelle);75 (contribution personnelle);271
(gedenkteeken voor Leopold I)
Declercq, Jean
521 (afslag boete)
Declercq, Joseph
513 (delis de chasse, requete grace)
Declercq, Ludovicus
321 (cholera)
Decoster
415 (onderhoud)
Decrop
227 (veeziekte)
Decrop, Pieter
445 (diefstal)
Dedeyster, Louis
290 (milice)
Delaeter, Edouard
384 (plaatsing van eene buize);385 (plaatsing van eene buize)
Delaeter, Eduardus
199 (verpagting gras gewassen)
Deman, Charles
311 (milice)
Demarez, Eugenia Genoveva 305 (provisoiren onderstand);306 (provisoiren onderstand);310
(provisoiren onderstand)
Derieuw
159 (acte de devouement)
Derieuw, Amand
238 (onderstandsdomicilie);10 (acte de devouement)
Derudder, Edmondus
215 (politie)
Desaever, Franciscus
111 (voorlopigen bijstand);3 (provizoiren onderstand);37 (provisoiren
onderstand);4 (provisoiren onderstand)
Desaver, Isabelle Therese
475 (milice, mariage)
Deseck
404 (herstelling pastorijhuis en kerkgebouw)
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Desmedt, Marie
Desodt, Louis

286 (onderhoudskosten)
372 (voorlopigen bijstand);373 (voorlopigen bijstand);428 (provisoiren
onderstand);506 (provisoiren onderstand)
Deswarte
404 (herstelling pastorijhuis en kerkgebouw)
Detollenaere
541 (kiezing);70 (kiezing stemopnemers)
Detollenaere, Engelbertus
271 (gedenkteeken voor Leopold I)
Devinck, Marie
136 (police)
D'haem, Pieter
12 (schoollokaal)
Durieu, Amandus
143 (politie)
Eloit, Jean
10 (acte de devouement)
Foquer, P.
399 (placement de fonds, fabrique d'eglise)
Foqueur
321 (cholera)
Foqueur, Pierre
517 (cadastre)
Foqueur, Pieter
271 (gedenkteeken voor Leopold I)
Gardelein, Anna Therese
500 (politie)
Godderis, Charles
509 (delis de chasse, requete grace);516 (afslag boete);119
(collocation);120 (collocation)
Goutsmit
327 (affaire particuliere)
Goutsmit, Louis
91 (veldwagter, overlijden);122 (milice)
Goutsmit, Ludovica Regina
84 (brandramp);85 (brandramp)
Goutsmit, Ludovicus
103 (veldwagter, kandidaten);239 (veldwagter, definitieve benaming)
Goutsmit, Marie
93 (militie)
Goutsmit, Pieter Albertus
104 (veldwagter provisoir)
Holm, J.
438 (burgerstand)
Hooft, Dominicus
220 (onderstand)
Hosten
227 (veeziekte);595 (klacht);594 (droit de patente, repartiteurs)
Hosten, Desiderius
558 (benoeming secretaris)
Hosten, Desire
183 (lid armbestuur, benoeming);518 (burgerwacht, kiezing onder
lieutenant);546 (armbestuur, benoeming lid);593 (contribution
personnelle);545 (directe belastingen)
Huet, Edouard
402 (milice, remplacement);569 (milice)
Kesteman, Barbara
352 (burgerstand)
Kesteman, Barbara Francisca 471 (plaatsing ouderling);527 (plaatsing godshuis Zevecote)
Kesteman, Lambertus
74 (justitiekosten)
Kesteman, Nathalie Rosalie
248 (milice, mariage)
Kesteman, Pieter
117 (bijstandswoonst);149 (bijstandswoonst);160 (verpleegkosten);278
(verpleegkosten)
Kesteman, Sophie
232 (domicile de secours)
Ketelers, Engel
199 (verpagting gras gewassen)
Kornelis, Pierre
132 (cadastre);514 (milice)
Kornelis, Pierre Jacques
113 (garde champetre);115 (police, garde champetre);122 (milice);126
(milice mariage);55 (milice, congé);6 (milice);93 (militie)
Kornelis, Pieter
239 (veldwagter, definitieve benaming);349 (veldwagter, definitieve
benaming);440 (noordweegsche aardappelen)
Kornelis, Pieter Jacobus
124 (kleeding veldwagter)
Lacouter
294 (feesten)
Lacoutere, Joannes
51 (lager onderwijs, jaerwedde schoolonderwijzer)
Laplaese, Hendrik
437 (voorlopigen bijstand)
Laplaese, Henricus
138 (fonds de montaleurs);82 (brandramp);83 (brandramp);84
(brandramp);85 (brandramp);86 (vraeg onderstand)
Laplaese, Rosalie
84 (brandramp);85 (brandramp)
Laplasse, Hendrik
507 (voorlopigen bijstand);563 (voorlopigen bijstand)
Lazoore, Jan
524 (kerkfabriek,vraag om in recht te staan)
(wordt vervolgd)
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Errata boek burgemeesters
Dirk CAILLIAU
In het pas verschenen boek ’t Zit in de Familie… over de burgemeesters van het arrondissement Veurne
zijn enkele fouten geslopen die inmiddels zijn ontdekt. Vandaar de lijst hierna. Ook in de kwartierstaat van
Henri Lodewijk LYCKE, burgemeester in Zoutenaaie werden we op een verkeerd spoor gezet. Vandaar dat
we op de laatste pagina van deze nieuwsbrief de kwartierstaat helemaal hernemen. Deze errata zullen ook
op de website van VVF-Westkust worden weergegeven en zullen in deze nieuwsbrief en op het web worden
bijgehouden voor zover zich nog wijzigingen voordoen.
Pag 67
Pag 105
Pag 106
Pag 107
Pag 110
Pag 111
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag

112
113
128
143
151
168

Pag 208
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Pag 228
Pag 268
Pag
Pag
Pag
Pag

287
300
330
392

Pag 403
Pag 406
Pag 441
Pag 452

Pag 475
Pag 521
Pag 549
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Kw
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22 & 23 ; P.J. Ameeu : moet zijn + (ovl) 26/6/1811 i.p.v. °(geb.)
2 (+ BY 21/11/1803, niet Krombeke)
1 : XX BY 22/9/1803 (i.p.v. 2/9/1803)
2 : + BY 5/11/1792 (niet 4/11)
10 & 11 : Huw datum (1755, onmogelijk gezien man + 1751 en vrouw +1720)
10 XX Dorothea Visage, BY 7/2/1721
1 : J.C. Gast, + BY 8/10/1857
1 : X Amelia Josephina Butaye (°6/12/1826), niet 7/12
14 & 15 : X Herzeele 28/5/1765
1 : XX Z. Ph. Gesquiere (°BY 11/3/1841), niet 12/3
6 & 7 : Huw BY 4/2/1781 (niet 5/2)
1 : Ovl Callewaert : 4/3/1951 (niet 1851)
9 : Ovl 19/9/1814 (niet 20/9)
6 &7 : Huw. 7/2/1816 (niet 16/2)
12 & 13 : Huw. 17/11/1715
31 : Ovl Maria Jacoba Quinget : BY 17/2/1822 (niet Leisele, 18/2/1722)
5 : Ovl 8/10/1857 (niet 20/10/1857)
9 : Ovl 21/1/1820 (niet 21/2)
9 : +BY 14/7/1809
1 : Lud. Bened. Vercoutter : °BY 3/7/1845
6 & 7 : Huw. : 19/8/1868 (niet 17/8)
13 : °BY 8/6/1799 (niet 2/2)
12 & 13 : X BY 2/8/1785 (niet 20/8)
13 : + Houtem 1/4/1824 (niet 5/4)
13 : + BY 14/7/1807
1 : Joanna Theresia Best : °BY 8/3/1800 (niet 28/9/1798)
1 : °BY 30/8/1858 (niet 31/8)
10 : °BY 31/1/1817 (niet 17/1/1817)
28 : Franciscus Albertus Andreas Lips : + BY 8/12/1867
29 : G.C. Alderweireld : °BY 22/7/1786 ; + BY 24/10/1870
30 : +BY 12/4/1856
31 : +BY 4/10/1866
5 : + Avekapelle 6/9/1783 (niet 16/9)
8 & 9 : X St Catharinecapelle, 24/6/1710
14 & 15 : X BY 4/2/1781 (niet 5/2)
28 : °BY 2/6/1740
29 : °BY 7/6/1755
12 & 13 : X BY 28/9/1713
13 : °BY 15/3/1690
6 : °BY 16/2/1720 ; +BY 13/3/1790
7 : °Gijverinkhove 31/7/1732 ; +BY 7/6/1805
6 & 7 : X BY 19/11/1751
14 : +BY 24/8/1828 (niet 25/8/1825)
15 : +BY 30/7 (niet 31/7)
6 & 7 : X BY 18/10/1820 (niet 28/10)
11 : +BY 20/5/1825 (niet 24/4/1823)
12 : +BY 15/6/1766 (niet Wulpen)
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17 18

° Lampernisse, 08‐03‐1824
g Nieuwkapelle, 31‐05‐1904

° Lampernisse, 08‐02‐1824
g Alveringem, 15‐01‐1900
werkman

° Alveringem, 30‐12‐1859
g Zoutenaaie, 13‐10‐1930
x Steenkerke, 30‐01‐1888 met Celina PAUWELS (° Steenkerke, 14‐12‐1869, g Zoutenaaie, 29‐10‐1906)
dv. Franciscus PAUWELS (g Steenkerke) & Josephina FLORIZOONE
xx Pervijze, 08‐05‐1909 met Romanie VERHAEGHE (° Avekapelle, 28‐07‐1876, g Woumen, 03‐11‐1939)
dv. Franciscus VERHAEGHE & Anna‐Theresia MATTEN

Henri‐Lodewijk LYCKE

Maria‐Theresia DEMEESTER

Ludovicus‐Leopoldus LYCKE

5 6

13 14

x

g Lampernisse,
22‐02‐1798

Petrus‐Jacobus‐Franciscus DEMEESTER
Barbara‐Josepha PORTIER
°Wulpen, 15‐06 1786
° Lampernisse, 19‐03 1778
g Lo (?) na 1853
g Kaaskerke, 08‐02‐1834
werkman
x Lampernisse, 21‐06‐1815

11 12

g Lampernisse,
05‐02‐1798

31

48

3

7

15

Anna‐Constantia
HUYGHE

29 30

Engelbertus‐Jacobus
PORTIER

27 28

Joanna‐Francisca
COOPMAN

° Oeren,
° Wulpen,
ca. 1754
09/03/1757
g Wulpen,
g Wulpen,
07/07/1825
20/04/1843
x Wulpen, 15/05/1781

x Lampernisse, 29‐04‐1853

Maria‐Cecilia DETOLLENAERE
° Lampernisse, 06‐04‐1782
g Lampernisse, 1876

° Nieuwkapelle,
26‐07‐1721
g Lampernisse,
g Lampernisse,
02‐05‐1799
09‐02‐1808
x Lampernisse, 13‐10‐1767

Petrus‐Jacobus
DEMEESTER

25 26

KW 20 & 21 = Franciscus DETOLLENAERE & Jacoba‐Francisca SNICK
KW 24 & 25 = Joannes‐Henricus DEMEESTER & Anna‐Godeliva VANDEKERCKHOVE
KW 26 & 27 = Petrus‐Damianus COPMAN (Wulpen, 1735‐1764) & Maria‐Joanna KYNDT (°Oostduinkerke, 1743 g Wulpen, 24‐02‐1784)

1

9 10

23 24

Leocadia‐Bibiana
VERHAEGHE

21 22

Judocus‐Ferdinandus
DETOLLENAERE

19 20

x Lampernisse, 19‐04‐1815

Leopoldus‐Ludovicus LYCKE
° Pervijze, ca. 1791
g Lampernisse, 1858

landbouwer

2

4

8

Joanna‐Clara
MESSELYN

° Kaaskerke,
° Oudekapelle,
voor 1766
29‐01‐1756
g Schore,
g Schore,
11‐08‐1798
na 1812
x voor 1786

Jan‐Pieter‐Jacobus
LYCKE

16

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

Op vrijdag 21 januari 2011 om 18 uur algemene vergadering VZW VVF-Westkust
om 19 uur nieuwjaarsreceptie voor leden en vrienden.
Op zondag 13 maart 2011 om 10 uur Jean Huysmans met een voordracht over
“Mormonen en hun projecten”.
Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
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SPONSORS

VEURNE
KOKSIJDE

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 als
beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem. Ieder lid
ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook de uitgaven aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.:
Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-AntwerpenMerksem, tel. 03-646.99.88.
________________________________________________________________________________________

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

Zaterdag 6 november trokken 15 leden van onze VVF Westkust afdeling naar het documentatiecentrum van de CRGFA (Centre de Recherche Généalogique Flandre-Artois) te Rosendael,
deelgemeente van Duinkerke. Via de autosnelweg 20 minuten rijden, 20 kilometer ver.
De bibliotheek van deze antenne
van de Noord-franse
genealogische vereniging is
gevestigd in een school voor
volwassenonderwijs. Parkeren
kan op de binnenkoer van de
school, gelegen in een zijstraat
van de Boulevard de la
République, de grote
verbindingslaan tussen
Duinkerke, Malo-les-Bains en
Rosendaël.

Aandachtige deelnemers luisteren naar de toelichting door
Sylvie Leboeuf en Ginette Vanbleu

Op de eerste verdieping werden
we warm onthaald in de twee
(klas)lokalen die door de CRGFA
gebruikt worden. De kasten in de
klas herbergen een ware schat
aan informatie en documentatie

Naarstig zoeken naar het onbekende
voor genealogen die in Noord-Frankrijk opzoekingen moeten doen om hun familiegeschiedenis
samen te stellen.
We werden hartelijk te woord gestaan door voorzitter Sylvie Leboeuf, bijgestaan door vice-voorzitter
Ginette Vanbleu en een schare zeer bereidwillige lokale medewerkers. We kregen, bij een kopje
geurige koffie en een koekje, uitleg over wat we in hun bibliotheek kunnen raadplegen en hoe het
systeem werkt.
Een aantal leden kon nuttige kontakten leggen met collega genealogen uit de Duinkerkse regio. Het
was bijzonder om vast te stellen dat wij van hen kunnen leren, en zij van ons.
Nadien kon elke deelnemer naar hartelust de gewenste werken consulteren. Het volstaat om aan de
hand van de catalogus (te downloaden via http://www.crgfa.org/catalog.html) de gemeente en het
nummer op te schrijven en het boekdeel wordt prompt voor je uitgehaald.
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De collectie bestaat grotendeels uit parochieregisters en registers van de burgerlijke stand.
Afhankelijk van gemeente tot gemeente zijn er de zgn. tables (tafels, alfabetisch of chronologisch),
dépouillements (transcripties van akten) en photocopies (kopies van de originele akten). Verder zijn
er ook naslagwerken van de regio en uitgegeven familiegeschiedenissen en tal van gepubliceerde
bronnen (staten van goed, poortersboeken, huwelijkskontrakten, enz.
Voor details verwijzen we naar de catalogus.
Het was alvast een leerrijke kennismaking met onze zustervereniging van over de schreve. Wijzelf
gaan er in elk geval nog eens terug en kijken er alvast naar uit om in 2011 met onze afdeling op
bezoek te gaan in Bailleul, waar de hoofdzetel van de vereniging is gevestigd. We hopen dat dit de
basis is voor een meer intensieve uitwisseling en ontmoeting tussen onze beide verenigingen. Op
29 januari 2011 mogen we de CRGFA-leden trouwens reeds in ons documentatiecentrum in SintIdesbald ontvangen.

De delegatie van VVF- Westkust die een stap in het onbekende Noord-Frankrijk heeft gezet.
Praktisch: de antenne te Rosendaël is geopend elke 2de en 4de zaterdag van de maand van 14-18h;
boeken kunnen ter plaatse ingezien worden en sommige zelfs worden ontleend
Het lidgeld (formulier: zie http://www.crgfa.org/cotisation.doc) van de CRGFA bedraagt 30 euro per
jaar (34 euro voor nieuwe leden), waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot hun documentatiecentra
en vier maal per jaar het tijdschrift, waarop onze afdeling overigens ook is geabonneerd en
raadpleegbaar is in onze bibliotheek.
_______________________________________________________________________________

Goed om weten

door de redactie



In interessante internetsite is http://ghdk.flandre.free.fr/histoire.php met tal van gegevens
burgerlijke stand en PR van net over de schreve...Kan wel enkel met mozilla firefox worden
geraadpleegd.



De nieuwjaarsreceptie van VVF-Wesrtkust heeft plaats op vrijdag 21 januari om 19 uur. Op
het programma staat de nieuwjaarsspeech van voorzitter Joeri Stekelorum die ook enkele
genealoische knepen zal onthullen.



VVF-Westkust zoekt een (amateur-)graficus die gratis voor onze vereniging een nieuwe
huisstijl met nieuw logo wil ontwerpen. Kandidaten laten zich overtuigen door voorzitter Joeri
Stekelorum. Achteraf geven wij goede referenties !
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VVF-Westkust op kasteelbezoek
door Joeri STEKELORUM

Zaterdag 16 oktober trok VVF-Westkust met een veertiental geïnteresseerden richting Kortrijk. In
deelgemeente Marke bereikten wie via een idyllische dreef het kasteel van de familie de Bethune.
Na een korte wandeling door het schitterend onderhouden kasteelpark werden we door baron
Emmanuel de Bethune hartelijk ontvangen in zijn privé-bibliotheek. Deze is smaakvol en praktisch
ingericht in een van de bijgebouwen van het kasteel. Een collectie van 40.000 boeken, voornamelijk
betreffende de geschiedenis van België en van West-Vlaanderen, stond er op onze geïnteresseerde
blikken te wachten. Baron de Bethune schetste ons de geschiedenis van de bibliotheek, die terug
gaat tot het midden van de 19de eeuw. Hij toonde ons enkele van zijn meest indrukwekkende
collectiestukken. Daarbij een prachtig bewaarde wiegedruk (incunabel) uit de 15de eeuw over de
wereldgeschiedenis. Het was de tijd dat men nog de letters uit perenhout sneed om te kunnen
drukken. Kleur bestond nog niet, maar werd wel reeds manueel ingetekend in het boek. Ook een
van de eerste kleurendrukken uit de 16de eeuw mochten we aanschouwen.

VVF-Westkust op de trap van het kasteel de Bethune in Marke.
Daarna was het de beurt aan enkele unieke werken over Veurne, waaronder een handschrift (van
uit het einde van 18de eeuw met daarin de Annalen van Veurne en persoonlijke notities van de
auteur (Philibertus Josephus Buttein), een luxe uitgave van Veurne’s beschermheiligen van Ad.
Duclos enz.
Een schitterend familiestuk was een miniatuur gemaakt door kloosterzusters rond een gedicht van
Guido Gezelle, ter ere van de doop van een van de voorouders van baron de Bethune.
Na deze toelichting door baron de Bethune, konden we onder deskundige leiding van Werner
Peene, die als vrijwilliger één dag per week helpt aan het ordenen van het archief, een bezoek
brengen aan het archief van baron de Bethune. Dit bestaat uit circa 600 strekkende meter,
opgedeeld in familiearchief (waaronder dit van Jean-Baptiste de Bethune, grondlegger van de
neogotiek in Vlaanderen) en documentaire collecties (postkaarten, oorlogskranten, rouwbrieven,
bidprentjes, Popp kaarten en glasnegatieven). Werkelijk indrukwekkend wat er doorheen de jaren
verzameld is geworden !
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In het blauwe salon

Bij een prachtig ingekaderd gedicht van Gezelle

Daarna konden we kennismaken,in een ander bijgebouw, met de tijdschriftencollectie (1785-heden,
683 titels goed voor zo'n 250 strekkende meter). Deze bevat heel wat nationale 18de en 19de-eeuwse
wetenschappelijke tijdschriften, vooral m.b.t. archeologie, kunst en geschiedenis, monumentenzorg
e.a. Het grootste deel van deze collectie is vooral regionaal relevant (West-Vlaanderen en NoordFrankrijk) en heeft betrekking op de socio-culturele en maatschappelijk-politieke inbedding in de
regio (verenigingsleven, volks- en cultuurleven, heemkunde,...). Opmerkelijk is ook de uitgebreide
collectie binnen- en buitenlandse zondags-, gezins- en familiebladen.
Na afloop van dit bezoek werden
we zeer hartelijk ontvangen door
baron en barones de Bethunevan Cauwelaert, waar we in het
Blauwe Salon samen van een
heerlijk glas rode wijn mochten
genieten. Het was een
gelegenheid om wat bij te praten,
terwijl baron Emmanuel ons de
geschiedenis van het kasteel
vertelde. VVF Westkust toonde
zijn dankbaarheid aan het
echtpaar met het overhandigen
van een smulmand met
streekproducten.

In de bibliotheek
Werner Peene uit Gistel, vrijwilliger bij de stichting de Bethune.

We voelden ons allen na afloop
van het bezoek ook een beetje
kasteelheer of kasteeldame…
Met dank aan de familie de
Bethune en aan onze vriend

Voor de achterblijvers brachten we het mooie boek Le château de Marke, deux cents ans d’histoire,
geschreven door Emmanuel de Bethune (2009) mee. Het is te raadplegen in onze VVF-bibliotheek.
Praktisch en voor meer info: zie http://www.stichtingdebethune.be, met daarop o.a. de beknopte
geschiedenis van de Stichting de Bethune, de catalogus van de tijdschriften, overzicht van de
archieven en deels de catalogus van de bibliotheek (die grotendeels nog op steekkaarten ter plaatse
staan...)
Ook Werner Peene heeft op zijn http://www.erfgoedblog.be een aantal rouwbrieven uit de collectie
de Bethune ter beschikking gesteld.
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Een bidprentje “de Herckenrode” in de verzameling van VVF-Westkust
door Daniel JSM PEETERS, Zwijnaarde

In de rijke verzameling van bidprentjes van de VVF Westkust bevindt zich onder referentie 17.783 het
bidprentje van Euphrasie de Herckenrode.
Euphrasie Marie Augustine barones de Herckenrode is
geboren te Herfelingen op 19 augustus 1823 en overleden
1
te Izegem op 16 juni 1895 . Zij trouwt met Louis Désiré
d’Heygere(1819-1861). Zij zijn de ouders van Albert
d’Heygere, pastoor van Aalbeke in 1911.
Haar ouders zijn François Xavier Joseph Baron de
2
Herckenrode getrouwd te Kortrijk op 18 februari 1818 met
Mélanie Adelaïde Gortebecke. Deze is geboren te Tielt en
is overleden te Kortrijk op 19 februari 1851 en is de
dochter van Albert Jean Gortebecke en van Jossine
Derammelaere.
de

François Xavier Joseph Baron de Herckenrode ooit 2
Luitenant in dienst der Nederlanden en geboren op 13
augustus 1796 te Groot Gelmen (Limburg) in het Kasteel
van ter Motte en sterft te Brussel in 1848. Hij is de zoon
van Joseph Antoine François Baron de Herckenrode, Heer
van Waenrode en ter Motte, geboren te Leuven op 13
maart 1756, overleden in zijn kasteel van ter Motte te
Groot Gelmen op 16 augustus 1801, Licentiaat in de beide
rechten op 8 april 1778, senator en chef-mayeur van
Leuven (Burgemeester), eedaflegging op 28 juni 1790,
getrouwd te Namen op 11 september 1786 met Jeanne
Marie Claire d’Udekem, geboren te Leuven op 11
september 1762 en overleden te Brussel op 12 mei 1821
(O.L.Vrouw van ten Zavel). Zij hertrouwt in 1811 als
weduwe met Antoine Victor Modeste Crésence Marie de
Jamblinne de Noville, voorheen Heer van Noville en
Meeux (°1765 + 18

Schilderij van de Joseph Antoine
François baron de Herckenrode en zijn
vrouw Jeanne Marie Claire d’Udekem,
grootouders van Euphrasie de
Herckenrode. Volgens de familietraditie
zouden deze schilderijen in de streek
rond Kortrijk zijn of lang geweest zijn
evenals andere familiedocumenten.

Jeanne Marie Claire d’Udekem is de zus van Jacques François Joseph d’Udekem, geboren te Leuven op 26
februari 1758 en getrouwd met Maximilienne Josèphe d’Onyn de Chastre, rechtstreekse voorouders van
de
prinses Mathilde, zij is dus haar tante in de 6 generatie.

1

Bidprentje, verzameling VVF Westkust.
Huwelijksakte, Kortrijk, aktedatum 18-02-1818: Bruid: Mélanie Adélaide Gortebecke. Bruidegom: François X De
Herckenrode, Vader: Joseph Antoine François De Herckenrode,Moeder bruidegom: Jeanne Marie Claire Dekem (noot
lees d’Udekem). Vader: Albert Jean Gortebecke Moeder: Jossine Derammelaere” Bron: Rijksarchief.
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2

François Xavier Joseph de Herckenrode, de echtgenoot van Mélanie Adelaïde Gortebecke, is de oom van de
gekende genealoog en heraldicus Jacques Salomon François Joseph Léon baron de Herckenrode. In 1864
zal deze laatste en overige familieleden een klacht indienen omdat Jacques Gro... het zegel van de al
overleden François Xavier Joseph de Herckenrode, familiedocumenten en vervalste documenten gebruikten
om geld af te troggelen van adellijke families en religieuze congregaties. De dader die tot een gevangenisstraf
werd veroordeeld gebruikte hierbij vervalste officiële stukken van 1862 en 1863, zogezegd van de gemeente
St. Joost ten Noode, waaruit bleek dat François Xavier Joseph de Herckenrode nog in leven was terwijl hij 15
jaar eerder overleden was.
Gegevens Gortebecke
Albert Jean Gortebecke x met Jossine Derammelaere, waarvan:
3

1. Marie Joséphine Gortebecke, trouwt te Kortrijk op 9 augustus 1815 met Godefroid Jacques Donche, zoon
van Jean Baptist Donche en van Barbe Antoinette Debreemaecker,geboren te Brugge op 18 december 1750
en er overleden op 2 april 1829, dochter van Jean Baptiste Debreemaecker, geboren te Aalst in 1822 en
overleden te Brugge op 30 april 1803 en van Rosa Jacoba Bonte, waarvan:
1.1 Julie Caroline Marie Donche, getrouwd op 30 oktober 1844 te Kortrijk met Félix François Valcke,
zoon van Augustin Joseph Valcke en van Mara Francisca Vercruysse.
4

1.2. Pauline Marie Donche trouwt te Kortrijk op 31 januari 1849 met Henri Michel Delacroix, zoon van
Antoine Josse Delacroix en van Françoise Josèphe Dejonghe. Zij trouwt opnieuw 10 jaar later op 13
5
september 1859 te Kortrijk met Joseph Hoeffel, zoon van Charles Hoeffel en van Madeleine
Schvartzinberger.
6

2. Louise Jeanne Gortebecke, getrouwd te Kortrijk op 23 november 1814 met François Antoine Clemmen,
zoon van François Clemmen en van Isabelle Claire Berlamont.
3. Mélanie Adelaïde Gortebecke, geboren te Tielt, overleden te Kortrijk op 19 februari 1851, getrouwd te
Kortrijk op 18 februari 1818 met François Xavier Joseph de Herckenrode, baron, geboren op 13 augustus
1796 te Groot Gelmen in het Kasteel van ter Motte, overleden in 1848 te Brussel, oud 52 jaar, waarvan drie
7
dochters :
3.1. Mélanie Aimée Constance de Herckenrode, geboren te Kortrijk in 1817 en er ongehuwd
8
overleden op 27 juni 1851 , oud 34 jaar, ”modiste” (hoedenmaakster/ontwerpster voor vrouwen),
wonende te Kortrijk O.-L.-Vrouwstraat.
9

3.2. Florence Charlotte Marie Anne de Herckenrode, geboren te Mechelen op 13 juli 1819 en er
daags nadien overleden.
3.3. Euphrasie Marie Augustine de Herckenrode van wie het bidprentje is, geboren te Herfelingen op
19 augustus 1823 en overleden te Izegem op 16 juni 1895 in de leeftijd van 71 jaar, ook “modiste”,

3

Huwelijksakte, microfilm Kortrijk, 1073509, datum: 9/08/1815, akte: f47v, bron: Databanken akten West-Vlaanderen,
Vrijwilligersarbeid.
4
Huwelijksakte, Analyse van huwelijksakten in West-Vlaanderen, Kortrijk, aktedatum 31-01-1849, nr. 11, bron:
Rijksarchief.
5
Huwelijksakte, Kortrijk, microfilm 1072449, 13/09/1859, akte 168, bron: Databanken akten West-Vlaanderen,
Vrijwilligersarbeid.
6
Huwelijksakte, Kortrijk, microfilm 1073509, 23/11/1814 akte f58, bron: Databanken akten West-Vlaanderen,
Vrijwilligersarbeid.
7
Volledigheidshalve verwijzen wij nog naar het bidprentje ref. 4356 uit de verzameling van VVF Westkust van ene
Léonie Aline Gortebecke, geboren te Doornik op 8 september 1835 en overleden te Heule op 22 december 1904, dochter
van ene Mélanie Adelaïde Gortebecke, zonder vermelding van vader. Léonie Aline Gortebecke trouwt op 9 mei 1864 te
Kortrijk met Livin François Vermote (er is minstens één dochter te vinden met afstamming), overleden te Izegem op 22
juli 1869, zoon van Séraphin Jean Vermote en van Anne Thérèse Lehouck, zonder dat enige band met de onder 3
vermelde Mélanie Adelaïde Gortebecke kon aangetoond worden.
8
Overlijdensakte,” Burgerlijke Stand: Overlijdensakte, Kortrijk, aktedatum 28-06-1851, overledene Mélanie Aimée
Constance De Herckenrode, geboorteplaats Kortrijk, leeftijd 34 jaar , overlijdensdatum/plaats 28-06-1851 te Kortrijk,
Vader: François Xavier De Herckenrode. Moeder: Mélanie Adélaide Gortebeke.” Bron: Rijksarchief.
9
De Ware Vrienden van het Archief van Mechelen: geboorte: “De Herckenrode Florence Charlotte Marie Anne
geboren/akte: 14.7.1819 docher van François Xavier en van Melanie Adelaïde Gortebecke;” akte 1818 nr.446 en
overlijdensakte te Mechelen 1819 nr 335.
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10

getrouwd te Kortrijk op 26 juni 1850 met Louis Désiré d’Heygere,
schrijnwerker, waarvan mij een zoon en twee dochters bekend
zijn:
3.3.1. Mélanie Léontine Marie d’Heygere, geboren te Kortrijk in
maart 1851 en er overleden op 21 mei 1852, oud 14 maanden
3.3.2. Eugène Jules Léon d’Heygere, geboren te Kortrijk in april
11
1856 en er overleden oud 32 maanden, op 17 november 1859 .
3.3.3. Albert H.D.L d’Heygere, geboren te Kortrijk op 3 september
1860 en overleden te Aalbeke op 23 december 1937 waar hij
pastoor was van 1911 tot 1935 (zie bidprentje hiernaast).
Gegevens d’Heygere
Eugène d'Heygere x Marie Constance Caroline Vantomme,
waarvan:
1. Louis Désiré, geboren te Kortrijk in 1819 en er overleden op 15
12
februari 1864 , Particulier, Schrijnwerker, getrouwd te Kortrijk op
26 juni 1850 met Euphrasie Marie Augustine de Herckenrode,
geboren op 19 augustus 1823 te Herfelingen en overleden te
Isegem op 16 juni 1895 waarvan (zie Gortebecke),
1.1. Mélanie Léontine Marie,
1.2. Eugène Jules Léon 1.1.
1.3. Albert H.D.L, Pastoor van Aalbeek,
13

2. Julie getrouwd op 7 augustus 1849 te Kortrijk met Adolphe
Motmans, zoon van Henri Motmans en van Cécile Chevry.
3. Léon, geboren te Kortrijk in 1816 en er overleden op 18
december 1852, schrijnwerker getrouwd met Sophie Jeanne
Dosche.
4. Charles Joseph, geboren te Kortrijk in 1821 en er overleden op
13 augustus 1852, getrouwd met Marie Rosalie Rogiers.
5. François Jean, geboren te Kortrijk in 1823 en er overleden als
vrijgezel op 9 mei 1853, Schrijnwerker wonende Frankrijkstraat te
Kortrijk.

10

Huwelijksakte, Kortrijk, aktedatum 26-06-1850. Bruid: Euphrasie Marie Augustine Deherckenrode. Bruidegom: Louis
Désiré D'heygere, Vader: Eugène D'heygere. Moeder: Constance Vantomme . Vader bruid: François Xavier Joseph
Deherckenrode . Moeder bruid: Melanie Adelaide Gortebeke “ Bron: Rijksarchief.
11
Overlijdensakte, akte van 17 november 1859, Kortrijk, nr. 553, bron Rijksarchief.
12
“Burgerlijke Stand: Overlijdensakte, Kortrijk: aktedatum 17-02-1864, overledene: Désiré D'heygere, geboorteplaats
Kortrijk, 45 jaar, Overlijdensdatum/Plaats 17-02-1864 te Kortrijk: Vader overledene:Eugène D'heygere, Moeder
overledene: Constance Vantomme, partner van de overledene: Euphrasie Marie Augustine Deherckenrode” Bron
Rijksarchief.
13
Huwelijksakte, Kortrijk, microfilm 1072448, datum akte 7/08/1849, nr. 94 Bron: Databanken akten West-Vlaanderen,
Vrijwilligersarbeid.
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Niet alledaagse bijproducten van genealogische contacten
door Daniël COELUS

Via het internet en e-mails kwamen we sedert 2002 in contact met Coelus Paul (jr.), naamgenoot en
burger van de U.S.A. Onze correspondent wist heel weinig over zijn grootvader Oscar, die als
bakker met een migrantenschip op 22 september 1923 in de USA terecht kwam. Hij huwde er een
Française met als huidig resultaat: 7 levende naamdragers in de VS.
Onze opzoekingen op de website van Ellis Island en de passagierslijst van de “Gothland” leverden
als geboortegegevens enkel “Flemish Belgian origin” op. De vader van onze contactpersoon Paul
Coelus (sr.) vermoedt dat Oscar clandestien in de States verbleef en eigenlijk nooit Amerikaans
staatsburger werd. Uiteindelijk vonden we de geboorteakte opgemaakt in Bredene waarop niets
vermeldt staat over een eventuele verandering van nationaliteit. Een soldatengroepsfoto
meegebracht door Paul (jr.) leidde ons naar het legerarchief in Brussel waar Oscar tot 1955 als
deserteur geboekt staat !
Als oudgediende van de US Air Force had Paul Coelus (jr.) wel enkele vragen over de Engelse
vertaling “deserter” die eigenlijk “draft dodger” moet zijn, ontwijking van militieverplichtingen na
uitwijking zonder het nalaten van nieuw adres.
Ziehier het eerste niet alledaags bijproduct van onze contacten gemaild door Paul Coelus (jr.):
“Yes, my efforts of 2 years (with much help from you!) have yielded a Belgian ID card and Belgian
passport.” Paul Coelus (jr.) heeft de dubbele nationaliteit aangevraagd en verkregen in 2009. Zijn
kinderen, indien ze hetzelfde zouden wensen, moeten wel een taalexamen afleggen in één van
onze drie landstalen.
Zijn Engelstalige biografie: “date and place of birth (22 August 1958;Brooklyn, New York, USA),
graduate of Cornell University (B.S., 1980;major: microbiology) and Boston University Law School
(J.D., 1986)…served 21 years in the U.S. Air Force, retiring in 2001 in the grade of lieutenant
colonel…now in the private practice of law… estate planning and income taxation…” toont ons de
bizarre combinatie van studierichtingen en carrières in the States, met grote flexibiliteit en mobiliteit.
Paul Coelus (jr.) de kleinzoon van Oscar (°1896, Bredene, + 1946 Brooklyn USA) en Marguerite
Excoffier (°1893, Parijs, + 1962 Brooklyn USA) heeft in 2006 voor de eerste keer ons land bezocht
o.a. Brugge met tevens een blitsbezoek aan Bredene. Meldenswaardig is het feit dat enkele
nakomelingen van Joseph Coelus (Oscar’s broer, °1905,+1956), tijdens de kleine reünie in Brugge
voor het eerst oog in oog stonden met een relatief dicht (maar onbekend) familielid uit de USA. De
weduwe van Joseph, Oscar’s schoonzuster, geboren in 1907 was in die tijd nog in leven…of dit nu
nog zo is weten wij niet. Deze kennismaking mogen wij als tweede niet alledaags bijproduct
bestempelen.
Als genealogisch resultaat vonden wij dat alle thans levende naamgenoten met de schrijfwijze
COELUS eenzelfde voorvader hebben, nl Joannes (°1763, +1834, Vlissegem). We verwijzen
hiervoor naar ons artikel in De Vlaamse Stam van januari 2003.
COELUS Daniel Louise Hegerplein, 25 Koksijde.

VVF-WESTKUST NODIGT UIT
Op vrijdag 21 januari

om 18 uur : Algemene vergadering van de VZW. VVF-Westkust
om 19 uur : Nieuwjaarsreceptie voor leden en belangstellenden
met nieuwjaarsspeech van voorzitter J. Stekelorum
Op zondag 13 maart om 10.30 uur in het VVF-lokaal: causerie door Jean
HUYSMANS over de Mormonen en hun projecten.
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Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (6)
Correspondentieregister van 2 januari 1863 tot 5 oktober 1871 (deel 2)
Nr. 1
Nr. 100
Nr. 200
Nr. 300
Nr. 400
Nr. 500
Nr. 600

door Joeri STEKELORUM

02/01/1863
14/02/1864
17/06/1865
19/07/1866
21/09/1867
10/02/1869 (na 504 begint opnieuw 405 (ipv 505), aldus is 500=600)
16/01/1871 (na 504 begint opnieuw 405 (ipv 505), aldus is 500=600)

Legein, Auguste

202 (sourds muets et aveugles);234 (doofstommen, kwittantie);324 (frais de sejour et
d'instructions);412 (kosten van onderhoud en onderwijs);482 (kosten van onderhoud
en onderwijs doofstommen);609 (doofstomme en blinden)
Legein, Auguste Francois
201 (sourds muets et aveugles)
Legein, Augustus
184 (vraag plaatsen in gestigt der doofstommen);188 (doofstommen,
kleedingstukken);197 (plaatsing gesticht doofstommen);598 (doofstommen,
kleedingstukken)
Legein, Carolus
408 (politie zeekust)
Legein, Charles
201 (sourds muets et aveugles)
Legein, Lievin Joseph
568 (milice);601 (milice)
Legein, Pierre
139 (voyage sur mer);214 (voyage sur mer);314 (voyage sur mer);395 (voyage sur
mer);463 (voyage sur mer);73 (milice, incorporation)
Legein, Pierre Jacques
498 (milice);64 (milice)
Legein, Pieter
76 (militie)
Legein, Roch
283 (liste electorale supplementaire);594 (droit de patente, repartiteurs)
Legein, Rochus
326 (kiezing stemopnemers);346 (benaming lid armbestuur);550 (politie);558
(benoeming secretaris);271 (gedenkteeken voor Leopold I)
Legein, Susanna
550 (politie)
Lepeire, Benigne
557 (pension veuve du secretaire);579 (cautionnements, demande en
remboursement);581 (receveurs cautionnement)
Loncke, Jacobus
84 (brandramp);85 (brandramp)
Loncke, Petrus Albertus
84 (brandramp);85 (brandramp)
Madelein, Joseph
129 (domicile de secours)
Maes
224 (onderhoudskosten hospitaal)
Maes, Desire
106 (onderhoud en kosten in het hospitaal)
Maes, Emanuel Jean
125 (milice)
Maes, Joannes
105 (onderhoud en kosten in het hospitaal)
Maes, Justina
527 (plaatsing godshuis Zevecote);529 (gesticht te Zevecote)
Maes, Louis
616 (domicile de secours);500 (politie)
Maes, Richardus-Bernardus
204 (onderstand);250 (vraag om gratie)
Maesen, Catherine
119 (collocation);120 (collocation)
Mahieu, Frederic
95 (burgerstand)
Malengier, Henricus
229 (benaming lid armbestuur)
Marrannes, Cahterina Bernardina 480 (militaire, mariage)
Marvellie
226 (onderstand)
Messelein, Joannes
414 (onderhoud)
Missant
204 (onderstand)
Misselein, Donatus
383 (onderstandsdomicilie)
Moneyn, Joseph
492 (onderstand)
Mylle, Ferdinandus
109 (voorlopigen bijstand);166 (voorlopigen bijstand);28 (bijstandswoonst);29
(voorlopigen bijstand)
Nelis, Franciscus
537 (militie);538 (militie);547 (militie);548 (militie, deserteur)
Nys, Francis
570 (voorlopigen onderstand)
Ocquet, Vincent Francois
475 (milice, mariage)
Patyn Justine
201 (sourds muets et aveugles)
Pieters, Pierre
11 (contribution personnelle);14 (contribution personnelle)
Plancke, Sophie
142 (onderstand, klagt);146 (onderstand);265 (onderstand)
Provoost, Rosalie
501 (verpleegdagen hospitaal)
Puis, Auguste
143 (politie)
Puis, Marie
192 (kraambevalling);235 (onderhoudskosten moederhuis Brugge)
Puis, Pieter
143 (politie)
Putte, Jan
220 (onderstand)
Putte, Jean
147 (vraeg onderstand)
Pylizer, Henri Joseph
218 (milice)
Rabaey
384 (plaatsing van eene buize);385 (plaatsing van eene buize)
Rigaux, Alfred
427 (frais de transport indigent)
Rigaux, Alfred Joseph
232 (domicile de secours)
Rigaux, Noel
232 (domicile de secours)
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Uit onze VVF-bibliotheek
door Joeri STEKELORUM
Met deze nieuwe rubriek willen we onze leden graag de aandacht vestigen op een aantal werken die onze
VVF Westkust bibliotheek ter beschikking zijn.
Onze afdeling wil blijven werken aan het uitbouwen van onze documentatie, en probeert alle mogelijke
uitgaven aan te kopen die de genealoog van onze regio en aangrenzend, Frans-Vlaanderen, kunnen van nut
zijn.
In deze eerste bijdrage hebben we het over het 18-delig werk van Michel Moulin: Regroupement des
familles en Flandre Intérieure, XVI° au XVIII° siècle, uitgegeven door de CRGFA.
In dit werk worden maar liefst 238.785 dopen, 113.229 huwelijken en 85.867 overlijdens vermeldt. Dit gebeurt
aan de hand van gezinsreconstructies.
Deze verzamelde informatie is gebaseerd uit parochieregisters van Frans-Vlaanderen en wel de volgende:
Arneke, Bailleul, Bavinchove, Berthen, Blaringhem, Boeseghem, Bollezeele, Borre, Broxeele, Caestre, Cassel,
Ebblinghem, Eecke, Fletre, Godewaersvelde, Hardifort, Haverskerque, Hazebrouck, Herzeele, Hondeghem,
Lederzeele, Lynde, Merckeghem, Merris, Merville, Meteren, Millam, Morbecque, Noordpene, Ochtezele,
Oudezeele, Oxelaere, Pradelles, Renescure, Rubrouck, Sercus, Sint-Janscappel, Sint-Sylvestrecappelle,
Staple, Ste-Marie-Cappel, Steenbecque, Steenvoorde, Strazeele, Terdeghem, Thiennes, Vieux-Berquin,
Volckerinckhove, Wallon Cappel, Wemaerscappel, Winezeele, Zermezeele en Zuytpeene.
Let wel: het gaat niet steeds over de volledige periodes waarvan parochieregisters bewaard gebleven zijn.
Daarom is het nuttig het overzicht dat in elk boekdeel vooraan aanwezig is, eerst even te controleren of het
overeenstemt met de periode waarin met zoekt.
Wat ook bijzonder handig is, met het oog op het leggen van familierelaties, is het feit dat peters bij de
dopelingen worden vermeld.
En nog even dit… voor wie geen al te goede ogen heeft: de boekdelen zijn gedrukt in wel erg kleine letters...
een noodzaak om het geheel aanschouwelijk te houden.
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Gabrielle Cordier 100 jaar

door Joeri STEKELORUM(gebaseerd op een tekst, geschreven door José Chamon)

Gabrielle Maria, Cordier , zo staat ze geboekstaafd in de boeken van de burgerlijke stand in de
Franse gemeente Coudekerque-Branche. In deze satelietgemeente van de centrumstad Dunkerque
werd zij er geboren op 27 oktober 1910, als dochter van Lucien Maurice, visser voor zijn beroep en
Decreton Elodie. Haar moeder werd in Adinkerke geboren in 1886 en overleed in Koksijde in 1965.
De oom van haar moeder was de fameuze Pier Kloeffe, die een monumentje heeft op de Zeedijk
van De Panne: Petrus Joannes Decreton geboren in Adinkerke in 1853 overleed in De Panne in
1939. Hij was de broer van haar grootvader, namelijk Karel Louis Decreton, geboren in Adinkerke in
1850 en overleden in Veurne in 1925.
Op 23 november 1932 trad Gabrielle in Koksijde in het huwelijk met Hendrik Dumarey, geboren in
Wulpen op 22 september 1907. Een andere broer Oscar Dumarey was gehuwd met Martha
Vanneuville en was bakker in de Kerkstraat in Koksijde. Hij overleed evenwel tijdens de oorlog na
een ongeval in Antwerpen. Verder had Hendrik Dumarey nog twee broers: Pierre en Albert.
Gabrielle was thuis met vijf kinderen. Haar oudste broer Raymond, sneuvelde tijdens de oorlog, dan
volgde Gabrielle als tweede, verder Mariette en vervolgens Irène en René, beide laatste hadden in
Koksijde-bad een handelszaak. De “ superette Cordier”, naast kapperzaak Franz, van René Cordier,
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was zelfs van heinde en ver gekend bij de toeristen.
Het gezin Cordier verhuisde destijds vanuit Frankrijk naar
Koksijde. Gabrielle liep zelfs nog school in Koksijde, maar
eens de school achter de rug ging ze als dienstmeid aan de
slag bij een gekende Koksijdse familie. Maar intussen had
Gabrielle, of was het omgekeerd, haar oog laten vallen op
een knappe jongeling die Hendrik Dumarey heette. Na een
lange vrijage traden zij op 23 november 1932 in Koksijde in
het huwelijk. Gabrielle bezat nog de Franse nationaliteit,
maar door haar huwelijk met Hendrik werd ze Belgische. Er
werd onmiddellijk een gezinnetje gesticht, maar omwille van
beroepsredenen werd in 1935 verhuisd naar Gentbrugge.
Vader Hendrik kon er aan de slag in vast dienstverband als
postbode of brievenbesteller bij de Belgische post, in die tijd
een zware en gewaardeerde job. In de Jozef Wautersstraat,
10 werd een woning betrokken, later werd in het nummer
107 een eigen woning gebouwd. En in het Gentse werd
meteen ook gedacht aan gezinsuitbreiding. Uit de relatie
met Hendrik werd zoon Leopold en dochter Marie Therese
geboren.
In al de jaren is de band met Koksijde nooit verbroken
geweest. Wanneer het enigszins kon, werd even naar zee
getrokken. Maar toch hadden Gabrielle, haar echtgenoot en
kinderen zich goed gesetteld in Gent. Terwijl Hendrik ging biljarten in het kasteeltje, ging Gabrielle
bij een resem Gentse kaartclubs een kaartje gaan leggen… een therapie die wellicht haar hoge
leeftijd verraadt. Maar ook in Gent leefde ze sober, rustig en gezond, met groenten uit eigen tuin,
nooit alcohol… maar wel met één grote passie: kaarten, kaarten en nog eens kaarten.

Monument van Pier Kloeffe op
de Zeedijk van De Panne

Voor zover we hebben kunnen nagaan had ze altijd een goede band met haar moeder Elodie
Decreton die in Koksijde woonde en die Gabrielle tot in 1965 geregeld kwam opzoeken. En de liefde
voor de kust bleef het gezin achterhalen, maar in Gent, tussen de stroppen voelden zij zich echt
thuis. In januari 1999 werd evenwel met pijn in het hart, maar omwille van de gezondheidsredenen
van Hendrik verhuisd naar Koksijde, waar in de Pierre Sorellaan, in een appartement op het
gelijkvloers werd ingetrokken. Spijtig genoeg voor haar echtgenoot Hendrik, was het geluk maar van
korte duur, want in april van hetzelfde jaar overleed hij in het ziekenhuis in Veurne.
Ondanks haar hoge leeftijd bereddert Gabrielle nog altijd zelf het huishouden, al is er wel wat steun
van buiten uit en komt haar dochter haar vaak opzoeken om... te helpen en een kaartje te leggen.
Maar ook de andere dagen van de week zijn druk volzet…met kaartnamiddagen: de maandag Okrakaarters, de dinsdagnamiddag bij de contactgroep Minder-Validen van Maurits Verhegge, de
woensdagnamiddag de S-Plus kaarters en de donderdagnamiddag bij de Vlaamse Senioren…en
die kaartnamiddagen houden haar jong.
Samen met Hendrik en de kinderen werd een bevoorrecht plekje op de maatschappelijke ladder
beklommen en kon Gabrielle een leven uitbouwen naar eigen inzichten. Door haar veelzijdige
talenten heeft zie die ten volle kunnen benutten. Gabrielle is een gelukkig mens. Het straalt van haar
af, en zelf is ze altijd de eerste om dat te beamen. Het geheim van het werkelijke geluk is gelegen in
het vermogen om een harmonie te vinden tussen het elementaire en het wenselijke. Door haar
harde jeugd beschikt ze nog altijd over de moed en de volharding om haar levensdoelen te
bereiken.
Gabrielle, Gaby ! Proficiat !
(zie kwartierstaat Gabriella Cordier op volgende pagina)
_________________________________________________________________________________________

NOTA : Het derde vervolg van de verzameling grafschriften in Nieuwpoort is
verschoven naar volgende nieuwsbrief.
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Joannes-Baptista

Marcus-Henricus

Petrus-Franciscus

Philippe-Jacques

° Steenkerke,
18-02-1755
 Steenkerke,
02-03-1836
wagenmaker

° Pollinkhove,
ca. 1751
 Bulskamp,
16-10-1826
wagenmaker

° Sint-Kruis,
24-02-1778
 Oedelem,
28-09-1853
werkman

° Sint-Kruis,
16-02-1778
 Oedelem,
07-12-1818

° Adinkerke,
06-09-1779
 Adinkerke,
21-07-1837
herbergier

° Adinkerke,
24-12-1798
 Adinkerke,
01-12-1869
visser

° Veurne,
23-04-1797
 Adinkerke,
17-05-1844
visser

° Ghyvelde (F),
06-01-1803
 in zee,
10-03-1834
ijslandvaarder

x Veurne (St.-D.),
04-11-1783

x

x Oedelem,
22-02-1803

x Oedelem,
02-05-1802

x Veurne,
08-10-1817

x Adinkerke,
19-06-1819

x Adinkerke,
10-02-1825

x Ghyvelde (F),
27-02-1827

Rosalia

Rosalia-Regina

Maria-Theresia

NOE

DESMET

Cecilia

Idesberga-Jacoba

Regina-Constantia

Isabella-Constantia

Jeanne-Irène

° Veurne (St.-D.)
23-04-1762
 Steenkerke,
13-05-1820

° Veurne,
ca. 1763
 Bulskamp,
15-01-1815

° Knesselare,
06-08-1780
 Oedelem,
08-02-1849

° Oedelem,
07-01-1776
 Oedelem,
na 1831

° Pervijze,
1786
 Adinkerke,
15-06-1850

° Adinkerke,
1792
 Adinkerke,
26-03-1825

° Wulveringem,
16-02-1807
 Adinkerke,
02-05-1880

° Ghyvelde,
12-12-1804
 Adinkerke,
17-01-1893

DEFEVER

MEVAERE

17 18

19

20

Isabella-Clara

21
Bernardus

DEFEVER

GOETHALS

° Veurne,
° Bulskamp,
25-10-1787
08-01-1799
 Bulskamp,
 Veurne,
26-12-1840
15-07-1865
wagenmaker
x Bulskamp, 22-09-1823

22

DECRETON

DANNEEL

23

24

Sophia-Camilla

DHOORE

9

10

DECRETON

VALCKE

MANTEZ

27 28
Maria-Ludovica

12

Barbara Theresia GOETHALS
° Oedelem, 09-01-1844
 Bulskamp, 1896

29

Norbertus-Josephus

DAEMS

VANHOUTTE

MAVEAU

VALCKE

° Veurne,
° Adinkerke,
27-11-1819
10-07-1823
 Adinkerke,
 De Panne,
27-07-1866
12-07-1907
visser
x Adinkerke, 04-06-1844

11

DEBRA

30

31
Joanna-Theresia

VANHOUTTE

° Adinkerke,
° Ghyvelde (F),
06-06-1827
01-09-1828
 Adinkerke,
 Adinkerke,
20-11-1858
Na 1911
visser
x Adinkerke, 07-01-1851
13

14

15

Carolus-Ludovicus DECRETON
Amelia-Justina VALCKE
° Adinkerke, 27-01-1850
° Adinkerke, 01-02-1853
 Veurne, 06-04-1925
 De Panne, 06-05-1908
visser
x Adinkerke, 15-10-1873

x De Moeren, 28-12-1865
4

DAEMS

25 26
David-Alexander

° Oedelem,
° Oedelem,
21-10-1806
26-11-1810
 Teteghem (F),
 na 1887
19-02-1887
werkman
x Oedelem, 16-02-1831

Alexander Ludovicus Franciscus CORDIER
° Bulskamp, 30-07-1835
 na 1880

5

6

Lucien Maurice Georges CORDIER
° Teteghem (F), 18-03-1879
 Koksijde, 14-05-1943

7

Elodia Maria Cornelia DECRETON
° Adinkerke, 21-11-1886
 Koksijde, 25-04-1965
x Coudekerque-Branche (F), 31-10-1907

Gabrielle Marie CORDIER

1

54

Joannes

CORDIER

2

53

DHOORE

Henricus-Josephus

2

52

GOETHALS

16

1

49

Petrus-Jacobus

VANBESIEN

8

42

Petrus-Antonius

5

4

41

Constantinus-Xav.

CORDIER

3

37

° Coudekerque-Branche (F), 27-10-1910
x Koksijde, 23-11-1932 met Hendrik Gaston DUMAREY (°Wulpen, 22-09-1907,  Veurne, 09-04-1999)
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