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AGENDA
zondag 13 maart om 10u – VVF documentatiecentrum
voordracht door Jean Huysmans over het genealogisch werk van de Mormonen

zondag 15 mei om 10 u – gemeentelijke Bibliotheek Koksijde

voordracht door Joeri Stekelorum over “Hoe begin ik aan een stamboom ?”
voor alle geïnteresseerden ! maakt reclame !

zaterdag 11 juni om 10u – stadsarchief Ieper
geleid bezoek aan het stadsarchief Ieper
verzamelen om 9u15 op de parking van Abdijhoeve Ten Bogaerde in Koksijde
terug rond 12u – inschrijven verplicht bij de voorzitter (stekelorum@skynet.be)
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 VVF ?
U 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.
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Nieuwe publicatie van VVF Westkust
Beveren-aan-de-Ijzer, parochieregisters begrafenissen (1667-1796)
door Dirk Cailliau, 157 p. € 14,00

Kwartierstaat voor Will Tura
door Joeri STEKELORUM
Op 10 december 2010 overhandigde VVF-Westkust aan Arthur Blanckaert, alias Will Tura, de kwartierstaat
van zijn voorouders. Wij brengen hier nog enkele foto’s en de toespraak van VVF-voorzitter Joeri
Stekelorum.

Voorzitter Joeri Stekelorum tijdens zijn toespraak
Rechts Will Tura en Jenny.

Joeri Stekelorum overhandigt een kwartierstaat aan
broer en zuster Blanckaert.

“In naam van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Westkust, een hartelijke welkom. Wat
vandaag een moment van samenzijn is, heeft voor ons een hele andere betekenis, namelijk een van een
lange voorbereiding.
Toen we geruime tijd geleden binnen ons bestuur het idee hadden om ter gelegenheid van de 70ste
verjaardag van Will Tura de
voorouders van deze
bekende Vlaming op te
zoeken, konden we niet
vermoeden dat het een lange
zoektocht zou worden die ons
tot over de landsgrenzen zou
leiden….
Inderdaad, de grootvader
van Will, Louis Joseph
Blanckaert, werd in 1845 in
het Noord-Franse Recquessur-Hem, een dorpje tussen
Calais en Saint-Omer
geboren. Op 50-jarige leeftijd
huwt hij in Steenkerke met
de 26 jaar jongere Elza
Maeckelberghe, dochter van
een strodekker. Uit dit
huwelijk wordt Will’s vader
Desiré geboren.
De vader van Louis Joseph
Will Tura en zijn kwartierstaat in gezelschap van zijn familie, burgemeester Verfaillie en
Blanckaert was de zoon van
de VVF-leden.
César Blanckaert, geboren in
Houtem, hier nabij Veurne, en als jongman vertrokken naar hetzelfde Recques sur Hem, alwaar hij als
molenaarsknecht aan de slag was. Hij trouwde er in 1845 met de aldaar geboren Marie Josephe Evrard. Dit
betekent dat Will 1/8ste puur Noord-Frans bloed in de aderen heeft. Nog een pittig detail: de vader van
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Marie Josephe Evrard stierf goed zeven jaar na zijn huwelijk in het militair hospitaal van het Zuid-Franse
Grenoble, alwaar hij fuselier was bij het 44ste infanterieregiment van het Franse leger.
Even dieper in de geschiedenis, merken we dat de familie Blanckaert aan weerszijden van de schreve zoals
we hier zeggen wareerde. César Blanckaert was zoals gezegd geboren te Houtem, in 1809. Zijn vader
Alexander werd evenwel geboren in Bierne, nabij Bergues, in 1768, als zoon van Alexander-Louis,
meester-molenaar aldaar, maar zelf geboren in 1737 in Hoogstade.
Verderop gaat de stamboom Blanckaert naar Lo, Reninge en Pollinkhove, om te stranden bij ene Cornelius
Blanckaert, geboren rond 1580.
Een kwartierstaat kijkt ook even naar de moederskant van onze kwartierdrager. Moeder Magdalena
Boomgaert stamt uit een familie van werklieden uit de regio van Pervijze, Mannekensvere en Schore.
Grootmoeder Lazarie Mortier dan weer komt uit een familie van hoveniers uit Westende, Lombardsijde en
Middelkerke.
U ziet dus het rijke palet van voorouders die aan de basis liggen van de persoon aan wie we de prachtig
uitgetekende kwartierstaat plechtig willen overhandigen.
Tot slot wens ik nog een zeer persoonlijke noot aan deze inleiding toe te voegen. Ik ben er namelijk trots
op te kunnen zeggen dat Will Tura en ikzelf het volgende gemeen hebben: we zijn in dezelfde stad
geboren, in dezelfde maand, op dezelfde dag en ook op een vrijdag, maar dan wel met 28 jaar verschil.
Wat we niet gemeen hebben zijn voorouders….
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In memoriam Gilbert Dumon
door José CHAMON en de redactie
Op 9 januari 2011 is thuis in de Vandeveldelaan 14, na een slepende ziekte, de
heer Gilbert Dumon overleden. Hij werd geboren op 28 mei 1922 te Leuven in het
gezin van Gaston en Coucke Alice. Hij huwde op 07 augustus 1948 te Ieper met
Hilda Leuridan. Hierop trok de gezin Dumon naar Belgisch Congo, waar hij een
functie uitoefende als magistraat voor de Belgische regering. Tijdens de troebelen
begin de jaren’ 60 in Belgisch Congo verloor Gilbert Dumon een arm, waarop de
familie hals over kop terug naar België kwam en zich vestigde in Reningelst. In
1962 kwam het gezin naar Koksijde. Gilbert werkte een tijdje als bediende en werd
vervolgens directeur bij een instelling. Uit zijn relatie met Hilda Leuridan werden
vier kinderen geboren: Greta, Hendrik, Bart en Joost.
Gilbert was ook de stichter van de Westclub in Koksijde een vereniging voor Vlaams
gezinden, dit samen met de familie Sansen uit Poperinge en Willem Denys uit Roeselare. Hun eerste lokaal
was gevestigd in cafetaria Dyo op de Zeedijk te Koksijde. Hun lokaal verhuisde later naar Nieuwpoort. Hij
was ook ridder in dienst van De Swinghenden Eede en ’t Manneke uit de Mane in Diksmuide.
Gilbert Dumon stond ook aan de wieg van de Vereniging voor Familiekunde Westkust, samen met
voorzitter en stichter Georges Verschooris, Jef Cailliau en gemeentesecretaris Joeri Stekelorum. Hij was
erg gepassioneerd in de familiekunde en zorgde samen met zijn afdeling voor heel wat genealogische
publicaties en stambomen van gekende personen. Hij werd ook hulpsecretaris van de vereniging. Door zijn
slechte gezondheidstoestand volgde hij de laatste jaren geen vergaderingen meer bij.
Gilbert Dumon was ook lid van Brugse Werkgroep Huizengeschiedenis die in
2001 een vademecum voor het Brugse huizenonderzoek publiceerde. Hij was
ook lid van de VZW Levend Archief in Brugge dat ondermeer in 1996 Gilbert
Dumon’s handleidingen De oude straatnamen van Brugge en in 2004 De oude
huisnamen van Brugge publiceerde. In 1993 stelde hij de de databank De
volkstelling van 1748 in Brugge op met een overzicht van alle gezinshoofden
in Brugge met opgave van hun beroep, gezinssituatie en woonplaats (2,5 MB).
Via zijn echtgenote Hilda Leuridan is hij ook familie van de Chielens’ , met
onder andere Piet en Wim. De begrafenisplechtigheid van Gilbert Dumon had
plaats op zaterdag 15 januari in de kerk van Sint-Idesbald, waarna bijzetting
op de begraafplaats van Koksijde.
Het bestuur en de leden van VVF-Westkust bieden aan de familie DumonLeuridan hun oprechte gevoelens van medeleven aan.

Goed om weten
•

door de redactie
Eric Hennekam publiceerde de achtste editie van zijn “Internetgids voor genealogisch onderzoek”.
De eerste editie van de gids verscheen ruim twee jaar geleden. Toen alleen over Nederland maar
ondertussen luidt de ondertitel van de gids: “Personen zoeken in Nederland, Nederlands-Indië en
België”. Surfen naar http://www.archieven.org/ en verder naar ‘internetgids’ en je krijgt een
karrevracht internetsites aangeboden.

•

‘Geneaknowhow.net’ is een door Hein Vera en Herman de Wit ontwikkeld en onderhouden
internetplatform. Het doel is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede
zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met
behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten. In de
komende jaren zal geneaknowhow.net verder als kenniscentrum uitgroeien.
Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, familiegeschiedenis of lokaal-historische schets,
worden niet op geneaknowhow.net opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij
toegankelijk; reclame-uitingen worden vermeden.

•

De vraag op het internet naar publicaties over het gehucht Elzendamme, dat zich uitstrekt over
drie voormalige deelgemeenten: Pollinkhove (NW van het gehucht t.o. Ijzer), Oostvleteren (NO het
gehucht t.o. IJzer) en Stavele (Zuiden van het gehucht) kreeg een ruim antwoord ondermeer van
Johan Beun en Freddy Duron. Zie hieronder:
N. Favorel publiceerde “De volkstelling in de Acht Parochies ten jare 1697” in “Bachten de
Kupe”, 1982, p.127.
Frans Pattou, “De generaliteit van de Acht Parochies”, thesis Leuven 1972.
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J. Stekelorum, “Herbergen in de Acht Parochiën anno 1779” in “Westhoek – Info”, jg VIII,
afl.4, januari 93, p. 122.
P. Donche, “Het vijfde penningkohier van de heerlijkheden Hofland en Elzendamme in
Oost- en Westvleteren uit 1578” in “Vlaamse Stam”, 40ste jg nr.6, dec. 2004, p. 515-522.
Wellicht Wellicht kan ook iets worden teruggevonden in de publicatie uit 2005 (uitgave VVF
Westkust vzw) van Joeri Stekelorum: Inventarissen opgemaakt na overlijden in de regio
Veurne ((1797 - 1925), deel 2, bewaard in het notariaatsarchief R.A. Brugge, depots
Deeren (1974), de Grave (1974 & 2001), Donck (2001) & Swinnen (1975) en een
gelijkaardig deel 1. In het tweede deel werden o.a. de notariaten van Oostvleteren
geëxcerpeerd en steken een aantal akten die verwijzen naar Elzendamme.
In het boek “Molens van het hoppeland” van John Verpaalen is er op pagina 23 sprake van
de molen van Elzendamme – De Vesschebrugmolen.

Vreemde voornamen in de parochieregisters van Alveringem
door Joeri STEKELORUM

In de parochieregisters van Alveringem vonden we een meisje dat van haar ouders wel erg vreemde
voornamen kreeg.
We lezen Anno d(omin)i 1778 die 4 februarii ego infrascriptus vicarius hujus
parochia baptizavi Sophiam Fidem Spem Charitatem, filiam legitimam Rochi
Francisci Du pon et Petronilla Theresia Pynte Iprensiae parochiae S(anc)ti
Martini, conjugum natum hodie hora circiter tertia matutina, susceptores fuere
Carolus Borromeus Lancsweert ex Honschoote et Anna Theresia Carolina
Merlevede ex Alverynghem, qui mecum subsignarunt.

Symbolen van geloof,
hoop en liefde.
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De eerste voornaam Sophia is uiteraard niet zo’n ongewone voornaam en
betekent Wijsheid. De drie woorden die er achter staan zijn wel zeer
opmerkelijk: Fides, Spes en Charitas, wat zoveel betekent als Geloof, Hoop
en (naasten)Liefde…, de drie goddelijke deugden.
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (3)
door Hilon VANLEENHOVE

Nr. 75 E:V:
Hier licht begraven Sr Maillaert Blanckaert fs Malliaert die overleed den 27 february 1657 en de Joff
Jacqueminken fa Pieter Bevaert syne huysvrouwe overleden den 16 8ber 1682. Sepulture van Sr Louis
Blanckaert fs Maillaert geproc. Bij Joff Jacqueminken Bevaert voorseyt, in syn leven Regierd van de Kerke
in den gemeenen armen deser stede overl. den 17 7ber 1692 ende van Joff Elisabeth Snouck fa Jan
geprocreert bij Joff Anna Velle syn huysvrouwe overl. den 11 7ber 1698 ’t saemen in huwelycke geweest
13 jaeren geprocreeert 2 soonen 5 dochters, daervan in ’t leven Ludovicus Jacobus overl. den 30 9ber
1732 ende Mary Jacqueminken overl. den 19 7ber 1694.
Bidt voor de zielen
Nr. 76 E:V:
Sepulture van Josyne Van den berge fa Adriaens gebooren van hantsame die overl. anno 1653 den 27
8ber.
Nr. 77 E:P:
Sepulture van Balthazar Adriaens fs François in syn leven voorschepen van der stede van der Nieuport die
overl. den 14 8ber 1605 ende van Joff Elisabeth fa Pieter Van havere die overleet den …….
Nr. 78 E:P:
Sepulture van heer Jan Jurbins p.b.v. fs Engel die overleet anno 1542 den 23 april.
Nr. 79 E:V:
Vry sepulture van Sr Guillaume De naeyer fs Guillaume overl. den 14 8ber 1712 haer 3 man ende van Joff
Jacqueminken van Axel fa Antheunis syn huysvrouwe ’t samen in huwelycke geweest 30 jaeren overl. 26
april 1722 voorts van Judocus en Dominicus De Naeyer fs Guillaume van eender dracht Dominicus overl.
tot Antwerpen, jongman den 28 january 1710 ende Judocus oock jongman overl. den 8 juny 1712 enden
van Sr Philipus Snouck fs François haeren tweede man overl. den 30 xber 1681 ende Joff Elisabeth Clara
Snouck fa Philippus in huwelycke met Sr Jan van den Ameele fs Jan overl. den 18 april 1715.
Bidt voor de zielen
Nr. 80
Int midden:
Hier licht begraven Maeyken Van Slype fa Mores de huisvrouwe van Jan Antheunis die overl. den 29 Mars
1639. Bidt voor de zielen , 6 kinderen, 4 zeuns 2 dochters.
Nr. 81 E:P:
Sepulture van Marce de Grave van Slijpe die starf de 28 juny 1690
Nr. 82 E:P:
Hier licht begraven Joris De roof s Michiel De roo die starf anno 1565 den 27 8ber ende Pirincken Cyvore
syn huysvrouwe die starf…….
Nr. 83 E:P:
Op een schilderie recht voor dit bovenstaende sarkje verbeeldende de drie cooninghen staet het volgende:
Sepulture van d’heer Antheunis Clou fs Vincent overl. den 27 mars 1637 schepen der stede van Nieuport
enden van Jonckvrouwe Tanneken fa Joos Vermaere syne huysvrouwe overl. den 26 january 1639.
Bidt voor de zielen
Nr. 84 E:P:
D.O.M.
Vry sepulture van Jacobus Josephus De roof s Pieter geboortich van Oostvleteren Caselrei van Veurne,
schipper tot Nieuport vaerende ter zee overl. den ……. oudt ….. jaeren in huwelyck geweest met Anna
Theresia Ramault syne eerste huysvrouwe overl. den 29 xber 1759 oudt 38 jaeren ’t saemen geprocreeert
twee kidneren van of int leven Jacobus Joannes Josephus enden Mary Joanna Vermoudt syn tweede
huysvrouwe overl. den 20 april 1761 oudt 33 jaeren en ’t saemen geprocreeert twee kinderen
minderjarigen gestorven en van …… fa Jooris syn derde huysvrouwe overl. den …… oudt……
Bidt voor de zielen
Nr. 85 E:P:
D.O.M.
Vry graefplatse van d’heer ende Mr Denys Wyllaert fs d’heer Nicolais verweckt bij Joff Elysabeth fa d’heer
Jacques Deryckere Licentiaet in beyde de reghten ende Pensionaris deser stede ende greffier overl. den 21
8ber 1760 oudt 78 jaeren ende van syn huysvrouwe Joff Jacoba Tristram fa d’heer Jacques geprocreert bij
Joff Maryanne de Pruyssenaere overl. den 24 9ber 1724 ’t saemen gewonnen 7 kinderen wan of nogh int
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leven Joff Jacoba Joanna, getrouwt met d’heer ende Mr Joannes François Blanckaert fs d’heer Louis J.U.S.
raedt pensionnaris deser stede ende van Joff Catharina Tristram fa d’heer Jacques voornoemdt geestelycke
dochter overl. den 21 7ber 1750 oudt 55 jaeren voorts ter gedachtenisse van d’heer ende Meester Denys
De Ryckere fs d’heer Jacques voorseydt Pastor der Prochie van Dickebusch casselrie van Yper den tijdt van
44 jaeren overl. den 21 juni 1714, alsoock van d’heer ende Meester Joannes de Ryckere fs d’heer Jacques
voorschreven Pastor der Prochie van Wulveringhem casselrie van Veurne den tijdt van 38 jaeren overl.
den 28 oust 1713 ende van heer ende Meester Denys de Ryckere fs d’heer Jacques Pastor van ’t gemelde
Dickebusch overl. den 25 9ber 1726. In tweeden huwelycke met Joff Petronilla Pluvier overl. sonder
kinderen den 18 january 1740, in derden huwelyck met Joff Theresia Spindeler fa Bernardi overleden den
…….. oudt … jaeren hebben ‘tsaemen gewonnen 4 kinderne wan of nogh int leven syn Mary Theresia
Anthonius Dionysius.
R.J.P.
Nr. 86 E:P:
Sepulture van Jacobus Van de casteele fs Pieter die overleet den 21 february 1693 ende van Mary
Boukaers syne huysvrouwe ‘tsaemen geprocreert drie soonen en drie dochters.
Bidt voor de zielen
Nr.87 E:P:
Vry Sepulture van Frans Blootacker fs Frans gebooren van Comen overl. 27 mey 1694 ende vanJoanna
Moreel fa Pieter syn huysvr oock geboren van Comen overl den 27 mey 1692 ’t saemen geprocreert 6
kinderen waervan syn 4 nogh int leven ende van Clara Staels fa Jan syn tweede huijsvrouwe geboren van
Yper overleden den ….. Bidt voor de zielen.
Nr. 88
In ’t midden licht …. Heer Philips Boudins die starft den 6 oust 1599 Capellaen.
Nr. 89 E:V:
Aqui esto sepultato nobli et illustro Don Fermin De Rad a senor de le conu natural de pamplona en el
Reyne de Navarra qui fuc governador de la villia y yplas de stevensvert y commandante de la villa y puerto
de Nieuporte aviende servido al rey mistrose nor 28 anos murio a 3de setiembre de 1704 de dad de 43
anos d’ostenga misericordia pour sa anima.
Nr. 90 E :V :
D.O.M.
Sepulture van Pieter De la Valeé fs Jacques stadtschoolmeester deser stede overl….. van Therese Stepers
fa Pieter syn eerste huyvrouwe overl den 8 8ber 1679 van Mary Catheline Billiau, fa Nicolais syn tweede
huysvrouwe gewonnen hebbende 3 kinderen overl. 10 juny 1687 ende van Anna Clara De haene fa
Guilliaume syn 3 huysvrouwe geprcreeert hebben 8 kinderen overl. 18 mey 1702.
Nr. 91 E:V:
Sepulture van Sr Cornelis Van Schelverghem fs Cornelis geprocreeert by Laurentia Bruyne hij was in syn
tijd vrij Billanderman tot Duynkerke overl. den 4 juny 1715 en van syn huysvrouwe Juff Mary Joanna Voet
fa Christiaen overl. den 11 mars 1714 hebbende gewonnen 14 kinderen daer van nogh int leven Cornelis
in huwelycke met Joff Mary Magdalena Vereecke , Joannes Christiaen getrout met Barbara Cobaert,
Pietrnelle Therse getrout met Jacobus Ryckewaert
Bidt voor de zielen
Nr. 92 E:V:
Sepulture van Josynken Van Hove fa Nicolais geprocreeert by Mary Devader syn eerste huysvrouwe overl
den 7 april 1687 heeft geprocreeert één soone genaemt Francois Gernel fs Philips haeren eersten man.
Bidt voor de zielen
Nr. 93 E:V:
Sepulture van Nicolais Van Hove jongman fs Nicolais geprocreeert by Josynken Widdoodt fs Gilles den 6
july 1687.
Bidt voor de zielen
Nr. 94
In den midden:
Sepulture van Anna Mary Thybout haeren eersten man Pieter Rogier fs Antone overl den 28 9ber 1700 ’t
saemen gewonnen 2 kinderen wan of nogh int leven Pietr overl. den ……… ende haeren tweeden man
Martinus Southey overl. den 28 febry 1721 ’t saemen gewonnen oock 2 kinderen minderjarig gestorven
voorts van aheren 3 de man Andries Van den Bussche fs Gilain overl. 10 mars 1740.
Nr. 95 E:P:
Sepulture van Dagobertus De la haye fs Abraham die overl den ….. ende van Coecilia Mazernan fa Anthone
syn huysvrouwe gebooren van Poperinghe overleet den 18 8ber 1679.
Nr. 96 E:P:
Sepulture van d’heer Abraham De la haye fs Jacques in syn leven schepen ende tresorier deser stede,
hooftman van de gilde van St Andries, die overleet den 2 maerte 1674 ende van Joff Magdalena De Brach
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fa Mr Antheunis sijne huysvrouwe die overl. Den 5 7ber 1642, hier onder licht begraven Francois Delahaye
die overl den 31 mei 1691.
Bidt voor de zielen
Nr. 96 E:P:
Sepulture van d’heer Abraham De la haye fs Jacques in syn leven schepen ende tresorier deser stede,
hooftman van de gilde van St Andries, die overleet den 2 maerte 1674 ende van Joff Magdalena De Brach
fa Mr Antheunis sijne huysvrouwe die overl. den 5 7ber 1642, hier onder licht begraven Francois Delahaye
die overl den 31 mei 1691.
Bidt voor de zielen
Nr. 97
Sepulture van d’heer Guilliamus Adriaensoone fs Maertens die overl den 14 dagh van april 1607. Bidt voor
de zielen ende van Joff Adriaena Blauvoet syn huysvrouwe die overleet den 4 8ber 1612.
Bidt voor de zielen
Nr. 98
D.O.M.
Sepulture van Michiel Oestiaen hemmels fs Carolus geprocreeert bij Mary Boys intfanger deser kerke den
tyd van 12 jaeren overl. den 2 january 1760 oudt 32 jaeren ende Mary Joanne De cock fa Philips Jacobus
gewonnen bij Mary Geysen ‘ts aemen in huwelyck geweest 32 jaeren overl. 4 febr 1766 oudt 55 jaeren.
R.J.P.
Nr. 99 E:P:
Sepulturen van Colaert hemmels fs Colaert is overl den 10 january 1653 ende van syn huysvrouwe
Adriaenken herrewyn fa Jacques overl den 12 mei 1669 en hebben beyde ’t samen geprocreeert 12
kinderen 7 soonen en 5 dochteren. Hier licht begraeven Christiaen hemmels fs Colaert overl……..
Bidt voor de zielen
Nr. 100 E:V:
Vry sepulture van Sr Joes Adriaenus Mortier fs Jan Baptiste gewonnen by Anna Jacoba hubert geboortich
van bischote, coopma, binnen dese stadt overl den 14 february 1762 oudt 39 jaeren ende van Joff Isabella
Therese Vandermeersch fa Philippus Benedictus gewonnen bij Joff Isabella Clara Van der ghote syn
huysvrouwe geboortich van de prochie van Boesinghe overl. den …… oudt…… jaeren ’t saemen in
huwelycke geweest elf jaeren ende gewonnen 7 kinderen te weten, Michiell, Joes, Isabella, Josepha overl
den 22 april 1767 oudt 15 jaeren, Mary Theresia, Carolina overl den 15 february oudt 10 jaeren. Barbara
Josepha de andere minderjaerich gestorven
R.J.P.
Nr. 100 bis
D.O.M.
Vry sepulture van Sr Joannes Adriaen Mortier fs Sr Jan Baptiste gewonnen by Anna Jacoba Hubrecht
geboortich van Bixchoote koopman binnen dese stad overl den 4 febry 1760 oudt 39 jaer en van Jo
Isabella Theresia Vandermeerschfa Philippus Benedictus gewonnen by Isabella Clara Van derghote zijne
huysvr. Geboortich van de prochie van Boesinghe overl den 21 february 1799 oudt 67 jaeren ’t saemen in
huwelycke geweest elf jaeren en gewonnen 7 kinderen te weten: Michiel Joannes overl den 12 maerte
1772 oudt 11 jaer, Isabella Josepha …, Mary Theresia Carolina overl den 14 febry 1764 oudt 10 jaer,
Barbara Josepha geb. 5 xber 1756 overl. den 26 april 1813 in 1ste huwel met J Collet en by 2de met Joff
declerck Josepha overl 3 xber 1803 oudt 55 jaer waer af Engelb geboren den 23 febry 1796 overl. 3 Julius
1874 waeraf A.E.J. Declerck kamerheer van Z. Heil. Den paus kanonik van salford (Engeland) superior van
het klein seminari geboren te Nieuport 29 7ber 1839, overl te Salfort 30 xber 1889. Adele declerck
geboren 24 mei 1826 overl. te Lophem 27 maerte 1892. Math Declerck geb. 14 January 1829 overl. te
Nieuport 3 december 1895. Alexander declerck broeder der christelyke schoolen geb. den 15 augustus
1835 en overleden ….. Dympha Declerck weduwe van Desire Bollies gebooren den 19 february 1839
overl……
Nr. 101 E:P:
Sepulture van Bartelmeus Vandenhauharte fs Bartelmeus die starft in ’t jaer 1533, trouwt met …. Die ’t
wijf was van Bartelmeus Van den hauharte
Nr. 102 E:V:
Hier licht begraven Pieter Verdien fs Jan, overl den 26 7ber 1648
Nr. 103 E:V:
Sepulture van Tanneken fa Jan Verdien overl. den 26 mars1604
Nr. 104 E:P:
Sepulture van Adriaen Audenaere die starf den 22 dagh in april 1528 ende van Mayken fa Jacobs Cats ’t
wijf was van den voorseyden Adriaen die starf anno 1500.
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Nr. 105 E:P:
Sepulture van Pieter Verrecote fs Maeillaert overl. den 8 lauwe 1577.
Nr. 106 E:P:
D.O.M.
Sepulture d’heer Marcus Croes adjudant deser stede overl den 24 mei 1694 enden van Joff Anna Francoise
Abat syne huysvrouwe overl. den 22 july 1715 ’t saemen geprocreeert 2 kinderen Sr Carolus hynderik
overl. jongman 31 xber 1737 oudt 50 jaeren ende Joff Mary Margarita in huwelycke met Michel Gloriaen
overleden……..
R.J.P
Nr. 107 E:V:
Hier licht begraven Willem Decorte die starf den 22 april 1582 ende Jacqueminken Decorte ’t voorseyde
Willem syn wijf die starf den 25 van sporkel 1600.

Huwelijksaankondigingen uit betere kringen in de 19de eeuw
door Joeri STEKELORUM
Van Werner Peene kregen we
recent twee huwelijksaankondigingen uit het midden
van de 19de eeuw in onze
elektronische postbus. Het ene
briefje kondigde het huwelijk
aan van Louis Ollevier uit
Veurne met Georgine Van
Woumen uit Diksmuide en is
gedateerd op 5 oktober 1852.
Louis Ollevier was burgemeester
van Veurne van 1881 tot 1884.
Het andere briefje kondigde het
huwelijk aan van
tabaksfabrikant Louis Faure uit
Veurne met notarisdochter
Marie Decae uit Alveringem en
dateert van 24 augustus 1847.
Beide documenten bevinden
zich in het archief van de
Stichting de Bethune in Marke,
waar we in 2010 met onze VVF
Westkust-afdeling op bezoek
waren.
Wat ons het meest intrigeerde
aan beide documenten was de
vermelding in de

rechteronderhoek van het woord “Absents”…
Het antwoord kreeg Werner Peene van baron Emmanuel de Bethune hemzelve…: het wil gewoon zeggen
dat ze het huwelijk "melden" en men geen geschenken moet geven of komen naar het huwelijksfeest. Een
praktijk die blijkbaar totaal in ongebruik is geraakt. Tegenwoordig staat op huwelijksaankondigingen
meestal “cadeautip…..”.
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Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (7)
door Joeri STEKELORUM

Correspondentieregister van 2 januari 1863 tot 5 oktober 1871 (deel 3)
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)

Rubben, Joannes
Rubben, Norbertus
Ryckeboer, C.L.
Ryckewaert

28 (bijstandswoonst).
144 (burgerstand).
399 (placement de fonds, fabrique d'eglise).
70 (kiezing stemopnemers);384 (plaatsing van eene buize);385 (plaatsing
van eene buize).
Ryckewaert, Carolus
47 (brandramp);60 (brandramp);541 (kiezing).
Ryckewaert, Charles
52 (brandramp);545 (directe belastingen);59 (brandramp);593
(contribution personnelle);271 (gedenkteeken voor Leopold I).
Sanders, Amelie
588 (milice).
Sarrazyn, Marie-Louise
38 (burgerstand).
Seys, Sophie
500 (politie).
Snoeck, Hendrik
508 (provisoiren onderstand);553 (onderstandswoonst).
Snoeck, Henri
321 (cholera).
Snoeck, Henricus
305 (provisoiren onderstand);306 (provisoiren onderstand);310
(provisoiren onderstand) 303 (cholera);304 (cholera).
Snoeck, Henry
510 (voorlopigen bijstand);533 (bijstandswoonst)
Snoeck, Jacobus Josephus
305 (provisoiren onderstand);306 (provisoiren onderstand);310
(provisoiren onderstand).
Suber
182 (plan alignement bouwen huis);185 (plan alignement bouwen
huis);556 (nomination receveurs).
Tahon, Engel
167 (opbouwing huis).
Ternier
215 (politie).
Ternier, Marie
576 (aanvraag opname oudmannenhuis).
Thery, Philippe
524 (kerkfabriek,vraag om in recht te staan).
Thomas, Justine Victoire
129 (domicile de secours).
Thybaut
244 (voorlopigen bijstand).
Thybaut, Charles
374 (milice).
Thybaut, Franciscus
219 (onderhoudskosten hospitaal).
Thybaut, Louis
177 (bijstandswoonst).
Thybaut, Rosalie
177 (bijstandswoonst);235 (onderhoudskosten moederhuis Brugge);313
(burgerstand).
Ticket, Seraphin
427 (frais de transport indigent).
Ticket, Seraphin Louis
248 (milice, mariage).
Timmerman, Francois
463 (voyage sur mer).
Treve, Maria Ludovica
169 (bevolking).
Tycket, Edouard Leopold
319 (pensioen);351 (mandats de paiement).
Ureel, Edouard
150 (police maritime).
Vanbelleghem, Maria Margereta
280 (burgerstand).
Vanbillemont, Henri
467 (effets delaissés)
Vancrombrugge
15 (benaming geneesheer armgesticht);19 (benaming geneesheer
armgesticht);20 (benaming geneesheer armgesticht).
Vancrombrugge, doctor
114 (vraeg om gratis te procedeeren).
Vandamme, Idesbalde
402 (milice, remplacement).
Vandamme, Idesbalde Joseph 569 (milice).
Vandenabeele, Charles
181 (politie bouwen).
Vandenameele, Maria Ludovica 305 (provisoiren onderstand);306 (provisoiren onderstand);310
(provisoiren onderstand).
Vandenberghe
594 (droit de patente, repartiteurs).
Vandenberghe, Carolus
143 (politie).
Vandenberghe, Henri
203 (affaire militaire);567 (milice);584 (service militaire);602 (milice)
Vandenbussche
387 (kerkbestuur van Coxyde, verkoop partie land);393 (administration
des biens fonds).
Vandenbussche, Carel
469 (plaatsing ouderling in gesticht);486 (armbestuur, vraag om in rechte
te staan).
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Vandenbussche, Carolus

215 (politie);264 (onderwijs);269 (onderwijs);471 (plaatsing
ouderling);485 (klachten tegen armbestuur);527 (plaatsing godshuis
Zevecote);529 (gesticht te Zevecote).
Vandenbussche, Carolus Ludovicus
576 (aanvraag opname oudmannenhuis).
Vandenbussche, Charles
573 (entretien d'indigents);574 (domicile de secours);575 (domicile de
secours);352 (burgerstand).
Vandenbussche, Jacobus Bernardus
471 (plaatsing ouderling);527 (plaatsing godshuis Zevecote).
Vandepitte, Cecilia
84 (brandramp);85 (brandramp).
Vandewiele, Engelbert
613 (domicile de secours).
Vaneecke, Felix
526 (expertise de taureaux);552 (taureaux).
Vanmassenhove, Marie
105 (onderhoud en kosten in het hospitaal).
Velghe, David
496 (voyage sur mer).
Veranneman, Idesbalde Charles
101 (voyage sur mer pour la peche de la morine);116 (milice,
voyage sur mer);350 (milice mariage);566 (milice).
Verbrigge, David Alexandre
222 (milice).
Verbrigghe
386 (demande d'emploi).
Verbrigghe, Albert Pierre
551 (milice).
Verbrigghe, Pierre Albert
578 (pensions).
Verbrugge, Amelie
439 (bijstandswoonst).
Verbrugghe, Benedictus
525 (houtverwerkers).
Verbrugghe, Henricus
525 (houtverwerkers).
Vercruyssen, Jeanne
136 (police).
Verleene
415 (onderhoud).
Verleene, Engel
142 (onderstand, klagt);146 (onderstand).
Verleene, Engelbertus
265 (onderstand).
Verleene, Henricus Arsenius
84 (brandramp);85 (brandramp).
Vermeersch
393 (administration des biens fonds).
Vermeesch, Carolus Ludovicus 387 (kerkbestuur van Coxyde, verkoop partie land).
Vermoote, Engel
384 (plaatsing van eene buize);385 (plaatsing van eene buize).
Vermote, Angebert
453 (geneeskundige behandeling).
Vermote, Francois Joseph
496 (voyage sur mer).
Vermote, Henri Francois
170 (milice);245 (milice, voyage sur mer);262 (milice, mariage);270
(mariage);5 (voyage sur mer);90 (milicie).
Vieren, Marinus
366 (bijstandswoonst);394 (bijstandswoonst);286 (onderhoudskosten).
Vierval
556 (nomination receveurs).
Vierval, Franciscus
472 (benaming lid armbestuur).
Vierval, Francois
96 (lid armbestuur, benoeming).
Vilain
159 (acte de devouement).
Vilain, Amand Joseph
497 (voyage sur mer).
Vilain, Charles
136 (police).
Vileyn, Henricus
47 (brandramp).
Waeterloot, Auguste
129 (domicile de secours).
Wemaere
20 (benaming geneesheer armgesticht).
Wemaere, doctor
114 (vraeg om gratis te procedeeren).
Wouters
124 (kleeding veldwagter).
Zonnekeyn, Pierre
90 (milicie).
Zwertvaegher
304 (cholera).
Zwertvaegher, Carolus Ludovicus
308 (cholera).
Zwertvaegher, Franciscus Leopold
301 (cholera).
Zwertvaegher, Philip
303 (cholera).
Zwertvaegher, Philippus
297 (cholera);298 (cholera);300 (cholera);296 (cholera);301 (cholera)
Zwertvaegher, Pierre Jacques 307 (militaire décédé);311 (milice).
Zwertvaegher, Pieter
296 (cholera).
Zwertvagher, Pierre
152 (milice, voyage sur mer);231 (voyage sur mer);72 (milice, voyage sur
mer).
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CRGFA bezoekt VVF-Westkust
Op zaterdag 6 november bezochten een vijftiental leden van het Centre de Recherche Généalogique
Flandre-Artois het documentatiecentrum van VVF-Westkust in Koksijde. Dit bezoek gold als een
wederbezoek nadat VVF-Westkust op 6 november 2010 het documentatiecentrum van CRGFA in Rosendaël
bezocht. Ondertussen worden plannen gesmeed voor een nauwere samenwerking wederzijds.

De leden van de CRGFA werden onthaald aan de koffietafel alvorens ernstig werk te beginnen.

En er was ook de nieuwjaarsreceptie van VVF Westkust…
Met de jaarlijkse speech van de voorzitter, een overzicht
van wat de VVF’er te wachten staat en tenslotte een
drankje en een hapje en veel gebabbel, is de
nieuwjaarsreceptie 2011 verlopen. Een nieuw werkjaar is
begonnen en dat wordt er een van een grote verhuis.
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Westkust vzw
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)

jrg. 11 nr. 2

april-mei-juni

Driemaandelijkse NIEUWSBRIEF

Afgiftekantoor 8630 Veurne P309454

Verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

2011

Ondernemingsnr.808.410.470

Documentatiecentrum VVF-Westkust, C.C.Taf Wallet, Veurnestraat 109 (2de verdiep), 8670-Koksijde (Sint-Idesbald)
Webstek: www.vvf-westkust.be
e-mail: vvfwestkust@gmail.com
Bestuur:
Joeri Stekelorum
voorzitter
Hilon Vanleenhove secretaris
Marc Derudder
penningmeester

Leden

Johny Vanheste: archivaris
Jef Cailliau: alg. expertise, auteur
Willy Moons: redacteur

België-Belqique
P.B.-P.P.

Gaby Van Canneyt
Redgy Vermoote
Dirk Cailliau, Chantal Loones

8630 VEURNE
BC 5831

AGENDA
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Met de gewaardeerde
steun van

Hoe word ik lid van de VVF ?
U 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.

Nieuwe publicatie van VVF Westkust
Beveren-IJzer, parochieregisters begrafenissen (1667-1796), Dirk Cailliau, 157 p. € 14.
Sint-Joris, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 13.
Ramskapelle, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 25.
Nieuwpoort, Poortersboek, Jef Cailliau, Joeri Stekelorum, Jan Van Acker, € 19.
Alveringem, Parochieregisters (2 delen), Joeri Stekelorum, € 56.

Jaargang 11 nr. 2

Nieuwsbrief VVF-Westkust, p. 13

Het Poortersboek van Nieuwpoort is klaar
door Jan VAN ACKER
Op donderdag 26 mei werd in het stadhuis van Nieuwpoort het poortersboek van
Nieuwpoort voorgesteld. Dit monnikenwerk werd bijeengeschreven door het
triumviraat Joeri Stekelorum, Jan Van Acker en Jef Cailliau.
Joeri Stekelorum, voorzitter van VVF-Westkust, leidde de academische zitting in en
wees op de doelstellingen van de VVF: het promoten van de genelogie waarbij het
verzorgen van genealogische en historische publicaties een belangrijke rol krijgt. Zo
zijn thans ruim 40 verschillende titels met een schat van informatie uit de regio
beschikbaar. Thans is het poortersboek van Nieuwpoort (1796 tot 1910) in het
nieuws. Een monikkenwerk waarvan ruim vijf jaar werd gewerkt.
Het boek wordt ingeleid door Jan Van Acker. Die bracht op de academische zitting
een historisch interessante uiteenzetting die goed gesmaakt werd door het publiek.
Om onze lezers te laten meegenieten publiceren wij hier die tekst in extenso.
Voor al wie enigszins met het verleden van
Nieuwpoort vertrouwd is, blijft het
befaamde beleg in 1487 één van de
grootste gebeurtenissen uit de rijke
geschiedenis van de IJzerstad. Tot op
vandaag wordt de herinnering min of meer
levendig gehouden in de Sint-Janskermis,
door de glasramen in de kerk die de
merkwaardige belofte van de kaars
afbeelden, door het bekende verhaal van de
dappere Nieuwpoortse vrouwen, en
natuurlijk door de reus Jan Turpin. Jan
Turpin was immers één van de twee
burgemeesters die de Nieuwpoortenaars
tijdens het fameuze beleg aanvoerden.
Jan Turpin hield dapper stand tegen de
Franse belegeraars, dat is bekend. Minder
De co-auteurs Jef Cailliau, Joeri Stekelorum en bekend is dat hij daarbij vocht tegen een
Jan Van Acker.
leger waarin veel oud-landgenoten
meestreden, misschien zelfs familieleden.
Jan Turpin was immers zelf niet van Nieuwpoort afkomstig, maar van een dorpje bij Boulogne.
Allicht moet ik dus “Jean Turpin” zeggen, op zijn Frans. Hij was hier aangespoeld een jaar of
zeven eerder, aangelokt door - de mooie ogen, zullen we maar zeggen - van jonkvrouw Marie
de le Brike, de weduwe van Jan Schede, een vooraanstaande inwoner van de stad.
Dat we dit nu, meer dan 5 eeuwen later, nog zo goed weten, komt doordat Jan Turpin bij zijn
intrede in Nieuwpoort officieel poorter geworden is. Pas vanaf dan kon hij immers volwaardig
alle rechten en plichten zoals de andere inwoners opnemen. Zoals handel drijven of een
ambacht uitoefenen. Of zelfs burgemeester van de stad worden, met de bekende gevolgen. Die
belangrijke rol van het poorterschap was al opgenomen in de befaamde stadskeure van 1163,
en werd ook bevestigd in het gewoonterecht, dat onder de aartshertogen Albrecht en Isabella
350 jaar later vastgelegd werd.
Wat was dat poorterschap dan precies? Je kan het zowat vergelijken met de nationaliteit op
vandaag. Het is een statuut dat op je persoon betrekking heeft, dat je rechten en plichten geeft,
waar je ook bent: in dit geval, rechten en plichten als volwaardige inwoner van Nieuwpoort. Niet
alle inwoners van Nieuwpoort waren er poorter; er woonden ook vreemdelingen, die hun eigen
statuut behielden, om wat voor reden ook. Net zoals er poorters van Nieuwpoort waren, die
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elders woonden. Maar alleen wie poorter was, mocht uit de IJzerhaven scheep gaan, vissen op
de Noordzee en handel drijven onder Nieuwpoortse vlag, en kon steeds rekenen op de steun
van de Nieuwpoortse schepenen, bij geschillen met derden, beroepsconflicten, erfeniskwesties
en zoveel meer.
Hoe werd je nu poorter van een bepaalde stad? Vooreerst door afkomst: als kind van poorters
werd je poorter geboren. Maar het statuut kon ook verworven worden. Gegadigden moesten
dan officieel afstand doen van hun vroegere statuut - als ze er één hadden, tenminste, want
merkwaardig genoeg verklaarden ze vaak dat ze zich van geen statuut bewust waren. Daarna
moesten ze zweren “goet ghetrauwe poorter te zyne vander stede van Nieuport”. Het is
duidelijk dat de positie van Nieuwpoort als havenstad hierbij een belangrijke aantrekkingspool
vormde. Soms zelfs meer dan wenselijk. In 1672 en 1688 stelde de magistraat bij voorbeeld
vast dat er wel erg veel kandidaten opdaagden, die tuk waren op de zeebrieven, de officiële
toelating om als Nieuwpoortse schipper het ruime sop te kiezen. De schepenen bepaalden toen
dat de “zeevaerende lieden die willen vaeren ten versschen vissche” ook écht in de stad
moesten wonen. Dat betekende dat ook hun gezinnen er hun intrek moesten nemen, en dat ze
hun vis alleen of toch eerst en vooral in Nieuwpoort zelf moesten verkopen.
Het poorterschap van Jan Turpin is één van de vele akten, die in
de originele poortersboeken van Nieuwpoort opgenomen zijn. In
een heel beknopte vorm dan wel. Slechts enkele regels volstonden
om hem poorter te maken. Mét een flinke korting, omdat hij
huwde met een vrouw die al poorter was - vandaar dat de
aanleiding voor zijn poorterschap, zijn huwelijk, tot op vandaag
voor ons bekend is. In die periode betaalde je voor het
poorterschap normaal 3 pond. Voor Jan Turpin volstond 9
schellingen, wat een korting met niet minder dan 85 % betekent.
Dat was trouwens niet zo uitzonderlijk als het lijkt: in de periode
van 1520 tot 1540 was méér dan de helft van de nieuwe poorters
dit geworden door aanverwantschap, en dus met korting!
De magistraat schold trouwens regelmatig dat poortersgeld kwijt
of gaf een reductie: “by gracie” heet het dan. Aan belangrijke
relaties van de vorst of op vraag van de edele dame van Komen
bij voorbeeld. Of aan mensen, van wie verwacht werd, dat zij voor
de gemeenschap nuttig konden zijn: een gasthuiszuster, enkele molenaars of een schilder. In
1531 werd een meester-chirurgijn zelfs kosteloos poorter, op voorwaarde dat hij de eerste
patiënt, die de wet hem zou sturen, gratis behandelde. Een andere kreeg korting “om zyn
scamelhede”: dus omdat het een arme man was, en één zelfs “omme gods wille”.
De schepenen beslisten blijkbaar erg autonoom wie ze het volle pond aanrekenden, en wie niet.
Soms heb je de indruk dat ze bereid waren ter plaatse korting te geven, als de nieuwe poorter
daardoor maar cash kon afrekenen. Want wat gebeurde er dan met die poortersgelden? Het is
bijzonder merkwaardig, maar in de algemene stadsrekeningen van Nieuwpoort kon ik geen
poortersgelden bij de stadsinkomsten terug vinden. Dus wat gebeurde er dan met dat geld?
Het antwoord is even eenvoudig als verrassend: het werd vaak ter plaatse verteerd. “ontfaen
ende verdronken bider wet” heet het, of we lezen de nuchtere vaststelling: “verdronken ende
aldus hier niet”-s meer ingeboekt… Het is een praktijk, die ik buiten Nieuwpoort nog niet tegen
gekomen ben. Een paar keer werd het gewoon verdeeld onder de aanwezigen - vandaar dat
men allicht steeds snel ter plaatse wou afrekenen. Een buitenkansje voor de schepenen dus. En
ja, een enkele keer toch werd het poortersgeld in aalmoes aan de kerk gegeven.
Eén van de opvallendste andere vaststellingen bij de inpoorteringen heeft ook al met financiën
te maken. Maar dan met de financiën van de would-be poorters zelf. In de loop der eeuwen
sloot Nieuwpoort immers met andere besturen akkoorden, de zogenaamde “hanzen”. Daardoor
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beloofden die overheden elkaars poorters en ingezetenen een voorkeurregime te geven, bij de
kosten voor de inpoortering, bij de successierechten op erfenissen en zo meer. Eén van die
hanzen was afgesloten met Veurne. Maar Veurne rekende blijkbaar een veel lager intredegeld
aan, of hanteerde vooral veel soepeler criteria dan Nieuwpoort. Omstreeks 1780 leidde dit er
toe dat tientallen, ja zelfs honderden kandidaat-scheepslui, vissers of handelaars ter zee zich als
poorter van Veurne registreerden, om vaak nog dezelfde dag al, met dat statuut in de hand,
naar Nieuwpoort over te stappen - en die stad kon hen dan als officiële Veurnaar niet weigeren.
Sommigen trokken van daaruit trouwens nog verder, naar Oostende, waarmee Veurne niet,
maar Nieuwpoort wel ook al een hanze gesloten had. Steeds direct na elkaar, en aan het
goedkoopste tarief. Het is echt fiscale spitstechnologie avant la lettre.
Dat er omstreeks 1780 zo‟n aanwas kwam, heeft te maken met een uitzonderlijke toestand.
Tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog behoorden op een gegeven ogenblik immers
zo goed als alle zeenaties tot de oorlogvoerende partijen.
Op één na: onze Zuidelijke Nederlanden, met zijn havens Oostende, een beetje Brugge, en
Nieuwpoort. Enkel vanuit die steden kon men nog veilig, want onder neutrale vlag, uitvaren. De
gevolgen spreken voor zich: waar er in 1777 exact 9 nieuwe poorters geregistreerd werden,
waren dit er precies 5 jaar later 411! Een groot deel kwam uit Frankrijk: natuurlijk behoorlijk
wat uit Duinkerke, de dichtste havenstad, maar ook uit andere steden, tot uit Normandië en nog
veel verder. Maar anderen kwamen uit de Noordelijke Nederlanden, Engeland, Ierland en
Schotland, de Verenigde Staten, de Duitse gebieden, en zelfs Noorwegen en Zweden. Of men
toen ook zoveel nieuwe huizen moest bouwen als nu, zeggen de bronnen niet. Hopelijk is dit
niet gebeurd, want helaas… nauwelijks was de oorlog voorbij, of de prille Nieuwpoortenaars
keerden weer huiswaarts. Zoals de Handelskamer van Duinkerke overigens voorspeld had, maar
zonder dat ze aan de stad het verplichte uittredegeld betaalden…
Het is alleen dankzij de poortersboeken dat
we dit alles kunnen reconstrueren. In de
stadsrekeningen is hiervan nauwelijks een
spoor terug te vinden. De kroniek van
Rybens zegt er wel wat over, maar geeft
minder uitleg. Het zijn de poortersboeken
die toelaten dit grondiger na te gaan en er
zelfs concrete cijfers op te plakken. Net
omdat er aan dat poorterschap zoveel vast
hing, werden de registers immers
nauwgezet bijgehouden. Ze vormen dan ook
voor allerlei aspecten van de geschiedenis
van Nieuwpoort een bijzonder belangrijke

Historicus Jan Van Acker aan het woord.

bron.

Zo wordt van een aantal poorters het
beroep opgegeven, wat sociaal-economische studies mogelijk maakt. Een handschoen- of een
kousenmaker, een wever, een metser en een timmerman, een barbier of een “schuteman”: ze
komen allen voor naast een wapenmaker of een priester in het gasthuis, een brouwer, een
ketelmaker of een vroedvrouw, een arme oude man of net een jonkvrouw, en nog zoveel meer.
Allicht “bien étonnés de se trouver ensemble”. Uiteraard bevatten de poorters-boeken tal van
biografische en genealogische informatie, die elders moeilijker terug te vinden is, zeker voor de
oudste periode. We kunnen bij de nieuwe poorters de verhouding berekenen van mannen
tegenover vrouwen; weer eens blijkt dat de vrouw in de 15de eeuw meer zelfstandigheid genoot
dan in de 18de eeuw. Enz.
Van heel wat poorters wordt ook de herkomst opgegeven. De meeste inwijkelingen zijn
Vlamingen, van elders in het graafschap dus. Dat verwondert niet. Maar soms zijn er opvallende
vaststellingen. Ik vermeldde al de vele nationaliteiten omstreeks 1780. Er zijn er natuurlijk ook
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veel vroeger. Zo blijken er bij de Hollanders in de late middeleeuwen bijzonder veel te komen
uit Gouda, een havenstad die het toen moeilijk had en zelfs even failliet ging. In vogelvlucht
toch 175 km - ik heb het nagerekend. Een en ander wijst op de ruime aantrekkingskracht van
Nieuwpoort op vele vlakken, al moet steeds ook de context in het oog gehouden worden. Zo
moet de sterke aangroei in 1580 ongetwijfeld vooral te maken hebben met het feit dat de stad
toen protestants was. Helaas breekt het oudste poortersboek dan plots af, zodat we niet zien
wat de gevolgen waren van de terugkeer van Nieuwpoort naar het Spaanse, katholieke gezag,
slechts 3 jaar later.
Het is immers bijzonder jammer, maar de poortersboeken waarover we beschikken, zijn niet
volledig. Het oudste, nog bewaarde register moet in 1384 aangevat zijn. Dit is onmiddellijk na
de grote brand van 1383: misschien zijn oudere registers dan vernietigd. Maar later gingen ook
een aantal bladen van dit register verloren, waardoor we pas gegevens hebben vanaf 1422. Op
een kleinere leemte na, loopt dit register dan tot 1580. En ook hier gingen daarna weer vele
folia verloren: het register moet oorspronkelijk de periode tot 1642 beslaan hebben. De rest van
het ancien régime, de periode tot de Franse Revolutie, is gelukkig weer helemaal bewaard.
Alles samen beschikken we vandaag over zo‟n 6000 inpoorteringen, over de periode 1422-1796.
Het is een enorme bron voor de geschiedenis van Nieuwpoort, die op een onbegrijpelijke wijze
nog niet toegankelijk gemaakt was. Hoewel, onbegrijpelijk? De uitgave is een langdurig,
moeizaam werk gebleken, dat meerdere jaren en vele honderden uren gevergd heeft. De
registers zijn namelijk meer of minder leesbaar geschreven. Soms met afkortingen of
vervormingen, bij voorbeeld in plaatsnamen uit verre streken, die hier ook niet bekend waren.
De taal is niet steeds duidelijk. Vooral het oudste register verkeert daarenboven stilaan in een
belabberde toestand, zoals merkbaar is op de foto in de publicatie: sommige bladeren rafelen,
zodat delen van de tekst onherroepelijk voorgoed verdwenen zijn. Dat er vele bladen ontbreken,
werd al vermeld: ik schat dat daarmee een 1000-tal inpoorteringen verloren gegaan zijn.
Meerdere bladen staken ook in een verkeerde volgorde, en dan is er nog de manier van dateren
met de Paasstijl, die voor problemen kon zorgen. Kortom, het is een moeizaam werk van erg
lange adem geworden.
Als één van de bewerkers van de poortersboeken past het niet dat ik hier de loftrompet over het
geleverde werk steek. Toch durf ik stellen dat deze uitgave van bijzonder groot belang zal
blijken voor al wie zich met de boeiende geschiedenis van Nieuwpoort in het ancien régime in
laat. De waarde zal blijken uit het gebruik dat men van deze uitgave maakt, daarvan ben ik
voor 150 procent overtuigd.
Ondanks dit pertinente belang van een uitgave, was Nieuwpoort de enige stad uit de regio,
waarvan het poortersboek nog niet gepubliceerd was. Ik heb een aantal problemen voor de
uitgave vermeld, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Allicht is het daardoor dat niemand het
initiatief tot deze grote onderneming durfde nemen. Op de regionale afdeling Westkust van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde na dan, onder de leiding van voorzitter Joeri Stekelorum.
Niet voor het eerst maakt de vereniging zich bijzonder verdienstelijk op dit vlak: ik verwijs maar
naar de monumentale reeks bewerkingen van de Staten van goed uit de regio, die Jef Cailliau al
op zijn palmares mag schrijven. Het wekt geen verwondering dat het opnieuw de namen zijn
van die werkpaarden, die u op de kaft van dit poortersboek ziet staan.
Dames en heren. Aan de uitgave van de poortersboeken van Nieuwpoort is bijzonder veel zorg
besteed. Ik hoop dat het resultaat u kan bekoren. Maar bovenal hoop ik dat het werk zijn weg
vindt naar de studietafel van al wie zich met Nieuwpoort en zelfs met de geschiedenis van onze
Vlaamse steden in het algemeen inlaat. En dat het dus vooral gebruikt wordt, en gebruikt, en
gebruikt. Op die manier wordt op de best mogelijke manier waardering opgebracht voor het vele
onbezoldigde vrijwilligers!-werk dat in deze uitgave gekropen is. Ik ben er alvast van overtuigd
dat de verzorgde uitgave dit vele werk ten volle waard geweest is, de IJzerstad ter ere.
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zaterdag 11 juni 2011 om 10u00

bezoek aan het
stadsarchief van Ieper

Het huidige Ieperse Stadsarchief werd op 4 november 1991 opgericht. Het is de opvolger van het tijdens
de Eerste Wereldoorlog (22 november 1914) vernielde oorspronkelijke archief. Het Stadsarchief zorgt
voor het verzamelen, het bewaren en het archiveren van cultuurhistorische en administratieve
documenten, stelt deze aan de stedelijke administratie en aan het brede publiek ter beschikking en
ondersteunt het regionaal historisch en genealogisch onderzoek. Sinds enige tijd is het archief gevestigd
op de prachtige Picanolsite.
Het Stadsarchief beschikt over ongeveer 1 300 strekkende meter archief met als kern de
gemeentearchieven van de stad Ieper en haar tien deelgemeenten. Voorts bewaart het Stadsarchief de
archieven van de Kasselrij Ieper (15de - 18de eeuw). Deze zijn door het Algemeen Rijksarchief voor dertig
jaar in bewaring gegeven. Het Stadsarchief herbergt verder een aantal kleinere kerkarchieven, archieven
van personen en verenigingen en een collectie kaarten en plannen. Belangrijk is ook het schaduwarchief
van een deel van het befaamde Fonds Merghelynck, dat voor de ruime Westhoek een belangrijke
secundaire genealogische bron vormt.
Als historisch en genealogisch centrum beschikt het Stadsarchief ook over een ruime wetenschappelijke
bibliotheek, een fototheek een aanzienlijke collectie oude kranten, affiches, bidprentjes en rouwbrieven


We verzamelen om 9u15 op de parking van Abdijhoeve Ten Bogaerde,
alwaar we carpoolen naar Ieper.
Terugkeer in Koksijde is voorzien rond 12u15.
Inschrijven is nodig, het bezoek is beperkt tot max. 15 deelnemers
Graag je deelname bevestigen bij de voorzitter: stekelorum@skynet.be
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (4)
door Hilon VANLEENHOVE

Nr. 108
In den midden
Sepulture van Michiel Depotter fs Mathis die overleet in ‟t jaer 1514 den 10 in april
Nr. 109 E:V:
Sepulture van Jacques Adriaens fs…… die starf den 6 7ber 1529

Nr. 110 E:P:
Hier licht begraven Christiaen Van de wetrecht wijlent schepen deser stede die overl. den 1 july
1615
In St. Jacobs choor alias de visschers capelle
Nr. 111
In den midden
Sepulture van Pieter Lieven fs Pieter gebooren van Nieuport die overleet den 14 juillet 1596
ende van Joff Maeyken fa Pauwels Bogaert syn huysvrouwe gebooren van Leffinge overl. den
14 april 1614; hier licht begraven Joris Lieven fs Pieter overleden den eersten des jaers 1631
Nr. 112
D.O.M.
Sepulture van d‟heer Matheus Ludovicus Vroome fs d‟heer Pieter gewonnen bij Joff Françoise
Gallant in syn leven schepen en de Tresorier deser stede overl. den 19 7ber 1744, oudt 39
jaeren en de van syn huysvrouwe Joff Joanna Pascasia De la jaye fa Sr Anthone gewonnen bij
Joff Mary Isabella fa d‟heer Francois Goudenhooft overleden den 22 juny 1755 oudt 53 jaeren in
huwelycke geweest 16 jaeren ende geprocreeert 8 kinderen wan of nog 6 in‟tleven te weten
Anthonius in huwelycke met Anna Catharina fa d‟heer Abraham Coppieters overl den ….. oudt ….
Jaeren. Louis Judocus Norbertus overl. den ….. oudt … jaeren in huwelycke met Barbara
Francoise Ferriex fa Judocus Frederic Joanna Petronilla in huwelycke met Adriaen Canyn fs
Pieter overl.... oudt …. Jaeren Mary Joanna overl… oudt … jaeren, Catharina Antonia Petronilla
overl….. oudt …. Jaeren. Calara Françoise in huwelycke met Pieter Jacobus Antonius De
Brauwere fs d‟heer Frans Jacques overl…. oudt … jaeren
R.J.P.
Nr. 113 E:V:
In den midden.
Vry sepulture van d‟heer Pieter Vroome fs Jacques overl. den 9 july 1717 ende van Joff
Jacqueminken Jaeckx fa Cornelis syn huysvrouwe geprcreeert hebben 4 kinderen is gestorven
den 9 9ber 1696oock van Joff Francoise Gallant fa Louis syn tweede huyvrouwe, naer ‟t saemen
geprocreeert hebben 6 kinderen is overleden den 30 xber 1706 ende van Joff Adriaena
Brouckaert syn 3 de huysvrouwe overl. 25 february 1731
In vrede moeten sy rusten. Amen
Nr. 114 E:P:
D.O.M.
Vry sepulture van Sr Pieter fs d‟heer Pieter geprocreeert bij Joff Vroome ‟t synen tyde
ontfanger van O.L.V prochie kercke deser stede overled den 1 february 1741 oudt 38 jaeren
ende van Joff Anna Judoca francisca Verbrugghen fa Sr. Pieter françois geprocreert bij Joff
Joanna Clara
Van Acker syne huysvrouwe overl. den …. Oudt …. Jaeren ‟t samen in huwelycke geweest den
tydt van 14 jaeren ende geprocreeert 9 kinderen 2 soons en 7 dochters waervan 6 onbejaerigh
gestorven syn, en nogh in ‟t leven Josepha Antonia, Pieter Joannes Franciscus overleden den 20
7ber 1750 oudt 15 jaeren, Francisca Petronilla
R.J.P.
Nr. 115 E:P:
Sepulture van Thomas Tharoey die overl. anno 1538 den 10 dag in weinant.
Nr. 116 E:P:
Hier licht begraven handes t wijf van Willem haes die starf anno 1490 den 5 dagh …. Willem die
starf in ‟t jaer 1501 den 10 dagh in 7ber.
Nr. 117
In den midden D.O.M.
Vry sepulture van d‟heer Norbert Bartholomeus Boudeloot fs Sr Jan geprocreeert bij Joff Anna
Mary Staesens schepen deser stede overleden den 14 januarius oudt 52 jaeren enden van Joff
Francisca Petronilla Vroome fa d‟heer Pieter syn huysvrouwe overl den 15 februarius 1766 oudt
Jaargang 11 nr. 2

Nieuwsbrief VVF-Westkust, p. 19

65 jaeren in huwelycke geweest 14 jaeren ‟t saemen geprocreeert 8 kinderen Jacobus Norbertus
overl. jongman den 7 janry 1743 oudt 24 jaeren, Anna Francisca Norberta Jacoba getrout met
d‟heer Louis Stellamans fs d‟heer Cornelis Norbertus Laurentius getrout met Joff Catharina
Joanna Fockedey fa Monsieur Pieter Joannes Franciscus getrout met Joff Mary Jacoba Diers
fad‟heer enden Meester Wynocus Diers den ander 5 onbejaerig bestorven.
R.J.P.
Nr. 118
Inden midden:
Vry sepulture van d‟heer Norbertus Laurens Boudeloot den soone van d‟heer Norbert
Bartolomeus gewonnen bij Joff Petronilla Vroome eersten tresorier en den regierder van den
disch ende gemeenen armen deser stede ende port van Nieuport overl… en syne huysvrouwe
Joff Catharina Joanna Fockedey gebooren van Dunkercque fa Monsieur Pieter gewonnen bij Joff
Catharina Jacqueline Van Velsen overl den 13 xber 1768 oudt 20 jaeren ‟t saemen in huwelycke
geweest 22 maenden ende geprocreeert een dochter genaemt Catharina Anna Theresia
R.J.P.
Nr. 119 E:V:
Sepulture van Thomas Aernoudt fs Pieter die starf den 22 9ber 1596 ende Anna Velle fa Pieter ‟t
voorseyde Thomas wijf gebooren van Lombardie die starft ……
Nr. 120 E:V:
Sepulture van Andriaen Heyneman fs Hubrecht die overleet anno 1543 den 17 april ende van
Mary Averbout fa Rijckwaert die overleet 1542 den 2 van maerte ….. Anna fa Jan Van Lircke die
overl. 1500.
Nr. 121 E:V:
Hier licht begraven Jacob Cortheen die starf int jaer ons heeren 1413 den 4 dag in Lauwe …….
….. Matheus De Roode dochter wylent ‟t wijf van Jacob die starf anno 1422 den 4 dag in maerte
Nr. 122 E:V:
Vry sepulture van den eersaemen Jan Vroome fs François in syn leven captain en de Deken van
St Jacobsgilde onderhouden door de visschers deser stede van Nieupoort overl den 3 february
1696 ende van Tanneken Bruyne syn huysvrouwe overl. den 2 maerte 1690 geprocreeert te
saemen 9 kinderen te weten 4 soonen en 5 dochters François, Mary, Adriaen, Adriaenken,
Jacques, Tanneken, Josynken, Jan ende Adriaenken
Nr. 123 E:P:
Sepulture van Joos Claely fs Jan gebooren van Vinchem die overleet 1540 den 23 in maerte
ende van Maeyken fa Jacob Vince die overleet den 15 in maerte 1545. Bidt voor de zielen
Nr. 124 E:P:
Sepulture van Pieter Bellynck alferis van St Jacobsgilde die overleet den 20 juny 1639 ende van
Catharina Van peene syn huysvrouwe die overleet den 30 mei 1679
Nr. 125 E:P:
Sepulture van Jacquemine de vrouw van hubrecht Willaert die overl. den 1 maerte 1598.
Nr. 126
In den midden
Vry sepulture van Pauwels aeckx fs Pauwels in syn leven deken ende captain van St Jacobsgilde
binnen Nieuport overleet den 20 oust 1698 ende van Pieternelle Vroome fa Jacques syn
huysvrouwe overl. den 24 xber 1718 in huwelycke geweest te saemen 23 jaeren hebben
gewonnen 10 kinderen 5 soonen ende 5 dochters nogh int leven Pieternelle, françoise, Pauwels.
In vrede moeten sy rusten.
Nr. 127 E:P:
Sepultur van Ghysbrechts die overl anno 1554 den 26 dagh van mey
Bidt voor de zielen
Nr.128 E:V:
Sepulture van Jan Coppins alias die starf int jaer 1547 den 22 mei hier licht begraven Jachtet ‟t
wijf van Jan Coppins overl anno 1513 den 16 april
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Nr. 129 E:V:
Sepulture van Adriaen fs Michiel Wouters die overleet den 20 van maerte 1547 ende van Joanna
fa Jacib Adriaen fs Lampskyns overl anno 1500
Nr. 130

In den midden:
D.O.M
Sepulture van Cornel Reubens fs Paulus geprocreeert bij Francoise Coolen visscher van synen
style overl jongman den 20 januari 1735 60 jaar
Nr. 131 E:P:
Hier licht begraven Mathis Coolen fs Joris Coolen visscher van synen style, overl. den 10 junius
„s morgens voor 4 ueren in ‟t jaer 1668. bidt voor de zielen ende syn huysvrouwe Josynken
Voorburgh fa Christiaen overl den 30 mey 1679
Bidt voor de ziele
Nr. 132 E:P:
D.O.M.
Vry sepulture van d‟heer Louis Coppieters fs d‟heer Abraham geprcreeert bij Joff Antonette Galle
‟t synen tyde Burgemeester ende Landthouder deser stede ende Casselrie van Veurne; daer
naer Burgemeester van den corpse deser stadt overleden den 1 mey 1739 oudt 46 jaeren ende
van Joff Joanna Therese De Brouckere fs Sr Jan gewonnen bij Joff Joanna Therese Goudenhooft
syne huysvrouwe overl den 8 9ber 1746 oudt 42 jaeren ‟t samen in huwelycke geweest 9
jaeren en verwekt 4 kinderen wanof in ‟t leven Carolus, Ludovicus, Emanuel, Louise, Catharina
R.J.P
Nr. 133
D.O.M.
Vry sepulture van Joff Louyse Coppieters fa d‟heer Abraham in syn leven Burgemeester van den
commune deser stede gewonnen ‟t synen tweede huwelyck met Joo Joanna Therese
Goudenhooft overleden binnen dese stad den 6 oust 1767 oudt 54 jaeren ende voorts van Anna
Catharina Coppieters haere zuster van vollen bedde overl den ….. oudt…. Jaeren in huwelycke
met Sr Antoone Vroome fs d‟heer Matheus geprocreeert twee kidneren te weten Antonius
Ludovicus Cornelius, francisca Antonia
R.J.P.
Nr. 134 E:P:Anth s Bufsch overleet den 10 8ber 1603
Nr. 135
D.O.M.
Depies nanibus Jacobi Oliverie Burie fs Matthœi et Petronilla Capoen municipis quondam
noviportus qui fato cepit 23 aprillis 1761 œtat 73 ânnornec non charoe ejûso: conjugis Marie
Clara Sophie Lambrecht fa Petri et Sophie Van Yfsem evivis sublatoe 11 9ber 1767 œtat 70 qui
unnis, oedere matrinoniali sociati 4 ginnerunt proles aquibus superstilis petrus franciscusn jam
Dominius Josephus canonicus: St Nicolai furnis qui obiet Pastor Oostduinkercanus nune St
Nicolais furnis …œtat ….. et Josepha francisca qui mortem oppetiet ….œtat …. Primo conjucta
per 5 annos Martino Van de Walle fsMartini et Marœ Catharina Allemeesch qui vivere desiit 8
augusti 1760 œtat 33 tumulatus sublapide sepulchrali majorem in sanctuario hujus ecclesiœ
unicâ generatâ prole Josephâ Ludovica qua vita excepit …….œtat….. secundo nupta … amis ….
Josepha Francisca Rourée fa Josephi et Mariœ Joannœ Portier olum hujus civitatis œportus
scabino ejus ô Disci at que communis meusœ pauperum administratori, nee non Pieriichori
Thetorices tribuno episcopo vita juncta …. Œtat …. sunal
procreatis, prolibus axquibus
supertites Maria Joanna Josepha Antonia , Josephus Joannes , Antonius Emanuel qui ades
tumulumque vides, pia viscera monstres Detur ut hisrequies fundito ab ore preces
R.J.P.
Nr. 136
In den midden:
Vry sepulture van den eersaemen Piert fs Joos Vercamer in syn leven van de gulde van „t h
Cruys onderhouden bij de hoveniers binnen Nieuport overl. den 23 juny 1729 ende van Joff
Janneken de Grant syn huysvrouwe overleet den 12 maerte 1703 hebben in huwelyck geweest
40 jaeren ‟t saemen geprocreeert 11 kinderen die soonen en 8 dochters voorts van Carel
Vercamer overl…. ende Joff Cornelia Vercaemer
Bidt voor de zielen
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Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (8)
door Joeri STEKELORUM
Correspondentieregister van 15 februari 1881 tot 17 juli 1888 (deel 1)
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
100
200
300
400
500
600
700

15/02/1881
21/04/1882
24/03/1883
08/02/1884
19/11/1884
31/10/1885
15/12/1886
11/02/1888

Abeele, Joseph

26 (domicile de secours);32 (domicile de secours);35 (domicile de
secours);58 (domicile de secours)
Abeele, Jozef
23 (onderstandswoonst)
Alleweireld, Karel
260 (onderstand)
Alleweireldt, Karel
604 (voorlopigen onderstand)
Amey, Charles
264 (voorlopigen onderstand)
Bauwens
291 (route pavée)
Bekaert, Adolf
372 (kiezerslijsten, herziening)
Billiau, Desire
33 (miliciens, congé)
Billiau, veuve
29 (milice)
Billoot
481 (onderstandswoonst);493 (onderstandswoonst);497
(onderstandswoonst)
Billoot, Francis
123 (bijstandmiddelen);208 (voorlopigen onderstand)
Billoot, Francois
95 (domicile de secours)
Biloot
512 (onderstandswoonst)
Blanckaert, Carolus
702 (onderstandswoonst)
Blanckaert, Karel
673 (onderstandswoonst)
Blanckaert, Renatus
673 (onderstandswoonst)
Blondé, Jules
609 (service militaire)
Blondé, Jules-Emile
568 (service militaire); 681 (service militaire);693 (milice levée du
1888)
Braeye, Pierre
276 (secours publics)
Braeye, Pieter
229 (voorlopigen onderstand);337 (bijstandswoonst);337
(bijstandswoonst)
Braeye, Pieter-Joseph
267 (onderstand)
Braeye, Pieter-Jozef
253 (onderstand)
Breynaert, Maria
621 (giften en legaten);623 (giften en legaten)
Bucqoy, Isabelle
197 (domicile de secours)
Bucquoy, Isabelle
430 (entretien d'aliénés);431 (entretien d'aliénés);473 (entretien
d'aliénés);479 (entretien d'aliénés);519 (entretien d'aliénés);572
(entretien d'aliénés);615 (entretien d'aliénés);651 (entretien
d'aliénés);686 (entretien d'aliénés)
Bultheel, Charles Louis
144 (miliciens en congé illimité)
Buquoy, Isabelle
136 (domicile de secours);222 (entretien d'aliénés);223 (entretien
d'aliénés);225 (entretien d'aliénés);38 (domicile de secours);94
(domicile de secours)
Butseraen
55 (miliciens en congé illimité)
Butseraen, Auguste
342 (listes electorales);372 (kiezerslijsten, herziening)
Butseraen, Charles-Louis
246 (milice nationale);289 (miliciens en congé illimité)
Butseraen, Henri
138 (miliciens en congé illimité);98 (population)
Calcoen
454 (fonds commun)
Calcoen, Amelie
38 (domicile de secours)
Calcoen, David
227 (pêche cotière, avarie);532 (voorlopigen onderstand);533
(gemeene fonds);539 (fonds commun)
Calcoen, Dominique-Albert 187 (milice)
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Calcoen, Jacques-Lievin

350 (service militaire);353 (service militaire);461 (service
militaire);472 (service militaire);569 (service militaire)
Calcoen, Jean
404 (collocation d'aliénés);412 (aliénés);417 (aliénés);418
(aliénés);434 (regime des aliénés);452 (aliénés);460 (aliénés);525
(domicile de secours)
Calcoen, Jean
437 (frais d'entretien);544 (domicile de secours)
Calcoen, Joanna
590 (burgerstand)
Calcoen, Joannes
310 (onderstand);605 (onderstand van behoeftigen)
Calcoen, Johanna
691 (onderstand van behoeftigen)
Calcoen, Louis
327 (domicile de secours)
Cappoen, Marie
111 (burgerstand)
Carroen, Louis
618 (voorlopigen onderstand);682 (voorlopigen onderstand)
Chamon, Carolus
410 (buurtwegen)
Coppillie
265 (onderstand)
Cornille
732 (kiezing schepenen)
Cornille, Eleonore
546 (comptabilité)
Cornille, Honore
146 (contribution personelle);239 (contribution personelle);296
(milice);385 (contribution personelle);495 (contribution
personelle);588 (contribution personelle);611 (steenweg van
Veurne naar Coxyde);675 (contribution personelle);40 (contribution
personelle);616 (militie, lichting van 1887);435 (milice);527
(militie)
Cuveele
97 (ouvriers decorés)
Cuveele, Charles-Louis
304 (milice)
Cuveele, David-Francois
305 (milice)
Cuveele, J.
469 (ouvriers decorés)
Cuveele, Jean
210 (caisse de retraite des ouvriers décorés)
Cuveele, Josse
405 (ouvriers decorés);77 (decoratoin agricole)
Cuveele, Josse-Francois
306 (milice)
Danneel, Augusta-Nathalie 665 (succession);677 (succession)
Danneel, Henri
665 (succession);677 (succession)
David
274 (onderstandswoonst)
David, Jacobus-Cornelis
111 (burgerstand)
David, Karel
433 (onderstandswoonst)
Debruyne
632 (onderstand)
Debruyne, Pierre
35 (domicile de secours);58 (domicile de secours)
Decae, notaire
288 (dons et legs);297 (dons et legs);317 (donations et legs);323
(dons et legs);347 (donations et legs)
Decae, notaris
362 (giften en legaten)
Declerck, Desire
546 (comptabilité)
Declerck, Hendrik
65 (benoeming leden van 't armbestuur)
Declerck, Henri
146 (contribution personelle);239 (contribution personelle);385
(contribution personelle);495 (contribution personelle);581
(domicile de secours);588 (contribution personelle);611 (steenweg
van Veurne naar Coxyde);675 (contribution personelle);708
(entretien d'indigents)
Declerck, Jacques
373 (route pavée de Furnes par Coxyde vers Oostduinkerke)
Declerck, veuve
237 (decoration agricole);582 (voirie)
Declercq
443 (ouvriers decorés);557 (onderstandswoonst);558
(onderstandswoonst);564 (bijstandswoonst)
Declercq
732 (kiezing schepenen)
Declercq, David
227 (pêche cotière, avarie)
Declercq, Hendrik
672 (bijstandswoonst)
Decrop
245 (ouvriers decorés)
Decrop, David
691 (onderstand van behoeftigen)
Decrop, Pierre
238 (ouvriers decorés)
Degans, Carolus
115 (onderstandswoonst);133 (voorlopigen onderstand)
Degraeuwe, Anna
159 (onderstandswoonst)
Degraeuwe, weduwe
110 (domicile de secours);121 (domicile de secours);24
(voorlopigen onderstand)
Degrauwe, veuve
160 (domicile de secours)
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Deheegher
Dehille
Dehille, Karel-David
Delacauw, Sophie

443 (ouvriers decorés)
274 (onderstandswoonst);433 (onderstandswoonst)
259 (onderstandswoonst)
557 (onderstandswoonst);558 (onderstandswoonst);559
(onderstandswoonst);564 (bijstandswoonst);577 (domicile de
secours);581 (domicile de secours);708 (entretien d'indigents);672
(bijstandswoonst)
Delanghe, Ivo-Leo
414 (voorlopigen onderstand)
Delecourt
623 (giften en legaten)
Deman, Adele
373 (route pavée de Furnes par Coxyde vers Oostduinkerke)
Deman, Edmond
291 (route pavée)
Deplae, Pierre
711 (contributions)
Deramaut, Ursula-Amelia 436 (burgerstand)
Deramout, Philomene
404 (collocation d'aliénés);412 (aliénés);417 (aliénés);418
(aliénés);434 (regime des aliénés);452 (aliénés);460 (aliénés);475
(aliénés);498 (entretien d'aliénés);501 (entretien d'aliénés);535
(entretien d'aliénés);570 (entretien d'aliénés);584 (entretien
d'aliénés)
Derieuw, Florimond-Auguste
287 (miliciens en congé illimité)
Desaever, Louis-Francois
55 (miliciens en congé illimité)
Desaever, Louis-Lievin
355 (remuneration des miliciens)
Desaever, Melanie
525 (domicile de secours);544 (domicile de secours);606
(onderstand van behoeftigen)
Desaever, Sophie
722 (krankzinnigen);723 (aliénés)
Desmet, Eduard
654 (onderstandswoonst)
Desmet, Guillelmus-Josephus
654 (onderstandswoonst)
Deswelgh, Karel-Gustaaf
163 (burgerstand)
Detollenaere, Ange
725 (distinctions honorifiques)
Detollenaere, Engelbert
406 (decoration civique)
Devriere, Henrica
171 (onderstandswoonst);91 (bijstandswoonst)
Devroe, Sophia
165 (voorlopigen onderstand)
Devroe, Sophie
278 (onderstand);280 (onderstand)
Devrye, Jean
227 (pêche cotière, avarie)
Dewulf, Joanna
367 (etat civil)
D'haenen
278 (onderstand);280 (onderstand)
D'haenen, Hendrik
165 (voorlopigen onderstand)
D'Hoop, Julie
654 (onderstandswoonst)
Flym, Laura
283 (bijstandswoonst);284 (domicile de secours)
Flym, Laure
370 (domicile de secours)
Focqueur
451 (monuments)
Foqueur
221 (monument funeraire);396 (gedenkzuil)
Germonpré, Hendrik
480 (onderstandswoonst)
Gheeraert, Henri-Corneille 613 (milice, levée 1887)
Goderis, Louis
325 (examen electoral)
Goutsmit, Amelia Rosalia
536 (verplegingskosten)
Goutsmit, Emelia Rosalia
494 (bijstandswoonst)
Goutsmit, Emelie
585 (onderstandswoonst)
Goutsmit, Emilie
567 (domicile de secours)
Goutsmit, Suzanna
536 (verplegingskosten);567 (domicile de secours);585
(onderstandswoonst)
Houquet
384 (decoration agricole)
Houquet, Francis
528 (gedecoreerde werklieden, hulpgelden)
Houquet, Francois
237 (decoration agricole);507 (ouvriers decorés)
Houquet, Vincent
444 (decoration agricole)
Impinc, Leonie
464 (domicile de secours)
Impinck, Lucie
525 (domicile de secours);544 (domicile de secours)
Impincks, Lucie
690 (onderstand van behoeftigen)
Impincs, kinderen
375 (gemeentefonds)
Impincs, Leonie
563 (frais d'entretien, liquidation, rappel)
Impincs, Lucie
314 (domicile de secours);422 (domicile de secours);606
(onderstand van behoeftigen)
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Impincs, wezen
Ketelers, Engelbert
Kornelis, Lodewik-Francies
Lacoutere, Joannes
Lacoutere
Lacoutere, Jean
Lacoutere, Joannes
Lacoutere, Joannes-Baptiste
Lafaire, Jeanne
Lafaire, Joanna
Lafeire, Joanna Theresia
Lammerant, Sophie
Laplace, Sophie
Laplassche, Auguste
Legein
Legein, Arsene Leonard
Legein, Arsene-Leopold
Legein, Arsene-Louis
Legein, Auguste
Legein, Charles
Legein, Engelbert
Legein, Engelbert-Francois
Legein, fils
Legein, Florence
Legein, Pierre
Lehouck, David
Lehouck, David Francois
Lehouck, Ferdinand
Lehouck, Francois
Leye, Seraphin
Loncke
Loncke, dochter
Loncke, Louise Marie
Loncke, Marie
Looten, Francois
Looten, Frederic
Maes
Maes, Jan
Maes, Jean
Maes, Lodewik
Maes, Louis
Maes, Pierre-Jacques
Maes, Vital
Maes, Vital-Honore
Mahieu, Jules
Maion, N.
Marvellie, Henri-Reginald
Maton, sieur
Meersseman, Theodoor
Misselyn, Donat
Misselyn, Donatus
Missuwe, Philippe
Missuwe, Philippus
Missuwe, Pierre-Jacques
Moyaert, Franciscus
Normand, Edouard
Ocquet, Francois
Pattyn
Plaetevoet, Auguste
Plaetevoet, Augustin
Plaetevoet, Charles
Poupeye
Puis, Auguste
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122 (fonds commun);149 (domicile de secours);202 (domicile de secours);213
(domicile de secours)
40 (contribution personelle)
600 (militie, inschrijving)
639 (gemeente school)
364 (institution primaire, comptabilité);393 (lager onderwijs, onderwijzend
personeel);403 (onderwijs gestichten, algemeenen tabel);439 (lager onderwijs);622
(lager onderwijs)
407 (instruction primaire, personnel)
389 (openbaar onderwijs, inbeschikbaarheidstelling van den gemeenteonderwijzer)
387 (lager onderwijs)
543 (domicile de secours)
542 (onderstandswoonst)
552 (onderstandswoonst)
636 (receveurs, fin de gestion)
677 (succession)
576 (milice nationale);696 (milice levée du 1888);79 (milice)
548 (secours publics)
105 (service militaire);177 (milice);232 (militaires en congé illimité);302 (milice);74
(milice);458 (service militaire)
423 (miliciens de congé illimité)
447 (milicie)
540 (onderstandswoonst)
105 (service militaire)
530 (service militaire)
568 (service militaire)
551 (secours publics)
596 (domicile de secours)
3 (fonds d'agriculture)
176 (milice);73 (milice)
384 (decoration agricole);237 (decoration agricole);398 (decoration agricole)
657 (service militaire)
68 (travailleurs agricoles, decorations)
215 (voorlopigen onderstand);258 (onderstand)
131 (domicile de secours)
112 (verpleegingskosten);130 (verplegingskosten)
96 (frais d'entretien);220 (hospices, frais d'entretien)
13 (voorlopigen onderstand)
68 (travailleurs agricoles, decorations)
444 (decoration agricole)
370 (domicile de secours);55 (miliciens en congé illimité);97 (ouvriers decorés)
210 (caisse de retraite des ouvriers décorés)
405 (ouvriers decorés);77 (decoratoin agricole)
283 (bijstandswoonst)
250 (remplacements militaires);295 (domicile de secours);313 (domicile de
secours);284 (domicile de secours)
315 (etat civil, mariage)
526 (service militaire)
483 (milicien, congé de convalescence);586 (volontaires avec prime)
575 (onderstandswoonst)
227 (pêche cotière, avarie)
312 (milice nationale)
711 (contributions)
102 (onderstandswoonst);88 (onderstandswoonst)
321 (domicile de secours)
310 (onderstand)
214 (onderstand)
103 (onderstandswoonst);132 (voorlopigen onderstand);154 (onderstandswoonst);256
(voorlopigen onderstand);280 (onderstand);415 (voorlopigen onderstand);85
(bijstandswoonst)
354 (service militaire)
17 (voorlopigen onderstand)
134 (etat civil)
68 (travailleurs agricoles, decorations)
548 (secours publics)
352 (service militaire);380 (service militaire);617 (milice, levée 1887);694 (milice levée
du 1888)
233 (militaires en congé illimité)
180 (milice)
624 (buurtwegen)
56 (voorlopigen onderstand)
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De pastoors van Houtem in de 19de eeuw
door Joeri STEKELORUM

In de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief in Brugge vonden we (Houtem. Geschiedenis,
godsdienstig leven; ref. 42 ASA1) een naamlijst van pastoors van Houtem uit de 19 de eeuw.
We publiceren hier de lijst, aangevuld met informatie en bidprentjes uit onze digitale collectie
verzameling wijlen René Florizoone-Scheirsen.
1. (1809-1839) Benedictus EEUWAERT, geboren te Krombeke op
25 augustus 1769 en overleden te Houtem op 31 mei 1839,
benoemd op 1/12/1809
2. (1839-1867) Petrus Antonius BECQUé, geboren te Veurne op 6
januari 1802 en overleden te Houtem op 11 februari 1867,
benoemd op 19/06/1839
3. (1867-1875) Auguste Joseph VANDORPE, geboren te Kortrijk op
30 september 1826; benoemd op 20/02/1867, nadien
aangesteld te Heule in 1875 en er overleden op 30 oktober
1898.
4. (1875-1880) Edward Amand LONCKE, geboren te Roesbrugge
op 25 maart 1831, benoemd op 22/02/1875, nadien
aangesteld te Waregem in 1880 en aldaar overleden op 23
februari 1914.
5. (1880-1886): Adolf Karel MULLIE, geboren te Kortrijk op 14
december 1839, benoemd op 27/12/1880, nadien aangesteld te
Waregem in 1886 en overleden te Wervik op 22 september
1914
6. (1886-1888): Karel Bernardus CALLEBERT, geboren te Roeselare op
20 mei 1837, benoemd op 24 maart 1886; nadien aangesteld te
Blankenberge in 1888 en er overleden op 7 oktober 1900.
7. (1885-1895): Francis August RYCKEBOER, geboren op 22 december
1847 in Veurne, benoemd op 04/07/1888, nadien aangesteld te
Ieper (Sint-Niklaas) in 1895 en overleden te Veurne op 25 april
1936.
8. (1895-1906): Jan Lodewijk VANDENWEGHE, geboren te Ledegem
op 17 mei 1848 en overleden te Houtem op 21 juni 1906,
benoemd op 29 april 1895
9. (1906-1912): Julianus VERHAEGHE, geboren te Poperinge op 1 mei
1847, benoemd op 27 juli 1906 en overleden te Kuurne op 21
januari 1918.

pastoor Loncke

pastoor Vandenweghe

pastoor Ryckeboer
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Verhuis van VVF-Westkust
door de redactie

Er werd maandenlang over gefluisterd maar nu is de kogel door de kerk. VVF-Westkust
verlaat het pand aan de Veurnelaan Ŕ de voormalige home Pêcher, later c.c. Taf Wallet Ŕ in
Sint-Idesbald. Het gemeentebestuur van Koksijde wil van het voormalige gemeentehuis van
Oostduinkerke een erfgoedhuis maken en daarin past natuurlijk de genealogische
Vereniging voor Familiekunde (VVF).
De verhuis is gepland voor juli-augustus en daarom is vanaf 1 augustus tot 15 september het
VVF-documentatiecentrum zowel in de oude als de nieuwe site gesloten. We doen nog wel
een oproep naar vrijwilligers die in augustus willen meehelpen aan de verhuis. Zij
contacteren voorzitter Joeri Stekelorum via e-post: stekelorum@skynet.be

Oude nummers van VVF-tijdschrift “Vlaamse Stam”
door de redactie

Nu de verhuis van ons documentatiecentrum in het verschiet ligt,
hebben onze bestuursleden ons archief en documenatie wat
geschoond.
VVF Westkust beschikt over een aantal volledige jaargangen en losse
nummers van het VVF-tijdschrift Vlaamse Stam.
Volledige jaargangen kunnen bekomen worden aan 3 euro (meestal
10 nummers), losse nummers worden gratis aan de leden bezorgd,
voor zover voorradig (in antiquariaten vraagt men 2 euro voor een
los nummer…)
Wie meer info wenst, neemt contact met de voorzitter via e-post:
stekelorum@skynet.be
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Westkust vzw
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)
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AGENDA
Woensdag 7 september om 20 u. in CC Casino Koksijde
VVF-Westkust brengt de film van Pascal Poissinier “Walking back to hapiness”
over een zoektocht naar zijn grootvader (zie verder).
20 oktober: uitwisseling met Noordfranse zustervereniging CRGFA in Belle.
3 december: bezoek met CRGFA aan VVF-Oostende.
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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Met de gewaardeerde
steun van

Hoe word ik lid van de VVF ?
U stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum
€ 80 als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF AntwerpenMerksem.
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.

Laatste publicatie van VVF Westkust
Beveren-IJzer, parochieregisters begrafenissen (1667-1796), Dirk Cailliau, 157 p. € 14.
Sint-Joris, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 13.
Ramskapelle, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 25.
Nieuwpoort, Poortersboek, Jef Cailliau, Joeri Stekelorum, Jan Van Acker, € 19.
Alveringem, Parochieregisters (2 delen), Joeri Stekelorum, € 56.
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Graffiti uit de 19de eeuw in Sint-Walburga Veurne
door Gabriël VAN CANNEYT

Namen gegrift in de balustrade en lambrisering van het doksaal
Tijdens een begrafenis gezongen door de Schola Furnensis “Henricus Beauvarlet” kwam ik tot de
ontdekking dat er namen gegrift stonden in de balustrade en de lambrisering van het barokke
doksaal naast het orgel van de Sint-Walburgakerk te Veurne. Dirigent en organist Jan Vermeire
veronderstelde dat dit namen waren van mannen die destijds de blaasbalgen van het orgel
bedienden om het orgel bespeelbaar te maken. Een genealogisch onderzoek naar de betrokken
personen drong zich dus op!
Zestien inscripties werden terug gevonden:
Cailliau L.
Calliyau E.
Catteaux H.
Decroo C.
Degroot Kamiel
De necker Norbert
Lust A.
Opstaele Ad.

1841
1841
1852
1816
1899
1813
1830
1844

Desaever
Loyette A.
Missu L.
Pieren F.
Tack A.
Vandoi
Verbrug I.
Verhane A.

Al deze inscripties zijn ingekerfd in het hout met uitzondering van Degroot Kamiel 1899. Deze naam
werd geschreven met een hard potlood of in inkt.
De inscripties met bijgevoegd jaartal werden aangebracht toen het orgel nog centraal in de kerk
opgesteld was en één geheel vormde met het koorgestoelte.
Genealogisch onderzoek naar deze namen, die blijkbaar iets met muziek te maken hadden of met
het orgel, bracht voor tien personen interessante resultaten. Van zes personen met name Decroo C.
1816 – Opstaele Ad. 1844 – Desaever – Tack A. – Vandoi –Verhane A. werden tot op heden geen
sporen teruggevonden.

De broers Edmond en Louis Cailliau

Op de balustrade vinden we twee inscripties Cailliau die
van twee broers blijken te zijn. In de burgerlijke stand
vinden we hun huwelijksakten die voor de nodige
opheldering zorgen.

Edmondus Leopoldus Cailliau
Inscriptie
E. Calliyau 1841
De huwelijksakte vertelt het volgende: Edmondus Cailliau,
secretaris van het parket van de procureur des konings
en gemeentesecretaris, 34 jaar oud, geboren in Veurne
op 24 oktober 1831, zoon van Petrus Cailliau, (geboren in
Veurne en er overleden op 4 april 1857) en van Maria
Theresia ’t Jaeckx, winkelierster, (geboren in Nieuwpoort
rond 1794) wonende in Veurne.
Edmondus wordt hier als secretaris van het parket
genoemd, een feit dat juist is, doch daarnaast wordt hij
gemeentesecretaris genoemd, een feit dat twijfelachtig is
gezien Carolus Claereboudt van 1848 tot 1875 officieel
benoemd was als secretaris van Veurne. Wellicht was hij
gemeentesecretaris van een van de buurgemeenten, een
feit dat bevestigd werd door Jef Cailliau en zoon Dirk die
een bidprentje van zijn bedovergrootvader kon
voorleggen. Hierop staat vermeld “oud-secretaris der gemeenten Eggewaertscappelle, Wulpen en
Coxyde”.
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Edmondus is getrouwd in Veurne in 1866 met Julia Maria Philomena Debusschere, bijzondere, 25
jaar en 8 maanden oud, geboren in Veurne op 11 november 1840, dochter van Joannes Josephus
Carolus Debusschere, (geboren in Brielen en overleden in Veurne op 13 juli 1847) en Celestina
Walburga Isabella Balcaen, koopvrouwe, (geboren in Veurne). Getuigen van dit huwelijk zijn niet
van de minste: Ferdinand Eustache Valette, procureur des konings bij de rechtbank van eersten
aanleg te Veurne, 53 jaar oud, kennis van de bruidegom en dus eigenlijk zijn baas. Ludovicus
Cailliau, koopman, 36 jaar oud, broer van de bruidegom. Emile Ghewy, “advocaat avoué bij
beroepene Regtbank”, 38 jaar oud, oom van de moederlijke zijde van de bruid.

Ludovicus Cornelius Carolus Cailliau

Inscriptie

L. Cailliau 1841

De huwelijksakte vertelt ons het volgende:
Ludovicus Cailliau, koopman, 35 jaar oud, geboren
in Veurne op 23 september 1829, zoon van Petrus
Cailliau, (geboren in Veurne en er overleden op 4
april 1857) en van Maria Theresia ’t Jaeckx,
winkelierster, (geboren in Nieuwpoort rond 1794)
wonende in Veurne.
Ludovicus is getrouwd in Veurne in 1864 met
Celinie Defebure, bijzondere, 23 jaar oud, geboren
in Veurne op 2 november 1841, dochter van
Franciscus Defebure, (geboren in Diksmuide en
overleden in Veurne op 23 oktober 1859) en
Carolina Bailleul, bierbrouwster, ( geboren in Leke
rond 1813 en wonende in Veurne). De getuigen van
dit huwelijk zijn: Edmondus Cailliau, gemeentesecretaris, broer van de bruidegom. Eugenius
Cailliau, mulder, geboren rond 1796, wonende in
Ramskapelle, oom van de bruidegom.
Besluit:
Edmond Cailliau, geboren in 1831 grift zijn naam in
de balustrade in 1844. Hij is 13 jaar oud wanneer hij
zijn naam achterlaat.
Louis Cailliau, geboren in 1829 grift zijn naam in de
balustrade in 1841. Hij is 12 jaar oud wanneer hij
zijn sporen nalaat op de balustrade.
Beide knapen zullen waarschijnlijk de blaasbalgen
bediend hebben van het orgel van de
Sint.-Walburgakerk. Twintig jaar later zijn
ze beiden muzikant geworden want in de
verslagboeken van muziekmaatschappij
Sint-Cecilia, in privé bezit van Ivan
Winnock, lezen we dat op het “Festival
d’Harmonie” in Merkem beiden aanwezig
waren. Louis speelde er eerste cornet à
piston terwijl Edmond de “grosse caisse”
hanteerde.
Wanneer Edmond secretaris van het
parket van de procureur des konings
geworden was, zal hij nog wel eens
nagedacht hebben over zijn heldendaden
die hij en zijn broer Louis in de jaren 1840
verricht hadden in de prachtige SintWalburgakerk in Veurne.
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Henricus Catteaux

Inscriptie

H. Catteaux 1852

In de burgerlijke stand vinden we zijn overlijdensakte: Catteaux Henricus Josephus, jonkman,
professeur van muziek, geboren te Moeskroen rond 1837, wonende in de Zwartenonnenstraat in
Veurne, overleden in Veurne op 19 december 1860, 23,5 jaar oud, zoon van Joannes Ludovicus
Josephus Catteaux en Adelaïde Sophie Amelie Devynck. De ouders van Henricus Catteaux zijn
getrouwd in Adinkerke op 26 juli 1836. Zijn vader Joannes Ludovicus is geboren in Moeskroen en
zijn moeder Adelaïde is geboren in Oostkapelle en gestorven in Moeskroen.
Uit deze gegevens blijkt dat Henricus Catteaux slechts 15,5 jaar oud was toen hij zijn naam kerfde
in de balustrade van het doksaal. Er zijn dus heel wat vermoedens dat deze jonge snaak de
blaasbalgen heeft bediend en in vervoering werd gebracht door de prachtige klanken van het orgel
waardoor hij “professeur van muziek” geworden is. Door zijn vroegtijdige dood op 23,5 jarige
leeftijd heeft hij geen verdere sporen nagelaten.

Kamiel Degroot

Inscriptie

Degroot Kamiel 1899

De geboorteakte vertelt ons het volgende: Degroote Camiel Jozef, geboren in Veurne op 20
september 1885, zoon van August Jozef Degroote, timmerman, geboren in Brugge, wonende
Zwarte Nonnenstraat nr. 56, getrouwd met Mathilde Florence Huygaert. De naam die aan het kind
gegeven werd was duidelijk Kamiel.
Het feit dat hij in de omgeving van de Sint-Walburgakerk woonde, dat hij duidelijk zijn naam schrijft
als “Kamiel” en voortgaande op de leeftijd van 14 jaar waarop hij zijn naam schrijft, laat ten stelligst
vermoeden dat hij een blaasbalgbediener is geweest van het orgel.

Norbertus Denecker

Inscriptie

Norbert De necker 1813

In de bevolkingsregisters en telboeken van het stadsarchief in Veurne nr. 204 jaar 1815 vinden we
Denecker Norbert, leeftijd 26 jaar in 1815, dus vermoedelijk geboren rond 1789. Hij is ingeschreven
als “locatair – ouvrier” en woonde in de Vleeshouwerstraat nr. 14 in Veurne.
De man is getrouwd met de weduwe Bauden, zijnde Bolle Anne-Thérèse, 42 jaar in 1815, afkomstig
van Adinkerke. Haar zoon Bauden Pierre is 17 jaar en krijgt als opmerking: “partie pour Ostende”.
In zijn huwelijksakte vinden we verder: Norbert Charles Denecker, ° in Veurne op 14 april 1789,
zoon van Eugène, mandelier en Caherine Verscheure van Nieuwpoort, is getrouwd in Veurne op 7
juni 1810 met Anne Therese Norbertine Bolle, (geboren in Adinkerke op 25 maart 1772), dochter
van Ludovicus Bolle van Pervijze en Anne Maertens van Adinkerke.
In zijn overlijdensakte
vinden we tenslotte
dat Denecker
Norbertus Carolus,
mandenmaker,
wonende in de
Vestenstraat,
overleden is in Veurne
op 8 oktober 1844,
55 jaar oud.
Norbert Denecker is
dus 24 jaar wanneer
hij zijn naam kerft in
1813 in de balustrade
van het doksaal van
de Sint-Walburgakerk
in Veurne. Het kan
best zijn dat deze
jonge mandenmaker
de blaasbalgen van
het orgel bediende.
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Adreas Lust

Inscriptie

A. Lust 1830

De muzikale familie Lust heeft in drie opeenvolgende generaties merkwaardige muzikanten
opgeleverd: Het gaat over: Andreas ° 1778; Cesar sr. ° 1817; Cesar jr. ° 1840

Andreas Lust °Veurne, 1.10.1778, † Veurne, 21.11.1847
In zijn huwelijksakte wordt André Aimé Lust omschreven als jeune homme musicien, zoon van
Benoit Lust van Ramskapelle († Veurne, 18 augustus 1806) en Jeanne Thérèse Deghelper (†
Veurne, 03 juni 1802). André Aimé Lust is getrouwd in Veurne op 25 augustus 1806 met Adelaïde
Sophie Questroy, naaister 20 jaar oud, geboren in Veurne op 8 mei 1786, dochter van Benoit
Questroy van Steenvoorde en Marie Françoise Vaillant van Duinkerke.
Andreas was winkelier in de Vleeshouwersstraat en had minstens twee zonen met name: Augustus
Lust, eerste regent bij de middelbare staatsschool in Veurne; en Cesar Lust, organist. In “100 jaar
België in Veurnse medailles”, een recent werk van Jan Van Acker en Luc Vandamme, lezen we dat
Andreas Lust organist was van de Sint-Walburgakerk en dirigent van de muziekmaatschappij St.Cecilia.
Hij was 52 jaar oud en 24 jaar getrouwd toen hij zijn naam A. LUST en het jaartal 1830 vereeuwigde
in de lambrisering van het doksaal naast zijn orgel dat zijn werkinstrument was. Deze keer dus geen
blaasbalgbediener doch een muzikant die graag zijn naam vereeuwigd zag naast het orgel dat hij
bespeelde.

Cesar sr. Lust ° Veurne, 16.6.1817
† Veurne, 1904

In zijn huwelijksakte wordt Cesarius Augustus Lust
omschreven als filius Andreas Lust en Adelia
Questroy, winkeliers.
Cesarius Augustus Lust is getrouwd in Veurne op
27 april 1839 met Maria Carolina Clementia
Demaziere, 21jaar oud, geboren in Veurne op
6 augustus 1817, dochter van Petrus Joannes
Demaziere van Nieuwpoort en Isabella Clara
Vaneecke van Loo.
Uit het eerder vermelde werk “100 jaar België in
Veurnse medailles” leren we dat Cesar sr. Lust,
organist was in de Sint-Walburgakerk en in 1846 en
1850 dirigent van de koorvereniging Zannekin. Hij
was ook leerkracht vocale muziek in de
staatsmiddelbare school.

Cesar jr. Lust ° Veurne, 26.2.1840
† Elsene, 1902
Cesarius Augustus Cornelius Lust is geboren in
Veurne op 26 februari 1840 als zoon van Cesarius
Augustus Lust en Maria Carolina Demaziere.
Terug uit het eerder vermelde werk vernemen wij dat Cesar jr. pianoles volgde aan het koninklijk
muziekconservatorium in Brussel. In 1859 behaalde hij er de eerste prijs piano. Naar aanleiding
hiervan werd hem een medaille verleend door de stad Veurne. Cesar jr. Lust kreeg ook les van Jaak
Nicolaas Lemmens die van 1847 tot 1868 orgel doceerde aan hetzelfde conservatorium. Cesar jr.
behoorde tot zijn beste leerlingen.
In 1863 verliet hij Veurne en verhuisde naar Brussel waar hij meer kansen had om zich op muzikaal
vlak te ontplooien. Hij werd organist aan de Sint-Jezuskerk te Sint-Joost-ten-Node en in de SintBonifaciuskerk te Elsene. Cesar jr. zou er diverse werken gecomponeerd hebben.
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Naar aanleiding van de activiteit “Klara in Veurne” in mei 2005 werd zijn “Ave Verum Corpus”
gezongen in de Sint-Walburgakerk door het Vlaams Radio Koor o.l.v. Hendrik Vanden Abeele.
Als besluit kunnen wij stellen dat grootvader Andreas Lust als organist van de Sint-Walburgakerk
zijn naam grift in de balustrade van het doksaal in het jaar 1830.
Zijn zoon Cesar Lust sr. is eveneens organist in de Sint-Walburgakerk te Veurne.
Zijn kleinzoon Cesar Lust jr. is organist en componist te Brussel en zijn prachtig “Ave Verum
Corpus” werd 175 jaar later uitgevoerd in de zelfde Sint -Walburgakerk waar zijn grootvader en
vader organist waren.

Ambrosius Placidus Loyette

Inscriptie

A. Loyette
Van A. Loyette werd zijn
overlijdensakte teruggevonden:
Ambrosius Loyette is geboren rond
1791 in Wulveringem doch woont in
Veurne. Hij is de zoon van Eugenius
Jacobus Loyette, (geboren in
Steenkerke) en van Maria Cecilia
Point, (geboren in Veurne). Hij woonde
in de Vleeshouwerstraat Wijk A
nummer 4.
Ambrosius is als jongman gestorven
op 43 jarige leeftijd in Veurne, op 25
oktober 1834. Zijn neef Peter Loyette,
die het overlijden aangeeft in het
stadhuis, is timmerman.

Zijn leeftijd (43 jaar) en zijn sterfjaar
(1834) zijn twee gegevens die het
aanvaarbaar maken dat deze
Ambrosius Loyette de man is die zijn naam naliet in de balustrade van het doksaal.

Ludovicus Missu

Inscriptie

L. Missu

Van L. Missu werd de overlijdensakte gevonden: Ludovicus Missu is geboren rond 1796 in Veurne
en woonde in Veurne. Hij is de zoon van Joannes Missu en Maria Torelle. Hij is overleden in Brugge
op 12 januari 1841 als bijzondere. Hij heeft de leeftijd van 45 jaar bereikt.
Zijn leeftijd (45 jaar) en zijn sterfjaar (1841) maken het aannemelijk dat hij als blaasbalg-bediener
zijn naam heeft nagelaten op de balustrade van het doksaal van de St.-Walburgakerk.

Felix Pieren

inscriptie

F. Pieren

In de burgerlijke stand vinden wij zijn geboorteakte en zijn huwelijksakte.
Zijn geboorteakte vertelt ons het volgende: Felix Henricus Ludovicus Pieren, geboren in Veurne op
23 oktober 1827 als zoon van Carolus Pieren van Veurne, kleermaker, 43 jaar oud en Maria
Delescuze van Veurne, 43 jaar oud.
Zijn huwelijksakte vermeldt volgende gegevens: Felix Henricus Ludovicus Pieren, toeziener van
wegen, 37 jaar en 3 maanden oud, geboren in Veurne op 23 oktober 1827, zoon van Carolus Pieren
van Veurne, († Veurne, 20 december 1845) en Maria Delescluze van Veurne, (70 jaar oud).
Felix is getrouwd in Veurne op 15 februari 1865 met Maria Ludovica Theresia D’Hondt,
kleermaakster, 36 jaar en 5 maanden oud, geboren in Veurne op 15 september 1828, dochter van
Norbertus D’Hondt van Veurne, († Veurne, 17 januari 1838) en Antonia Amand van Wuustwezel,
(† Veurne, 29 november 1836).
Felix Pieren zal wellicht in zijn jeugdjaren een blaasbalgbediener geweest zijn. In 1861 vinden we
hem terug als tweede bugel in de muziekmaatschappij Sint-Cecila en dit volgens de eerder
aangehaalde bronnen. Hij huwt in 1865 op 36 jarige leeftijd en zal dan wellicht andere zorgen aan
het hoofd gehad hebben.
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Verbrug I.

inscriptie

Verbrug I

In de burgerlijke stand vinden wij zijn huwelijksakte terug. In feite gaat het over Verbrughe Joannes
Jacobus, koster der kerk van de H. Walburga! Zo staat het in de huwelijksakte.
Joannes Verbrughe is geboren in Veurne op 5 juni 1800. Hij is de zoon van Josephus Marinus
Verbrughe van Veurne en Josephina Coleta Bertein van Houtem. Hij was weduwnaar van Anna
Maria Simon (° in Veurne, † Veurne, 14.mei.1837). Hij huwt in Veurne op 9.oktober 1837 met
Henrica Catharina Colaert, dienstmeid, geboren in Leisele op 23 december 1805, dochter van
Joannes Baptiste van Leisele en Ludovica Hoorlebeke van Lampernisse.
De inscriptie van de naam van de koster van de Sint-Walburgakerk moet naar alle waarschijnlijkheid
voor 1850 gebeurd zijn, wellicht rond het jaar 1830, tijdstip waarop eveneens A. Lust zijn naam
vereeuwigt. Het moet blijkbaar een rage geweest zijn in de periode rond het ontstaan van België om
zijn naam te vereeuwigen, niet alleen van de blaasbalgbedieners doch ook van de prominenten.
En nu maar hopen dat organist Jan Vermeire het niet in het hoofd haalt om ook zijn naam te
vereeuwigen op de balustrade van het doksaal van de Sint-Walburgakerk te Veurne. Wellicht zou
zijn naam dan over een paar eeuwen teruggevonden worden door een aandachtige en muzikale
genealoog van de schola Furnensis Henricus Beauvarlet !

Deserteurs in het Franse leger van 1799
door Joeri STEKELORUM

Mannen die wilden ontkomen aan de Franse dienstplicht anno 1799
In het boek “Actes de l'administration du département de la Lys” van 12 germinal 7 (1 april 1799)
vonden we een lijst terug van zgn. “émigrés”, dit zijn landgenoten die gevlucht waren voor de Franse
overheersing en de gevolgen daarvan. In onderstaande lijst gaat het over personen uit onze regio
(arrondissement Veurne) die wilden ontsnappen aan de Franse conscriptie of die hebben
gedeserteerd uit het Franse leger.
We vestigen er wel graag de aandacht op dat sommige familienamen niet correct zijn weergegeven
(bijv. Steenlorum i.p.v. Steculorum).

In de laatste kolom staat de aard van de “desertie” waarbij “deserteur” uiteraard voor zichzelf spreek
(iemand die reeds voor de dienst was aangenomen maar niet is komen opdagen of tijdens de dienst
is gaan lopen) en “rétardataire” staat voor “laatkomer”.
We hebben gemakshalve de lijst gesorteerd op woonplaats en vervolgens alfabetisch.
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Familienaam Voornaam

Beroep

Laatste
woonplaats

aard

Boels
Becken
Cadet
Degehule
Duyts
Strasburg
Vandenbossche
Vandenkerkove
Vanderheyde
Verbrugge
Hullebrouck
Vanhoutte
Cloet
Lomer
Samper
Vandewalle
Schipper
Vermeesch
Deman
Stechelman
Deman
Jooren
Kerkove
Vanleene
Vercruysse
Abeele
Gruwez
Lauwiere
Teyen
Thandt
Vanhille
Wieke
Engeland
Degraeve
Godderick
Bintin
Crepin
Laplace
Lauwers
Libbe
Steenlorum
Claeys
Liefhooghe
Lombaerds
Brysse
Maes
Baert
Ghesquiere
Simoens
Vanhoutte
Vanhoutte
Pylyzer
Quivre

Garcon cultivateur
Agricol
Agricol
Agricol
Tailleur
Agricol
Brasseur
Agricol
Agricol
Marchand
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Laboureur
Laboureur
Laboureur
Cultivateur
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Boulanger
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Ouvrier
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Tailleur
Agricol
Brasseur
Agricol
Garcon cultivateur
Garcon cultivateur
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
cultivateur
Agricol

Adinkerke
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Bulskamp
Hoogstade
Hoogstade
Houtem
Houtem
Houtem
houtem
Kaaskerek
Kaaskerek
Kaaskerke
Kaaskerke
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
lo
Oeren
Oudekapelle
Pervijze
Pollinkhove
Pollinkhove
Pollinkhove
Pollinkhove
Pollinkhove
Pollinkhove
Sint-Rijkers
Sint-rijkers
Sint-Rijkers
Steenkerke
Steenkerke
Vinkem
Vinkem
Vinkem
Vinkem
Vinkem
Wulpen
Wulveringem

Rétardataire
retardataire
Deserteur
retardataire
deserteur
deserteur
retardataire
deserteur
deserteur
Deserteur
deserteur
deserteur
retardataire
retardataire
deserteur
retardataire
retardataire
retardataire
Rétardataire
deserteur
retardataire
deserteur
deserteur
deserteur
retardataire
Deserteur
retardataire
retardataire
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
Deserteur
retardataire
deserteur
retardataire
deserteur
deserteur
Deserteur
retardataire
deserteur
Rétardataire
Rétardataire
Deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
Deserteur
retardataire
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Charles Louis
Charles Alexandre
Pierre Albert
Jean Etienne
Pierre
Jean Francois
Pierre Liboire
Jean Baptiste
Pierre Albert
Charles Louis
Jean
Pierre Albert
Francois Louis
Francois
Pierre
Jean Silvestre
David Alexandre
Hubert Charles
Charles Basil
Pierre
Francois Louis
Jean Francois
Jean Baptiste
Jean Baptiste
Pierre Francois
Pierre
Ferdinand Francois
Jean
Pierre
Charles
Jean Baptiste
Pierre Francois
Jean
Henry Louis
Servais
Francois Jean
Jean
Alexandre
Pierre
Jean Francois
Jean
Pierre Francois
Baptiste
Francois
Pierre Joseph
Louis
Bertin
Jean Baptiste
Laurent
Jean Baptiste
Pierre jean
Cornille
Joseph
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (5)
door Hilon VANLEENHOVE

Nr. 137 E:V:
Vry sepulture van Sr Jan De Ro fs Malliaert in syn leven schipper van St Jans Gulde ende coopman
van Nieuport die licht begraven tot Dunkercke in de groote kerke overl den 18 february 1690 ende
van Joff Mary Willaert fa Nicolais overl den 9 8ber 1697 voorts van Sr Jan De Roof s Jan syn
oudsten soone overleden den 13 january 1719 voorts van Maillaert De Roof s Jan overleet …..
enden van Pieter De Roof s Jan overleet …. Ende van Joff Catharina De Roo fa Jan overleden den
28 mars 1693
Bidt voor de zielen
Nr. 138 E:V:
Sepulture van Wallam Maechaels fs Jan Ughebaert van Veurne die starft anno 1533 den 30 amerte
ende castine sijn wijf fa Jan Koelen die starft anno 1540 den 10 7ber
Nr. 139
In den midden:
Hier licht begraven Joanna Van den houte de huysvrowue van Joannes Vallaeys overleden den 28
9ber 1693 ende Pieternelle Vallaeys haere dochter overleden den 23 8ber 1693 ende van den
voornoemde Joannes Vallaeys overl. den ….
Bidt voor de zielen
Nr. 140 E:V:
Hier licht begraven franciscus Pourpes capelaen ende quartier meester onder ’t regiment van den
grave Van Aglia overl den 10 7ber 1418
Nr. 141 E:V:
Hier licht begraven Jan Bertouw in syn leven baeker van style overl den 22 april 1690 ende van syn
huysvrouwe Pieternella Vinck fa Steven
Nr. 142 E:V:
Op eene schilderie staet:
Gejont door vi a Slymbroeck obut 1744
Nr. 143 E:V:
Onder de bovenstaende is nog eene schilderie. Gejonyt door Pieter Minne overl den. …. Ende Mary
Catharina Thuv-bet syn huysvrouwe overl den 13 october 1722- Bidt voor de zielen
Nr. 144 E:V:
Onder de bovenstaende staet een sarck:
Hier vooren licht begraven den eersaemen Louis Hooft fs Jacques geboren van Brugge overl den 10
oust 1619 ende van my Joff Danneels fa Jan gebooren van Couckelaere overl den lesten mei 1614
hier nevens licht begraven my joff Pieternelle fa d’heer Charles Morael eerste huysvrouwe was vab
d’heer Loys Hooft fs Loys overleden den 16 januari 1620 ende Jonckvrouwe Margarita fa d’heer
Loys Hooft geprcreeert bij de geseyde Pieternelle oudt 19 jaeren overl. den 26 april 1629.
Bidt voor de zielen
Nr. 145
In den midden:
Hier licht begraven d’heer Pieter Van Slype fs Mores die overl den 21 juni 1663 ende joff Cornelie
De la haye fa Jacques syn huysvrouwe overleet den 3 juny 1668 hier nevens licht begraven
Jacques fs Mores van Slype overl den 22 january 1637 ende Fransynnke fa Nicolais Tryoen syn
huysvrouwe overl. den 11 july 1669
Nr. 146 E:P:
Sepulture van Sr Pieter Verleure fs Pieter ’t synen tyde hooftman van onze L.Vrouw Kintsbedde
gulde overl den 7 xber 1683 ende van Joff Martinken fa Laurens Rollens syn eerste huysvrouwe
overl. den 3 april 1670 ’t saemen geprocreeert een dochter Pieternelle ende van Joff Adriaenken fa
Pieter Boeters syne tweede huysvrouwe overleer …. ’t Saemen geprocreeert die soons een dochter
Pieternelle overl…. Judoca overl. den 16 july 1681
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Nr. 147 E:P:
Vry sepulture van d’heer Ignatius Luridan fs Sr françois verwekt bij Joff Isabella Datin overl
voorschepen deser stede ende port van Niueport op den 5 february 1730 ende van syn huysvrouwe
Joff Pieternella Pluvier fa d’heer Pieter den soone van d’heer Bartholomeus verwekt bij Joff
Magdalena Looten overl den 28 juny 1740 ’t saemen in huwelycke geweest 24 jaeren ende
gewonnen 2 kynderen voorts ter gedachtenisse van Sr Ignatius Pluvier haeren broeder overl
jongman op den 15 april 1726 oudt 34 jaeren
Nr. 148 E:P:
Hier licht begraven Matheus De codt en starf int jaer 1748 den 16 in mey. Hier licht Mary Ghys
wylent ’t voorseyde Matheus wyf was en starf anno 1506 in april op den goede vrydagh
Nr. 149 E:P:
D.O.M.
Sepulture van de Eersaemen Laurens Rollens overl den 16 9ber 1635 ende van d’heer Michiel Va
Merender fs Jan overl den ….. ende va Joff Matine De Kest huisvrouwe van den voorseyden
Laurens ende d’heer Michiel haeren 1 ende 2de mans overl den 5 9ber 1658 ende van Sr Charles
Rollens fs Laurens overl den 14 7ber 1669
Bidt voor de zielen
Nr. 150 E:P:
Hier licht Velbette de weduwe van Joris Steury die starf int jaer 1502 den 21 in Lauwe hier licht Joris
Steury fs françois die starf int jaer 1520 den 22 dagh in lauwe.
Nr. 151
In den midden:
Sepulture van Jan Steil fs Saeles die overl den 7 7ber 1618 ende van fransynken Van Slype fa Jan
syn huysvrouwe die overl den 21 xber 1633
Nr. 152 E:V:
Sepulture van Maeyken hermans ’t wyf van Jacques Avegeer overl den 26 mey 1612
Nr. 153 E:V:
Sepulture van Jan Van slype d’oudendie overleet den 5 sporkel 1583. Sepulture van Jan Van Slype
de jonge fs Jan die overleet den 20 8ber 1605
Nr. 154
Hier licht begraven Anna Masakees fa Antheunis weduwe van Jan Van Slype overl den 12 oust
1621. hier licht begravenn Tanneken Catheline, Joos, lodewyck de kinderen van Jan Van Slype
d’oude ’t saemen overl. in de maend van sporkel 1584. hier onder licht begraven Joos Van Slype in
syn leven kerckmeester ende regierder vanden algemeenen armen ende dobbelen coninck van St
Andries gulde deser stede overl. 15 7ber 1691.
Bidt voor de zielen
Nr. 155
Sepulture van den Eersaemen François Fredericx fs Cornelis die overleet den 10 dag in 8ber 1501
ende Joff Josynken fa Adriaen De Vinck syn wettelycke die overl…..
NR. 156 E:P:
D.O.M.
Vrye graefplatse van Sr Francis De man fs Anthone verwekt bij Mary Anna hemels fa Cornelis
geprocreeert by Jacqueminken Arents overl. den 6 9ber 1745 in huwelycke gehadt Joff Anna
Theresia Leys fa Carolus verwekt bij helena Wyts fa Jan geprocreeert bij Mary Van Loo overl. den
20 9ber 1739 ’t saemen in huwelycke geweest 5 jaeren ende gewonnen 3 kinderen wanof 2 int
leven Joes Francis overl den …. Pieter Eugemius overl den 15 april 1745 voor tweede huysvrouw
Isabella Josepha Mauran fs Martinus verwekt bij Maria Catherina hubert fa Guillielimus geprecreeert
by Jacoba Dewaele overl den 27 februari 1748 oudt 33 jaeren ’t saemen in huwelycke geweest 6
jaeren ende gewonnen 4 kinderen te weten Antonius francis, Frans carolus, Isabella theresia ende
mary Joanna Petronilla. Bidt voor de zielen
Nr. 157 E:P:
Vry sepulture van Mailliaert De roof s Jan overl. den ……. Ende van Joff Anna De Roo fa Maerten
syn eerste huysvrouwe overl. den 20 8ber 1702 ende van Joff Jacqueminken Wolckers fa Malliaert
syn 2de huysvrouwe overl. den 20 july 1709
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Nr. 158 E:P:
Sepultre van aeyken fa Jan Daneels van Cokelaere overl. den 26 oust 1583 die groote vrouwe was
van Maeyken de huysvrouwe van Jan Valcke fs Louis Hooft die overl. den 25 lauw 1599 ende
Maeyken haer kyndt overl. den 10 april 1599
Nr. 159
In den midden:
Hier licht begraeven Kastiaen Van den Aweele geseyt alias Dewaver die overleet anno 1520 den
eersten dan in 9ber ende Adriaene syn wijf fa Jan de Vleesauwer starft anno 1510
Nr. 160 E:V:
Sepulture van Sr Cornelis Bouden syn eerste huysvrouwe Mary Magdalena Delaace en syn 2de
huysvrouwe Cornelie Clou meester van de aerme schoole dewelcke 40 jaeren de kerke gedient
heeft overl. den 5 mey 1698
Bidt voor de zielen
Nr. 161
D.O.M.
Et recordationi Domicella gloriosœ Anna Vlieghe osten danœ fs Martini et Mariœ Hamilton scoti
quœ temporœ belli hanc ad urbintripidie virginem virgo fugit annos que natœ 36 moritur neoporti
nonis junii anni Diynœ fILIœ haMILton Voter IO InsIgn/1 eXa Ustœ sUrp Is iGot Iœ reqUIes JugL1
Urbs Neoport UmqUœ fert Ur Virgo ugu LLI1 De VIGta eXIst It
Nr. 162 E :V :
Vry sepulture van Sr Cornelis Lecot fs Cornelis gewonnen bij Cornelie De Wynter gebooren op de
prochie van Mannekensvere overl. 12 mei 1785 ende van syne huysvrouwe Mary francoise
Robaeys fa Jan gewonnen by Jacqeminken Vantyghem overl. den 12 maerte 1783 oudt 56 jaeren ’t
samen in huwelycke geweest 36 jaeren ende gewonnen dertien kinder francisca, dorothea, mary,
godelieve, cornelia, constantia, felicita Joanna
Nr. 163 E:V:
Hier licht begraven Martini Lammen fs Jacob die overl. den ….. huysvrouwe van Laurens Gach
overl. den 14 xber 1696
Nr. 164
In den midden:
Sepulture van Antheunis Devie fs d’heer Joos Devie overl. den 3 7ber 1632 ende van Joff Margarita
Sallaert Duflo gebooren van Doornick overl den ….
Nr. 165 E:V:
Sepulture van Maria Theresia Josepha Vibert fa Maerten ende van Mary Joutmont oudt 3 ½ jaeren
overleden den 17 febri 1721
Nr. 166 E:P:
Sepulture van Cornelis Goosen fs Cornelis wijlent schepen ende tresorier deser stede van der
Nieuport die overl. den 10 dagh in 7ber 1694 ende Maeyken fa Maerten Van den berghe syn wijf
overleet …..
Nr. 167 E:P:
Hier licht begraven Guilliamus Van steertegem die overl den 22 7ber 1612
Nr. 168 E:P:
Sepulture van Josinken Maeyken, Pieter, Carel, Pieter en Adriaen, de kinderne van Adriaen Geldof
coster deser kercke… overl. dne 18 7ber 1603
Nr. 169 E:P:
Hier licht begraven Anthonyne fs Antheunis van Nieuwunter de huysvrouwe van Jacque van den
vivere gebooren van Lombarie die overl den 25 mey 1622
Bidt voor de zielen
Nr. 170 E:P:
Hier licht begraven Catharina Petronilla De Roo fa Jan gestorven jonge dochter houdt 19 jaeren
overl. den 28 maerte 1693
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Nr. 171 E:P:
Sepulture van d’heer Pieter Corcelles fs Sr Bartholomeus ’t synen tyde voorschepen end ekoopman
alhier overl. den 13 juny 1697 ende van Joff Petronilla Verleure fa Jacques overl. den 19 april 1719
te saemen geprocreeert 6 kinderen. Sr Pieter fs d’heer Pieter overl. den 8 february 1711. Joff
Petronilla fa d’heer Pieter overl den 7 janry 1703 getrout geweest met d’heer Pieter Marchandt
ontfanger van syne majesteits Rechten binnen Nieuport is overl. den 19 9ber 1694. Joff Judoca
Françoise fa d’heer Pieter Corselles overl. den 27 maerte 1688
In vrede moeten haere zielen rusten
Nr. 172 E:P:
Hier licht begraven hubrecht Van Borgoin overleet den ….. ende van syne huysvrouwe Catharina
Van Utrecht overleden den 19 janry 1671
Bidt voor de zielen
Nr. 173 E:V:
Heer Pieter Baelaert die overleet den 14 april 1601
Nr. 174
Sepulture van Sr Pieter van de genagte fs Joos scheen deser stede geprocreeert bij Mary Codde
overl. den 4 juny 1731 ende van Joff Anna Mary Van der heyde fa Louis geprocreeert bij Isabella
Clara Dorsiere syn huysvrouwe hebben ’t saemen in huwelycke geprocreeert 5 kinderen overl den 4
july 1751 oudt 67 jaeren dan of int leven Pieter Paules Mary Scholastica ende Anna Louisa overl
den 11 july 1741
R.J.P.
Nr. 175
In den midden:
Sepulture van Joos Waltrave geboortigh van Middelburg in Zeeland die overleet anno 1502 den 3 in
sporkel.
Nr. 176
Hier licht begraven Guillielmus Witvoet fs Robert die overleet den 9 augusti 1652 ende van
Jacqueminken Vereecke fa Pieter sijn huysvrouwe die overleet den 25 january 1650. Bidt voor de
zielen
O Mensch ick bid hier dogh wem leeft
En mildelijck den armen geeft
Als gij eens sult gestorven syn
T sal u bevrien van veel pijn.
Nr. 177 E:V:
Hier licht begraven Anna Betten huys vrouw van Cornelie Jaeckx overl den 6 janry 1692
Nr. 178 E:P:
Sepulture van d’heer Jacob Vanagt die overl. anno 1528 de, 28 dagh van 9ber
Nr. 179 E:V:
Vrij sepulture van d’heer Cornelis Stellemans fs Judoci schepen ende kerckmeester deser kerkcke
geprocreeert bij Joff Anna fa Jacques Annoet overl den 4 xber 1750 oudt 89 jaeren ende van Joff
Joanna De Conynck fa Anthone sijne huysvrouwe geprocreeert bij Mary De Latre overl den 17 juni
1719 ’t saemen in huwelijcke geweest 32 jaeren ende geprocreeert 2 kinderen Mary Magdalena
overl den 17 9ber 1693. Joff Joanna Theresia Jacoba overl. den 25 maerte 1724 ende van Joff
Monica Abordin fs Jan sijn tweede huysvrouwe overl den 14 juny 1725 ende van Joff Margarita
Vandenberghe syn 3de huysvrouwe overl den 6 8ber 1724
Nr. 180
In den midden:
Sepulture van d’heer Jan Boudin fs Cornelis schepen deser stede gebooren tot Vynchem Veurne
Ambacht overl den 19 february 1693 ende Joff Mary ga Mallt Maris sijn eerste huysvrouwe hebben ’t
saemen in huwelijcke geprocreeert 6 soonen en 5 dochters overl. den 26 8ber 1684 ende Joff
Joanna fa Cornelie Velle sijne tweede huysvrouwe overl. den ….
Bidt voor de zielen
(Wordt vervolgd)
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Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (9, slot)
door Joeri STEKELORUM
Correspondentieregister van 15 februari 1881 tot 17 juli 1888 (deel 2)
Nr. 1
15/02/1881
Nr. 100 21/04/1882
Nr. 200 24/03/1883
Nr. 300 08/02/1884
Nr. 400 19/11/1884
Nr. 500 31/10/1885
Nr. 600 15/12/1886
Nr. 700 11/02/1888
Puis, Augustus
Puis, Charles
Puis, Pharailde
Rathé, Hippolyt
Rathé, Hypoliet
Rathé, veuve
Roels, Alphonse
Rubben, David-Alexandre
Rubben, Joannes-Baptiste
Ryckewaert, Charles
Rys, Leonora-Rosalia
Sanders, Amelie
Schoolaert, Pierre
Schoolaert, Pierre Albert
Serruys, Anne-Marie
Storme
Storme, Desire

18 (onderstandswoonst)
307 (milice);39 (milice)
18 (onderstandswoonst);56 (voorlopigen onderstand)
692 (militie lichting van 1888)
226 (burgerwacht)
644 (chemin de fer vicinal de Nieuport à Furnes)
538 (chemins de fer vicinaux)
367 (etat civil)
367 (etat civil)
325 (examen electoral)
573 (burgerstand)
373 (route pavée de Furnes par Coxyde vers Oostduinkerke)
34 (miliciens, congé)
118 (milice);120 (milice);125 (milice);41 (service militaire)
680 (burgerstand)
2 (domicile de secours)
1 (domicile de secours);16 (voorlopigen onderstand);200 (voorlopigen
onderstand);204 (secours provisoires);6 (domicile de secours)
Suber, Edmond
435 (milice)
Suber, Vital
644 (chemin de fer vicinal de Nieuport à Furnes)
Ternier, Auguste
410 (buurtwegen)
Thybaut, Louis
30 (dons et legs)
Thybaut, Theophile
678 (service militaire)
Thybaut, Theophile-Emile
476 (service militaire)
Ticket, Amelie
265 (onderstand)
Ticket, Louis
155 (onderstandswoonst);265 (onderstand);724 (milice)
Ticket, Pieter
265 (onderstand)
Ticket, Seraphin
257 (onderstand)
Ticket, Theodoor
265 (onderstand)
Ticket, Zenobie
265 (onderstand)
Vanbillemont, David
659 (militiens, verlof)
Vanbillemont, David-Francois
568 (service militaire)
Vanbillemont, Edouard Theodore 178 (milice);303 (milice);428 (milice);78 (milice)
Vanbillemont, Pierre-Francois
179 (milice);206 (miliciens, rappel);322 (miliciens en congé illimité);343 (service
militaire)
Vandamme, (molenaar)
188 (bureau de bienfaisance)
Vandamme, Carolus
658 (onderstand)
Vandamme, Charles
685 (entretien d'aliénés);689 (aliénés);703 (aliénés)
Vandenameele
481 (onderstandswoonst);497 (onderstandswoonst);512 (onderstandswoonst)
Vandenameele, Carolus-Ludovicus-Balthazar
573 (burgerstand)
Vandenameele, Joannes-Baptista 573 (burgerstand)
Vandenameele, Philippe
443 (ouvriers decorés);68 (travailleurs agricoles, decorations)
Vandenberghe
323 (dons et legs);362 (giften en legaten)
Vandenberghe, Charles
236 (dons et legs);317 (donations et legs);331 (dons et legs);341 (dons et legs);347
(donations et legs)
Vandenberghe, Karel
374 (giften en legaten)
Vandenberghe, Louis
325 (examen electoral)
Vandenberghe, sieur
288 (dons et legs);297 (dons et legs)
Vandenberghe, veuve
449 (repatriement)
Vandenbogaerde, Camille
82 (service militaire)
Vandenbogaerde, Jean
76 (service militaire);82 (service militaire)
Vandenbussche, kinderen
175 (voorlopigen onderstand)
Vandenbussche, Medard
119 (voorlopigen onderstand);192 (voorlopigen onderstand);199
(onderstandswoonst);212 (onderstand);268 (onderstand);329 (secours publics)
Vandenbussche, Medardus
170 (voorlopigen onderstand)
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Vandepitte, Charles-Louis
186 (milice)
Vanderdonckt
291 (route pavée)
Vanderplancke
160 (domicile de secours); 121 (domicile de secours)
Vandewoude, Henri
594 (service militaire)
Vanhille, Jean
227 (pêche cotière, avarie)
Vanhoenacker
291 (route pavée)
Vanhoutte, Charles
583 (chemin vicinale Ostende-Furnes)
Vanhoutte, Henri-Alphonse-Charles
701 (milice)
Vanhove, Pieter
145 (voorlopigen onderstand);416 (voorlopigen onderstand)
Vannecke
266 (jury, appel);391 (lager onderwijs)
Vannecke, Charles
235 (listes electorales);311 (etablissement d'instruction);318 (examens electoraux,
membres du jury);332 (listes electorales);363 (examens electoraux, jury)
Vannecke, Karel
387 (lager onderwijs);642 (ontvangers, borgtochten)
Vannecke, sieur
262 (reforme electorale);309 (réforme electorales, etablissement d'enseignement)
Vanoosten, Henricus
436 (burgerstand)
Velghe, Louis
227 (pêche cotière, avarie)
Verbaere, Pieter
117 (onderstandswoonst)
Verbaere, Seraphin
156 (voorlopigen onderstand);273 (onderstandswoonst);36 (frais de secours)
Verbrugghe, Cesar
279 (onderhoud)
Verbrugghe, Florent
383 (instruction primaire);603 (instruction publique);527 (militie)
Verbrugghe, Florent-Corneille
467 (instruction primaire, ecoles normales, bourses, fonds provinciaux);522 (milice)
Verbrugghe, Florimond
435 (milice);527 (militie)
Verbrugghe, Florimond-Albert
298 (milice)
Verbrugghe, Florimondus-Albertus 616 (militie, lichting van 1887)
Verhaeghe, Louis
114 (actes de courage et de devouement)
Verleene, Elodie
86 (voorlopigen onderstand)
Verlynde, Amelie
100 (DS = domicile de secours);201 (DS);269 (DS);275 (frais d'inhumation)
Vermeersch, Arsene
45 (decorations agricoles et industriels)
Vermeersch, Auguste
647 (entretien d'indigents);687 (entretien d'indigents);728 (sourds-muets et aveugles)
Vermeersch, August-Leopold
676 (burgerstand)
Vermeersch, Augustus-Leopold
680 (burgerstand)
Vermeersch, Carolus-Ludovicus 680 (burgerstand)
Vermeersch, Charles
45 (decorations agricoles et industriels)
Vermeersch, Karel
706 (onderstandsdomicilie);710 (gedekoreerde werklieden)
Vermeesch
633 (sourds-muets et aveugles)
Vermeesch, Arsene-Desire
185 (milice)
Vermeesch, Auguste
652 (sourds-muets et aveugles);671 (sourds-muets et aveugles);700 (sourds-muets et
aveugles)
Vermeesch, Charles-Louis
478 (service militaire)
Vermeesch, David
571 (domicile de secours);593 (domicile de secours);614 (sourds-muets et aveugles)
Vermeesch, David-Leopold
549 (doofstommen)
Vermeylen, sieur
711 (contributions)
Vermoote
633 (sourds-muets et aveugles)
Vermoote, Charles
688 (police sanitaire des animaux domestique)
Vermoote, Francois
272 (milice);529 (service militaire)
Vermoote, Pierre-Francois
216 (service militaire)
Vermoote, Rosalie
432 (DS = domicile de secours);457 (DS);474 (fonds commun, sourds muets);477
(DS);500 (fonds commun, sourds muets);518 (DS);553 (DS);571 (DS);593 (DS);614
(sourds-muets et aveugles);647 (entretien d'indigents);728 (sourds-muets et
aveugles);652 (sourds-muets et aveugles);671 (sourds-muets et aveugles)
Vermoote, Rosalie Sophie
392 (sourde muette);409 (sourds muets)
Vermote, Francois-Jean
580 (service militaire);587 (service militaire)
Vermote, Rosalie
687 (entretien d'indigents);700 (sourds-muets et aveugles)
Versteele
61 (placements de fonds)
Vierval
583 (chemin vicinale Ostende-Furnes)
Vierval, Leopold
643 (opleg borgtocht)
Vierval, Louis
636 (receveurs, fin de gestion)
Vilain, Amand
183 (milice);300 (milice)
Vilain, Antoine-Corneille
184 (milice)
Vilain, Antonius
531 (openbaren onderstand);601 (voorlopigen onderstand)
Vilain, Auguste
161 (etat civil)
Vilain, Augustus
163 (burgerstand)
Vilain, Charles
181 (milice);328 ( DS = domicile de secours);335 (DS);369 (DS)
Vilain, Charles-Louis
301 (milice);429 (milice);523 (milice)
Vilain, Zenobie-Amelie
163 (burgerstand)
Visart, Leon
340 (election pour les chambres)
Vossaert, Engelbertus
590 (burgerstand)
Vossaert, Leonia-Sophia
590 (burgerstand)
Wally, Valentin
724 (milice)
Wallyn, Valentin
712 (milice refractaire)
Zwertvaegher, Pierre
397 (ouvriers decorés);45 (decorations agricoles et industriels)
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Familiedrama in Oostduinkerke, anno 1840
door Joeri STEKELORUM

In het gemeentearchief van Koksijde bevindt zich een register met diverse akten en uitgaande
brieven die genotuleerd werden door de gemeentesecretaris Carolus Petrus De Brauwere (°Veurne,
1802). Hij was van 1835 tot 1863 secretaris van Koksijde, een functie die hij ook uitoefende in o.a.
Adinkerke, Wulpen en Avekapelle.
In dit boek krijgen we het relaas van de verdrinkingsdood op 15 april 1840 van Ludovicus Josephus
Blondé, geboren in Koksijde op 13 juli 1835. Hij was de oudste zoon in het gezin van Petrus
Franciscus Blondé (°Houtem, ca. 1799) en Amelia Vanderghote (°Nieuwkapelle, 1806), gehuwd te
Veurne op 02-06-1830. Het gezin verhuisde kort na 1840 naar Houtem.
Hieronder de transcriptie van het proces-verbaal:
“Ten jaere 1840, den 16 april van 9 ueren ’s morgens, voor ons Franciscus Declercq, burgmeester,
bekleedende het ambt van commissaris van politie der gemeente Coxyde, arrondissement Veurne,
provintie Westvlaenderen, is verschenen Petrus Franciscus Blondé, werkman oud 40 jaeren,
woonende Coxyde, welken verklaert heeft dat zijnen zoon Ludovicus Blondé, oud 5 jaeren
verdronken gisteren omtrent en een uere en half naemiddag in eenen grooten gragt genaemd
Slabbelingsleed digt aen zyne wooning.
Ten gevolge van dit verslag, hebben wij ons dadelijk,
bijgestaen van den heer Victor Dekeuwer, heelmeester te
Veurne, ter plaets begeeven en hebben aldaer waerlijk
eenen jongeling gevonden die dood was en welken op het
oogenblyk herkend is geweest te zijn den zoon van den
comparant die volgens verklaer van dezen gisteren by den
zelven gragt omtrent ten 1 hueren van middag was spelende
en die in den zelven gragt zoude verdronken zyn.
Hier omtrent een nauwkeurig onderzoek bewerkstelligt
zynde en aen gemelden jongeling geene wonden,
kneuzingen noch teekenen bevonden hebbende, die eenig
kwaed vermoeden konde doen opvallen, betuygen wy
derhalven dat dien inderdaed verdronken is en dat zyne
dood aen geene andere oorzaek dan aen dit ramp alleen
kan toegeschreven worden. Onmiddelyk na den afloop van
dit onderzoek is het lyk van dien jongeling op onze bevelen
naer de wooning van zynen vader ter tydelyken bewaering
overgebragt geworden.
Van welke schouwing wy opgemaekt hebben het
tegenwoordig proces-verbael om te worden gezonden aen
mynheer de procureur des Konings der regtbank te Veurne,
Acte als boven
(get. V. Dekeuwer en F. Declercq)”
_______________________________________________________________________________

Walking back to happiness

door Joeri STEKELORUM

Niet te missen: documentaire over zoektocht naar de familiegeschiedenis !
In samenwerking met het gemeentearchief van Koksijde en het Cultuur Centrum CasinoKoksijde,
organiseert onze VVF Westkust-afdeling een unieke activiteit op woensdag 7 september a.s. !
We presenteren jullie een straffe documentaire over vaders en zonen van filmmaker en exKoksijdenaar Pascal Poissonnier. ‘Walking back to happiness’ is een heel intiem maar ook
universeel verhaal, ondersteund door een persoonlijke hedendaagse rocksoundtrack.
Pascal Poissonnier gaat op onderzoek naar een gerucht dat al jaren de ronde doet in zijn familie. De
naam die de familie nu doorgeeft van vader op zoon is niet de juiste. Ergens in de loop van hun
familiegeschiedenis heeft een vader zijn naam gegeven aan het kind dat niet het zijne was.
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De jongere generatie weet er het fijne niet van en de ouderen
houden allemaal de lippen stijf op elkaar. De eerste persoon die
Pascal wil ondervragen is zijn eigen vader, met wie hij altijd een heel
moeilijk contact had. De wat norse pater familias voelt niet veel voor
het project van zijn jongste zoon, maar praat voor de camera meer
dan ooit met hem. Gaandeweg ontrafelt Poissonnier lang vervlogen
familiegeheimen en vetes.
De documentaire werd in wereldpremière vertoond op het DOKLeipzig festival in de International Young Talent competitie, een
Pascal Poissonnier
selectie van gedurfde en onconventionele films die weigeren de
platgetreden paden te volgen. “Onderhoudend, luchtig en vol
verrassende visuele vondsten. (…) een film met humor en ontroerende momenten.” (Dok Leipzig)
Filmvertoning van 76 mnuten in aanwezigheid van regisseur Pascal Poissonnier. U krijgt na
de vertoning de gelegenheid om vragen te stellen.
Praktisch
De voorstelling gaat door in de theaterzaal van het cc CasinoKoksijde op woensdag
7 september 2011 om 20u.Toegangsprijs: 5 euro/ 4,50 euro (+55 jaar).
_______________________________________________________________________________

VVF-Westkust verhuist !
door Joeri STEKELORUM

De knoop is doorgehakt ! In de loop van de maand september verhuist ons regionaal VVFdocumentatiecentrum. Rond 2000 nam onze afdeling haar intrek in de ondertussen welgekende
lokalen op de tweede verdieping van het CC Taf Wallet in de Veurnelaan 109 te Koksijde-SintIdesbald. Voortaan huizen wij in het statige oud-gemeentehuis van Oostduinkerke.
Door het vrijkomen van het oud gemeentehuis van Oostduinkerke (verhuis van het OCMW naar een
nieuwbouw), greep het gemeentebestuur van Koksijde de gelegenheid te baat om daar een
erfgoedhuis in te richten. Naast de coördinator van 5-Art (die o.a. zal werken aan beeldbank voor de
gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, naar het voorbeeld van
www.westhoekverbeeldt.be), het Unesco vormingscentrum, de Vrienden van het Nationaal
Visserijmuseum, de bibliotheek van deze laatste, zal ook onze VVF-afdeling aldaar over ruime en
moderne lokalen kunnen beschikken. We zijn het gemeentebestuur van Koksijde alvast dankbaar
voor de mogelijkheden die ons daarmee geboden worden.
Ons centrum zal gevestigd zijn op de eerste verdieping en bestaan uit een bureel voor het
secretariaat, een leeszaal, een ruimte waar in alle rust de digitale bestanden op PC kunnen
geconsulteerd worden en een bibliotheek.
De verhuis, gepland voor augustus, is
uitgesteld naar september door een
kunsttentoonstelling die tot einde augustus
loopt in het oud gemeentehuis. We hopen
dus ons centrum terug, voor de leden en
andere geïnteressseerden, te kunnen
openen tegen einde september. Een
opendeurdag zal worden georganiseerd,
zodat iedereen kan kennismaken met ons
aanbod.
Meer informatie volgt per mail. Mogen
we van de gelegenheid nog eens vragen
aan onze leden hun mailadres door te
geven aan de voorzitter, stekelorum@skynet.be ! Dat vergemakkelijkt onze communicatie en
u wordt als lid gemakkelijk op de hoogte gehouden van onze activiteiten en nieuwsjes !
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Familiekunde Vlaanderen
regio Westkust (VVF Westkust vzw)
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)
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AGENDA
Vrijdag 20 januari: Nieuwjaarsreceptie van Familiekunde Vlaanderen,
regio Westkust, in het Erfgoedhuis te Oostduinkerke
Tussen een natje en een droogje brengt Gilbert Van Bocxstaele een
powerpointproductie over de belangrijkste activiteiten van onze vereniging.

Het FV-documentatiecentrum in het Erfgoedhuis, Leopold II-laan nr. 2 in Oostduinkerke
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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Met de gewaardeerde
steun van

Hoe word ik lid van de VVF ?
U stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum
€ 80 als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF AntwerpenMerksem.
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.

Laatste publicatie van VVF Westkust
Beveren-IJzer, parochieregisters begrafenissen (1667-1796), Dirk Cailliau, 157 p. € 14.
Sint-Joris, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 13.
Ramskapelle, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 25.
Nieuwpoort, Poortersboek, Jef Cailliau, Joeri Stekelorum, Jan Van Acker, € 19.
Alveringem, Parochieregisters (2 delen), Joeri Stekelorum, € 56.
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VVF is nu Familiekunde Vlaanderen
door de redactie

Op 1 oktober 2011 heeft de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) zichzelf omgedoopt tot
Familiekunde Vlaanderen. De bestaande koepel Familiekunde Vlaanderen werd ontbonden. Het
Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH), gevestigd in Handzame, heeft zich als
documentatiecentrum ingeschakeld in de structuur van VVF, waarna de VVF zich omdoopte tot
Familiekunde Vlaanderen. De jarenlange goede samenwerking tussen VVF en VCGH vond hierin
haar bekroning.
Familiekunde Vlaanderen werd ondertussen ook erkend als landelijke organisatie voor volkscultuur
onder het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet. Door deze erkenning en subsidiëring blijft de werking
van de vereniging voor de periode 2012-2016 verzekerd. Dit zal ons in staat stellen om onze
opdracht te blijven vervullen en zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de zeer
boeiende wereld van de familiegeschiedenis.
Voor de werking van onze vereniging heeft deze structurele vereenvoudiging alleen maar
voordelen. Wie informatie wenst omtrent familiegeschiedenis, genealogie, genetisch
migratieonderzoek of heraldiek in Vlaanderen en Brussel kan zich nu richten tot één aanspreekpunt.
Bovendien werd gekozen voor een naam die analoog is aan de twee andere grote cultureelerfgoedorganisaties, met name Heemkunde Vlaanderen en Volkskunde Vlaanderen. Dit zal de
naambekendheid ongetwijfeld vergroten waardoor meer mensen kunnen kennismaken met
familiegeschiedenis.
Uw VVF-afdeling Westkust is een onafhankelijke vzw en kan dus niet zonder meer een
naamswijziging doorvoeren. Aan de algemene vergadering van VVF-Westkust, die eerlang
samenkomt, zal het voorstel worden voorgelegd om de vereniging om te dopen tot Familiekunde
Vlaanderen, regio Westkust. Andere provinciale en regionale afdelingen in Vlaanderen zullen
wellicht hun naam overeenkomstig aanpassen. De naamswijziging heeft wel heel wat praktische
gevolgen. Ook websites, briefhoofden, stempels, brochures... worden aangepast. Dit vraagt
natuurlijk de nodige inspanningen van onze vrijwilligers die in het bestuur actief zijn.
Over uw lidmaatschap hoeft u zich geen zorgen te maken. Wie zijn lidgeld betaalt, blijft natuurlijk
lid. De lidkaarten voor 2012 zijn reeds
opgesteld met de benaming
Familiekunde Vlaanderen.

Het Erfgoedhuis “Bachten de Kupe” in het dorp van
Oostduinkerke, de nieuwe zetel van Familiekunde
Vlaanderen, regio Westkust.
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Ondertussen is onze regio Westkust van
Familiekunde Vlaanderen verhuisd en
sinds 5 november actief in het nieuwe
documentatiecentrum in het
Erfgoedhuis “Bachten de Kupe”, Leopold
II-laan 2 in Oostduinkerke. Dat is het
voormalige gemeentehuis van
Oostduinkerke en het OCMW-huis van
Koksijde. Wij huizen op de eerste
verdieping. De openingsuren zijn
dezelfde.
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De zeven geslachten van Brussel1
door Gabriël VAN CANNEYT en Yves DE HEYN

De Zeven Geslachten van Brussel met de namen: Coudenberg, Roodenbeke, Serhuyghs, Serroelofs,
Sleeus, Steenweeghs en Sweerts waren bevoorrechte families. Ze behoorden vanaf de
middeleeuwen tot 1793/1794, tot de patriciërsfamilies of het aristocratische deel van de bevolking,
tegenover anderzijds de corporaties die in negen Naties verdeeld waren en die het democratisch
deel van de bevolking vertegenwoordigden.
Hun voorrechten waren uitsluitend van kracht in de stad Brussel.
Over hun oorsprong bestaan er verscheidene hypothesen. Waren ze de eerste families die rijk
geworden zijn met de lakenindustrie, waren ze de afstammelingen van de voornaamste Brusselse
grondeigenaars of waren ze de kinderen van de vertrouwelingen van de hertog van Brabant en
aldus ook de eerste schepenen van Brussel.
Om tot deze oligarchie te worden toegelaten, dienden de kandidaten aan de hand van hun
stamboom aan te tonen dat ze van deze bevoorrechte families afstamden. Die voorwaarde alleen
volstond echter niet. Men hoorde bovendien het bewijs te leveren “burger van de stad Brussel” te
zijn, geen enkel ambacht uit te oefenen en uitsluitend van rente te leven. Daarom ook bezaten ze
eigendommen in de gemeenten rondom Brussel. Voorts moest men van het mannelijke geslacht
zijn, volwassen en katholiek. Onechte kinderen nam men niet in de geslachten op; wel hun wettige
kinderen.
Alle leden van een geslacht kwamen dus uit éénzelfde stam en de afstamming kon overgedragen
worden zowel langs de vrouwelijke als de mannelijke kant.
Hun belangrijkste taken werden in een oorkonde van 1306 met het zegel van hertog Jan II van
Brabant bevestigd:
De eerste functie is die van schepenen, dus van rechters en bestuurders van de stad. De tweede
functie is, naast die van kapitein van de burgerwachten, die van hoofd van de stadswacht
verantwoordelijk voor de verdediging van de muren en de poorten van de stad. Ze dienden ook de
openbare orde te handhaven binnen de stad. De derde functie is die van hoofd van de stedelijke
economie via de dekens van de lakengilden, als opperopzichters van de Brusselse vaart en als
toezichthouders over openbare en verfraaiingwerken.
Overleving van de geslachten in Brussel
De Zeven Geslachten behielden op onopvallende wijze invloed op het Brusselse leven.
Tegenwoordig zijn ze verenigd in de Koninklijke Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse
Geslachten, gesticht in 1961. Om lid te worden moet men steeds een stevig genealogisch dossier
indienen.
De Koninklijke Vereniging Der Afstammelingen van de Brusselse Geslachten legt zich vandaag
hoofdzakelijk toe op de verdediging van het culturele en geschiedkundige erfgoed van Brussel. Ze
geniet nog steeds een groot aanzien bij wie aan het verleden van de stad gehecht blijft.
Nuttige boeken
•

Jozef de Roovere, Le manuscrit de Roovere conservé au Fonds Général du Cabinet des
Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Filiations reconnues sous l’Ancien Régime

1

Teksten afkomstig van de Koninklijke Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse Geslachten.
www.leslignagesdebruxelles.be
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•
•
●

pour l’admission aux Lignages de Bruxelles, uitgave van M. Paternostre de la Mairieu, met
inleiding van Henri-Charles van Parys, Grandmertz, 2e deel, 1981-1982 (Tablettes du
Brabant, Recueils X et XI).
Baudouin Walckiers, Filiations lignagères bruxelloises contemporaines, De Brusselse
geslachten (1997-1999) n°147-148, 148bis, n°154, 2004.
F. de Cacamp e.a. Généalogies des families inscrites aux Lignages de Bruxelles en 1376,
d’après les travaux de J.B. Houwaert et d’après les sources originales, Brussel, 1971, drie
delen uitgegeven onder redactie van Henry-Ch. Van Parys en François de Cacamp.
Het Fonds Houwaert, Nationale Bibliotheek van België.

N.B. Het Fonds Houwaert is een verzameling van 162 boeken geschreven door Jean-Baptiste
Houwaert secretaris van de stad Brussel in de 17de eeuw. Een schat van informaties over de
Brusselse families in de middeleeuwen. Veel namen van die brusselse families zijn terug te vinden
op de website: www.jammart.be/houwaertal.html.
Een voorbeeld van een afstammeling: genealogie De Heyn / de Woelmont
1) NICOLAS DE WOELMONT †1472 - ZIE FONDS HOUWAERT II 6601,328 EN 329, HEER VAN
SCHAERSBROUCK-Aanvaard in het geslacht STEENWEEGHS in 1457( annuaire de l Etat présent de la
Noblesse en dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles van Goethals ) x JENNE
DE FRAYMANS †1446
2) CATHARINA DE WOELMONT - ZIE FONDS HOUWAERT II 6601, 328 en 329, annuaire de l'Etat
présent de la Noblesse belge en dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles van
Goethals x JAN VAN RODE
3) MARIA VAN DE RODE- ZIE « procès Cour Féodale du Brabant 664/292 » x JAN ESTRICX (VAN
EYSTRYCK ) - procès Cour féodale du Brabant -, Annuaire de l’Etat présent de la Noblesse belge en
Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles van Goethals 1855
4) CATHARINA ESTRICX (VAN EYSTRYCK) x WILLEM MEERTE °1452 - ZIE FONDS HOUWAERT II
6601,96 à 99
5) MARGARETHA MEERTE - ZIE FONDS HOUWAERT II-6601,96 à 99 x ELUWAERT VAN
RUYSSEVELT- ZIE FONDS HOUWAERT II 6601,96 à 99 + genealogie en akten Rijksarchief van Leuven
6) ANTHONIUS VAN RUYSSEVELT- ZIE genealogie VVF Merchten- akten Rijksarchief van Leuven †1631 x MARGRIET VAN DEN BEMPTE -,ZIE overlijdensakte Merchtem †1627
7) CATHARINA VAN RUYSSEVELT – ZIE geboorteakte Rijksarchief Leuven en Klappers †1658 x
EGIDIUS VAN ZEEBROECK - ZIE geboorteakte
8) CORNELIUS VAN ZEEBROECK °1620 – ZIE geboorteakte Merchtem-rijksarchief Leuven microfilm
622029 + klappers Merchtem + familiereconstructie Merchtem x MARIA VERMEEREN °1623 – Zie
klappers Opwijck
9) CATHARINA VAN ZEEBROECK °1651 - ZIE geboorteakte Merchtem - rijksarchief Leuven microfilm
622029 + Klappers x CAROLUS JACOBUS MEERT °1642 - ZIE geboorteakte
10) MARIA MEERT °1670 - ZIE geboorteakte Merchtem + Klappers Merchtem x PETRUS SIBENS °
1669- geboorteakte Meise microfilm 622041 + klappers Meise
11) PETRONELLA SIBENS °1697 – geboorteakte Meise- microfilm 622041 + Klappers Meise x
CORNELIUS JACOBS °1695
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12) JAN BAPTIST JACOBS °1733 - geboorteakte Meise-rijksarchief Leuven-microfilm 622041 +
klappers Meise x CATHARINA BULENS °1739
13) CHRISTINA JACOBS °1766 - geboorteakte Meise -microfilm 622041 + klappers Meise x JAN
BAPTISTA DE HEYN °1769 – geboorteakte Meise – Rijksarchief Leuven- microfilm 622041 Meise
1769
14) PETRUS DE HEYN °1798 – huwelijksakte Grimbergen-Rijksarchief Leuven x ELISABETH VAN
HEMELRIJCK
15) JOANNES BAPTISTA DE HEYN °1824, Landbouwer - geboorteakte Grimbergen x ANNE MARIE
DAVERAET
16) JOANNES BAPTISTA DE HEYN °1855, landbouwer – geboorteakte stad Brussel (Haren) x
CAROLINE LEPAGE
17) PETRUS JOSEPHUS DE HEYN °1889, landbouwer – geboorteakte stad Brussel (Haren) x
ELISABETH SCHAMPS
18) FRANS DE HEYN,°1906 , landbouwer – geboorteakte stad Brussel (Haren) x MARIE-HENRIETTE
VAN CUTSEM °1909
19) FRANCOIS DE HEYN °1933 – geboorteakte Evere x LAURE VERSCHUEREN °1934
20) YVES DE HEYN ° 1961 - geboorteakte Ukkel.

Voorouders van Nicolas de Woelmont tot in 1290 - Fonds Houwaert II.
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (6)
door Hilon VANLEENHOVE

Nr. 181 E:P:
Sepulture van den Eersaemen Paschier Blankaert fs Paschier Backer van synen style overl. den 9
oust 1688 ende Anna Termeyn fa Norbert sijne huisvrouwe overl. den …..
Bidt voor de zielen
Nr. 182 E:P:
D.O.M.
Sepulture van Xaverius Van de Casteele fs Carel overl. den 19 maerte 1728 ende van Mary Penant fa
Jan sijn eerste huysvrouwe ’t saemen geprocreeert 3 kinderen overl. den 26 july 1701 voorts van
Josynken Demoor fa Pieter syn tweede huysvrouwe ‘ saemen geprocreeert 2 kinderen overl. den 3
april 1704 oock van Helena Geeraert fa Pieter syn derde huysvrouwe ’t saemen geprocreeert 14
kinderen wan of nogh in ’t leven syn 6 kinderen overl. den 1 mey 1742.
Bidt voor de zielen
Nr. 183 E:P:
D.O.M.
Vrij sepulture van Carolus Joannes Vlieghef s Pieter geprocreeert bij Mary Francisca Van de casteele
fa Xaverius meester backer deser stede onder de gulde van St Aubertus en van syne huysvrouwe
Joanna Francisca Mullaert fa Philippus geprocreeert bij Joanna Debruyne fa Philippus overl den 18
oust 1769 oudt 39 jaeren in huwelijcke geweest 15 jaeren en half en de gewonnen 10 kinderen;
henricus, franciscus, Carolus, Mary Josepha overl den 22 oust 1766 oudt 8 jaeren, Joanna Eustachia,
Anna Mary Antonia d’ander 6 bejaerigh gestorven.
R.J.P.
Nr. 184 E:P:
Vry sepulture van Anthone Jansen fs Anthone overl den 28 7ber 1703 ende van Joff Petronilla
Lermitte fa Denis syn huysvrouwe die ’t saemen geprocreeert hebben 4 kinderen overl. den 24 mey
1717 ende van Lauwrins frans fs Isaeck haeren tweeden man overl …..
Nr. 185 E:P:
Sr Cornelis Verveert fs Jan Dischmeester deser stede overl. den 17 7ber 1718 ende van Monica
Labordyn fa Jan syn huysvrouwe overl. sonder kynderen ende van Sr Jan Labordyn en de Joff
Elisabeth Van houtten syn huysvrouwe overl. den ….. die geprocreeert hebben Joannes, Ivo,
Jacobus, Victor, Mary, Isabella en de voornoemde Monica.
Nr. 186 E:P:
D.O.M.
Vry sepulture van Pieter Michiel Vlieghef s Pieter geprocreeert bij Pieter D’heyne fa Cornelis
meester backer overl. den 17 juny 1748 oudt 51 jaeren ende van syn huysvrouwe Marie francisca
Vandecasteele fa Xaverius gewonnen by Mary Pennons overl. den 3 april 1776 oudt 79 jaeren ’t
saemen in huwelycke geweest 22 jaeren ende gewonnen 8 kinderen te weten; Carolus Joannes
meester backer overl den 12 9ber 1775, Pieter Antonius meester backer overl den …. Mary Josepha
overl den …….
R.J.P.
Nr. 187
In den midden :
Hier onder licht begraven Jan Goom fs Jan gebooren van hondschote die overl. den 2 febr 1670
ende Louise Damman fa Simoen syn eerste huysvrouwe gebooren van Zeescapelle bergambacht
begraven in de prochiekercke van Avecapelle Veurne ambacht overl. den 25 january 1658.
Sepulture van Jacques Goom fs Jan bij Louise Damman geboren van hondschote overl. den ….. ende
Anna Gersein fa Philips syn huysvrouwe gebooren van Brugge overl; den 3 Oust 1679. In vrede
moeten zij rusten.
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Nr. 198

D.O.M.
In den midden:
Sepulture van d’heer Bartholomeus Pluvier fs Pieter schepen deser stede ende port van
Nieuportende keyser der Edele gulde van St Joris der voorseyde stede overl den 13 8ber 1699 ende
van Joff Anna Verscheure fa Pieter syne huysvrouwe die overleet den 18 maerte 1674 ’t saemen
geprecreeert 11 kinderen; Pieter, Lodewijk, Petronilla, Mary, Anna, Geeraert, Bartholomeus overl.
den 18 8ber 1707, françois, Joannes, Jacobus, Ignatius.
Bidt voor de zielen
Nr. 189
In den midden:
Sepulture van Carnelis Aket overl. anno 1546 den 8 van 8ber ende van Cathelina fa Jan Vandevijve
die voor noemden Cornelis aket wijf was die overl 1561 april 19
Nr. 190 E:P:
Onder dit sarck licht begraven Pieter Devinck fs Jan de Vinck die overl anno1552 den 15 in juny
Nr. 191 E:P:
Sepulture van Louis Lievens fs Danneels overl. den 19 9ber 1604 ende van Jock Elisabeth fa Cornelis
Degrame syn huysvrouwe overl. den 17 9ber 1604
Nr. 192
In den midden:
Sepulture van Pieter Pauwels fs Michiel geboortig van Ramscapelle starft anno 1500 ende van
Margarita fa Lauwers Dekeysere die starft den 11 van hoeymaent an. 1500.
Nr. 193 E:V:
Hier licht begraven Jan Amplut fs Pieter overl. den 28 february 1690. Bidt voor de zielen.
Nr. 194 E:V:
D.O.M.
Sepulture van Sr Francis Ignaes van Cuyck fs d’heer Joannes francis geprocreeert by Joff Isabella
Clara Van de casteele meester cherugin deser stede overl. ….. oudt …. Jaeren ende van syn huysv.
Anna Mary Mollet fa Gilles overl den 7 july 1767 oudt 69 jaeren in huelycke geweest 24 jaeren en 4
maenden ende van Joff Petronilla Isabella Loys fa d’heer Adriaen sijn 2e huysvr. Overl. den 15
january 1773 oudt 67 jaeren ende van Joff Mary Antonia Van Cuyck fa Sr Pieter syn 3de huysvrouwe,
overl. den ….. oudt …. Jaeren, in huwelyck gewonnen.
R.J.P.
Nr. 195 E:P:
Hier licht begraven Janneken Maben huysvrouwe van Michiel Leynne overleden den 3 february
1688 ende haeren soone Jacobus Meynen fs Michiel overl den 3 maerte 1691.
Bidt voor de zielen
Nr. 196 E:P:
Hier licht verlare Jan Sneuts wijf fs Pieters Wouters dochter die starf in ’t jaer 1448 den 14 dagh in
maerte. Hier licht Jan Meuts die starf in jaer 1434 den 18 van december.
Nr. 197

D.O.M
In den midden:
Vry sepulture van d’heer Pieter Winnaert fs Pieter gewonnen by Mary Joanna Vroome fa Jacques
schepen deser stede ende port van Nieuport overl. den 21 xber 1756 oock regierder van den
aermen oudt 62 jaeren ende van Joff Mary Joanna Stoor fa Jacques verwekt bij Martina Laniers syn
1ste huysvrouwe overleden 1 9ber 1732 oudt 51 jaeren ’t saemen in huwelycke geweest 9 jaeren en
10 maenden alsmede van Joff Joanna Vande walle fa d’heer Martinus geproc bij joff Mary
Magdalena Fraeys syn 2de huysvrouwe overl. den 23 july 1738 oudt 32 jaeren en alf ’t saemen in
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huwelycke 2 jaeren en 3 maenden gewonnen 2 kynderen dan of nog in leven is Pieter francis
overl….. oudt ….. jaeren in huwelycke met Joff Catharina Gould fa d’heer Jan overl. …. oudt …..
jaeren.
Nr. 198 E:V:
Vrij sepulture van d’heer Adriaen Claeys alias Colos fs Joos overl. den 9 maerte 1725 ende van Joff
Goddelieve Van de Velde fa Lucas syne huysvrouwe overl. den 26 juny 1692 voorts van Joff
Petronilla Pierloot fs Jan syn 2de huysvrouwe overl. den 1 april 1720
Bidt voor de zielen
Nr. 199 E:V:
hier onder liggen begraven de lichaemen van Joff Margarita fa Nicolais Tryoen in huwelycke
geweest met Antheunis Robyn overl. den 2 january 1646 agter gelaeten 2 dochteren te weten Joff
Mary overl. den 23 juny 1704 in huwelycke geweest met Jan Veulsteke overl den 23 xber 1683 ende
Joff Margarita Robyn overl den 1 xber 1691 in huwelycke geweets met Sr Pieter Zants overl den 2
mey 1672. hier licht begraven d’heer Judocus Zants fs Pieter schepen deser stede van Niueport
overl den 7 april 1708 ende Joff Mary Magdalena Looten syn huysvrouwe gebooren tot Duynkercke
over den ….. In vrede moeten zy rusten. Hier onder licht begraven Sr Pieter Francis Tryoen fs d’heer
Jan overl den 30 oust 1691.
Nr. 200 E:V:
Hier licht Marianne Lammen Joris wijf die starft in ’t jaer 1485 den 24 dagh in maerte. hier licht Van
der clichove die starft ’t jaer 1487 den 5 dagh in maerte.
Nr. 201 E:V:
Sepulture van Jan >Avegher Brauwere die starft anno 1533 den 31 Lauwe. hier licht Margarita ’t wijf
van Jan >Avegher die starft anno 1500.
Nr. 202
In den midden:
Hier licht begraven Joos Van slype fs Pieter, hier licht begrave Jonckvrouwe Anna fa Jan Trioen die
overl anno 1563 9de in junio. Sepulture van Pieter Vanslype fs Joos die overl anno 1555 den 20 van
junio ende jonckvrouwe Anna M?? Nicolais De Walquaertvi ? Pieter voorseyt die overleet anno
1574 den 18 dagh van meye.
Nr. 203 E:P:
Hier licht begraven Pieter Van Slype fs Joos die overleet anno 1555 den 20 in junius ……..
Hier licht begraven Pieter Van slype fs Cloucent die overleet in ’t jaer 1521 den 15 xber ende
Catheline Plateels syn wijf was die starft anno 1535 den 7 april. Hier licht begraven Jan Van Slype
die starft in ’t jaer 1435 op den 14 dagh in maerte.
Nr. 204 E:V:
D.O.M.
Vry sepulture van d’heer Ignatius Fransiscus Andries fs d’heer Dionisius D by Joff Catharina Ghyo in
syn leven baliu en sasmeester van het Ypersas nevens dese stadt den tydt van 32 jaeren
mitsgoeders Regierder van den gemeenen armen deser stede ende Directeur der Posterei van
brieven den tyd van 7 jaeren overleden den 28 february 1762 oudt 53 jaeren ende Joff Anna
Catharina Vanden ameele fa Jan by Joff Elisabeth Clara Snouck overlen den ….. ’t saemen in
huwelycke geweest 29 jaeren ende gewonnen 10 kinderen te weten Ignatius franciscus overleden
…. Franciscus Antonius Jospehus overl. den ….. Anna Mary in houwelycke met d’heer fran Louis Joes
Bernard de Brauwere fs d’heer ende meester Frans Jacques catharina Carolina in huwelycke met
d’heer ende meester fernand Jacques Jansens L.J.M fs Sr Pr Ferdinande Antonia Joanna Norberta
overl; den 2 xber 1766 in het Clooster der Religeusen ursulinen tot St Omars oudt 16 jaeren en 7
maenden.
R.J.P.
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Nr. 205 E:P:
In ganck St. Anne: Sepulture van Mathis Crunssaert die overleet anno 1600 ende Mantinken
herremans ’t voornoemde Mathis huysvrouwe die over. Anno 1606 den 20 july
Nr. 206 E:P:
Sepulture van Janneken Vanden eckhoute die huysvr. Was van Mathis Crunssaert fs Joos in syn tyd
Dr deser stede die overleet den 14 dagh van Julius 1580.
Nr. 207 E:P:
Voor den selven voet, geseyt inganck St. Anne: Sepulture van Aernout Deboetere fs Jans gebooren
van helich crussande en hadde 14 kinderen te weten bij Andriesse dyn 1 wijf 7 zoons en 3
dochteren en bij Anthone syn 3de wijf 2 soons en 2 dochters die starft den 17 van maerte 1602.
Nr. 208 E:P: Een epitaphie aan den meur op eene schilderie.
Sepulture van den Eersaemen Nicolaï Tryoen die overl. den 23 8ber 1637 ende van Jonckvrouwe
Cathalina Thybaert syn huysvrouwe die overl. den 10 april 1633.
Nr. 209 E:V:
In St. Jans choor
Hier licht begraeven Catharina Frans ….. impei Dochter ca ….. onder ’t regiment van den grave van
Biglia ende overl. den 30 oust 1604.
Nr. 210 E:V:
Vrij sepulture van d’heer Louis Walckrave in syn leven Burgemeester deser stede van Nieuport die
overl. den 26 january 1669 ende van Jonckvrouwe Laurentie fa d’heer Pieter Brunneel die overleet
den 24 february 1679 ’t saemen in huwelycke geweest 53 jaeren.
B.V.D.Z
Nr. 211 E:V:
Sepulture van d’heer Louis Valckrave fa d’heer Louis wijlent Burgemeester deser stede van Nieuport
die overl. den 16 jany 1667 ende van Jonckvrouwe Maria fa d’heer Jan Adriaensen syn huysvrouwe
die overl. den 24 maerte 1667.
Nr. 212
In den midden:
Jacob Van Bremens dochter Willems Rams wijf die starft in ’t jaer … Deram Loys De Rams zoone
gebooren van Yper die starft……..
Nr. 213 E:P:
D.O.M.
Sepulture van fs Jan Kensen capitain Norbert Kensen is overleden den 15 juni 1707 van syn
huysvrouwe Joanne Françoise Ryckewaert overl. den 27 july 1737 ’t saemen geprocreeert 4
kinderen Norbert overl. den 31 mei 1707, Pieter Joannes overl. den 18 8ber 1703, Mary Joanna ber
1767, Cornelis Jacobus overl. den 10 february 1708 ende van haren tweede man Guilliamus hubert
fs Guilliamus overl. den 6 augusti 1725.
B.V.D.Z.
Nr. 214
Aan den meur , Een schilderwerck:
Sepulture can Corselles die overl. den 25 julius 1658 ende van Maeyken Tun syne huysvrouwe ….
Corselles die overl. den 29 9ber 1629 ende van Maeyken Jacobs Soudelinck sijne tweede
huysvrouwe die overl. den 24 julius 1659.
Nr. 215 E:V: Aan den cleenen inganck van den choor:
Sepulture van Margarita ….. die starft anno 1546 den 16 …..
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Onze afdeling op bezoek
door de redactie, foto’s van Willy MOONS, Gilbert BOCXSTAELE en Marc DERUDDERE

Na een bezoek aan aan onze Noord-Franse
zustervereniing CRGFA (Centre de Recherche
Généalogique Flandre Artois) in Rosendaël
(Duinkerke) ging onze afdeling Westkust op 22
oktober op verkenning naar de genealogisch
documentatiecentrum van CRGFA in Belle
(Bailleul). Op 3 december bracht een delegatie van
CRGFA een bezoek aan de provinciale afdeling van
Familiekunde Vlaanderen in Oostende.

Links een zicht op de indrukwekkende bibliotheek van CRGFA Bailleul terwijl onze penningmeester
Marc Derudder toekijkt. Rechts geeft voorzitster Silvia Leboeuf uitleg over een document terwijl de
leden van FV-Westhoek nieuwsgierig de uitleg volgen.
Op 23 november bracht de afdeling een bezoek aan de merkwaardige tentoonstelling van
“Grisailles” in de duinenabdij te Koksijde. Jan Van Acker leidde de omvangrijke groep rond en gaf
boeiende informatie die de geschiedenis achter deze schilderijen en andere belangrijke stukken
begrijpbaar maakte (zie foto hieronder waar Jan Van Acker (rechts) uitleg geeft).
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Succesvolle grensoverschrijdende samenwerking
door Joeri STEKELORUM

Onze VVF-afdeling Westkust kijkt ook over de grens heen. Na diverse informele kontakten tussen
afgevaardigden van onze zustervereniging CRGFA (Centre de Recherges Généalogique FlandreArtois), actief in het uiterste noorden van Frankrijk, en ons VVF-bestuur, werd op zaterdag 3
december jl. een samenwerkingsakkoord getekend.
Deze overeenkomst moet er in eerste instantie toe leiden om elkaar, over de grens heen, beter te
leren kennen. Onze Westhoek kende immers decennialang wisselende grenzen waardoor onze
voorouders en familieleden aan beide zijden van de schreve leefden en door de tijd heen verspreid
zijn geraakt. Belgisch-Vlaamse en Frans-Vlaamse genealogen hebben bijgevolg heel wat gemeen.
Een belangrijk element in de samenwerking is het feit dat leden van onze VVF-afdeling éénmaal per
maand (namelijk elke tweede zaterdag van 14-18h) gratis (d.i. zonder lid te zijn van CRGFA) het
documentatiecentrum van CRGFA in Rosendaël kunnen bezoeken (voorlopig nog niet in Bailleul).
Hiervoor kunnen onze leden in ons centrum in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe een badge komen
ophalen die ze als bewijs in Rosendaël moeten voorleggen. We beschikken over vier dergelijke
kaarten, die na afloop van het bezoek in Rosendaël terug moet afgegeven worden. Een reglement
wordt bij de eerste ontlening meegegeven. Omgekeerd kunnen leden van CRGFA ons
documentatiecentrum bezoeken, elke derde zaterdag van de maand.
Dit systeem moet er ook toe bijdragen dat we gemakkelijk contact kunnen houden met onze collega
genealogen en elkaar persoonlijk leren kennen, wat uitwisseling van informatie en kennis zeker ten
goede zal komen !
Daarnaast zullen we elkaars werking beter leren kennen, door in ons respectievelijk
mededelingenblad
ook informatie over
elkaars werking op
te nemen
(activiteiten,
publicaties, …).
Ook op elkaars
webstek zal
verwezen worden
naar de
zustervereniging.

De ondertekening van het protocol tussen Familiekunde Vlaanderen,
regio Westkust, en het CRGFA van Noord-Frankrijk door FV-voorzitter
Joeri Stekelorum en de CRGFA-presidente Silvia Leboeuf in
Oostduinkerke, dit in aanwezigheid van de bestuurleden (vlnr) Chantal
Loones, Willy Moons, Marc Derudder (FV), Jean Remi Schryve, Franck
Busselez en niet op de foto de fotograaf Francis Mockelyn (CRGFA).
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In de nabije
toekomst zal ook
bekeken worden of
we documentatie
(bidprentjes,
overlijdensberichten
enz. ) kunnen
uitwisselen en
eventueel overgaan
tot
gemeenschappelijke
publicaties.
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Gemeenteraden in de regio Veurne tijdens de Hollandse periode
door Joeri STEKELORUM

In het gemeentearchief van Koksijde bevinden zich losse notities van gemeentesecretaris Carolus
Petrus Ludovicus De Brauwere. Hij werd geboren te Nieuwpoort rond 1781 en was
gemeentesecretaris van o.a. Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen tussen 1820 en 1835. Hij was
gehuwd met Isabella Vermout (°Steenkerke, ca. 1771) en in 1828 ook advocaat en schepen in
Veurne. In 1835 wordt hij als gemeentesecretaris in Koksijde en andere gemeenten opgevolgd door
zijn zoon Carolus Petrus jr. De Brauwere (°Veurne, 1803). Vader De Brauwere wordt vrederechter in
Veurne.
Einde september 1825 was voor secretaris De Brauwere een drukke maand: zowel in Avekapelle (op
de 20ste), Adinkerke en Steenkerke (26ste ), Eggewaartskapelle en Zoutenaaie (27ste), Koksijde (29ste )
als in Oostduinkerke, Wulpen en Pervijze (30ste) moest hij de nieuwe gemeenteraden installeren.
Daarvoor maakte hij de diverse ontwerpbesluiten die nodig waren om in de notulenboeken van de
gemeenteraad van deze gemeenten op te nemen.
Het meest volledige werd uitgeschreven voor dat van Adinkerke en luidt als volgt:
“Tegenwoordig de heeren Franciscus Decreton, burgmeester, Jacobus Lefebure, Frans
Bulteel, assessooren, Petrus Vysage, Benedictus Popieul, Petrus Decroos ende Petrus
Schipman, raden
De raad van regeering der gemeente van Adinkerke district Veurne, Provintie
Westvlaanderen, vergadert ten einde te procedeeren tot de trekking voor de aftreding van de
leden der gemeenteraad die plaats hebben moet op den tweeden january 1828 kragtens
artykel 12 van het reglement op het besteur ten platten lande dato 23 jully ll.
Overwegende als dat volgens aenschryving van Z.E. de staatsraad gouverneur 30 ougst ll. Er
moet voortsgegaen worden tot het opmaeken den rooster van aftreding bevolen by art. 12
van het reglement waer af de assessooren zullen behooren in de eerste en tweede derden der
aftreding ende den burgmeester tot het laatste aftredende derde zal behooren.
In consequentie is er geprocedeert geweest tot de looting op de manier voorgesteld by de
circulaire van de district commissaris date 2 september loopende maand ende volgens
artykel 12 van het reglement op het besteur ten platten lande, hetwelk een uitvolg heeft
gegeeven zoo volgt…(de lijst staat dan achteraan de notities)
Vervolgens somt de secretaris de aanhef op van de ontwerp besluiten van de andere gemeenten,
namelijk de namen van de aanwezige burgemeester, schepenen en raadsleden.
Voor Avekapelle zijn dat: burgemeester Henricus Pauwels, de schepenen Henry Zwaenepoel en
Joannes Cavereel en de raadsleden Pieter Delacauw, Joannes Eecke, Karel Harteel en jacobus Piers.
Voor Koksijde: burgemeester Cornelius Devulder, de schepenen Petrus Cappon en Karel Cornille en
de raadsleden Ambrosius Ternier, Philippus Vermout en Philippus Depotter.
Voor Oostduinkerke: burgemeester Petrus Cordier, de schepenen Franciscus Declerck en Henry
Deschoolmeester en de raadsleden Franciscus Loones, Frans Vandenbroucke en Joannes Vieren.
Voor Wulpen: burgemeester Petrus Lapon, de schepenen Michel Declerck en Joannes Mesdach en
de raadsleden Ludovicus Vandecasteele, Philippus Depotter en Joannes Borry vader
Voor Steenkerke: burgemeester Petrus Tahon, de schepenen Enricus (sic) Vermaut, Hubertus Zoete
en de raadsleden Bertinus Lahaye, Bertinus Vantoortelboom, Carel Vergoote en Franciscus Demoor
Voor Eggewaartskapelle: burgemeester Petrus Moenaert, de schepen Joannes Lehouck en de
raadsleden Renatus David, Justus Baeselen, Joannes Depoorter en Hubertus Borgonie.
Voor Pervijze: burgemeester Alexander de Grave, de schepenen Joannes de Grave en Jacobus
Verhaeghe en de raadsleden Andreas Vandewoude, Franciscus Vandecasteele, Josephus
Vanleenhove en Engelbertus Debeerst.
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En ten slotte voor de kleine gemeente Zoutenaaie: burgemeester Norbertus Declercq, schepen
Petrus Zwaenepoel en de raadsleden Ambrosius Vanhoutte en Karel Borgonie vader.
Vervolgens wordt op het einde van de notities de uitslag genoteerd van de lottrekking, namelijk het
jaar waarin de respectievelijke raadsleden opnieuw verkiesbaar zijn.
Naam en voornaam

Naamen en voornaamen

der assessooren

der leden van den raed

1828

Bulteel Frans

Pieter Schipman

1830

Lefebure Jacques

Popieul Benoit

1832

aenmerking

Adinkerke

Decroos Pieter, Visage Pieter, Decreton
burgemeester

1828

Zwaenepoel Henry

Delacauw Pieter

1830

Cavereel Joannes

Eecke Joannes

1832

Avecapelle

Harteel Karel, Piers Jacobus, Pauwels
Henricus burgemeester

1828

Cornille Karel

Ambrosius Ternier

1830

Vanhoutte Francis

Vermout Philippus

1832

Coxide

Petrus Cappon, Frans Depotter, Cornelus
Devolder burgemeester

1828

Deschoolmeester Henry

Loones Franciscus

1830

Declercq Francis

Vieren Joannes

1832

Oostdunkerke

Vandenbroucke Frans, Geskiere
Ludovicus, Cordier Pieter burgemeester

1828

Mesdach Joannes

Desaever Jacobus

1830

Declerck Michel

Borry Joannes

1832

Wulpen

Vandecasteele Louis, Depotter Philippus,
Lapon Petrus burgemeester

1828

Zoete Hubertus

Demoor Franciscus

1830

Vermaut Enricus

Vergoote Carel

1832

Steenkerke

Lahaye Bertinus, Vantoortelboom
Bertinus, Tahon Petrus burgmeester

1828

Vanderheyde Karel

Depoorter Joannes

1830

Lehouck Joannes

Baeselen Justus

1832

Eggewaertscappelle

Borgonie Hubertus, Renatus David,
Moenaert Petrus burgmeester

1828

Joannes de Grave

Vandewoude Andries

1830

Jacobus Verhaeghe

Vandecasteele Jan

1832

Pervyse

Vanleenhove Josephus, Debeerst
Engelbertus, de Grave Alexander
burgemeester

1828

Zwaenepoel Petrus

Piers Franciscus

1830

Duhocquet Pieter

Vanhoutte Ambrosius

1832

Jaargang 11, nr. 4

Zoetenay

Borgonie Karel, Declercq Norbertus
burgemeester
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bidprentje van secretaris De Brauwere

bidprentje van schepen Michiel Declerck van Wulpen

(fonds R. Florizoone-Scheirsen)

(fonds R. Florizoone-Scheirsen)

_______________________________________________________________________________________________
Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust

Hoe begin ik aan mijn stamboom?
Een initiatiecursus van 5 donderdagavonden om 19u30
Lokaal: nog te bepalen (in Koksijde of Veurne)
1 Hoe begin ik eraan?
Welke informatie is belangrijk? Waar moet ik eerst zoeken? Ordenen van gegevens. Basisregels voor
genealogieën, kwartierstaten.
2 Burgerlijke Stand registers
Praktische aangelegenheden, toegankelijkheid van archieven, privacywetgeving, bevolkingsregisters
3 Parochieregisters
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)
Data: donderdag 1, 8, 15, 22, 29 maart 2012
Inlichtingen

M. Derudder 058 31 16 57

Interesse?

Gelieve uw naam, adres en emailadres op te geven zodat we u kunnen verwittigen van zodra
de planning definitief is
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marc.derudder@vtiveurne.be
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Over ponden en andere groten…
door de redactie

Pieter Donche geeft vaak het meest volledige antwoord op de vele vragen die circuleren op de
genealogische sites van het internet.
Zo ook met de vraag van Lorenzo Willaert die in veel wezerij-akten bedragen vond als “ten somme
van £675:14:8”. Wat ik me nu afvraag of dit bedrag vergeleken met de levensstandaard van toen
een mooie erfenis was?” vraagt hij. Kan je dat ergens een beetje vergelijken die bedragen doorheen
te geschiedenis. Wat koste een brood toen of een huis of een pintje in de plaatselijke herberg?
Het antwoord van Pieter Donche: Je moet eerst uitmaken of er ponden parisis (Lb p) of ponden
Vlaams (Lb Vl) gebruikt worden: het verschil is nl. maal 12 ! . Zo is 1 Lb Vl = 12 Lb p. Het Vlaamse
pond was tot ca. 1795 een oude munteenheid in Vlaanderen, die ook in de rest van de Nederlanden
als betaalmiddel werd gebruikt. Het Vlaamse pond was onderverdeeld in 240 groten. De groot was
oorspronkelijk een Italiaanse munt (ca. 1200). Door de transcontinentale handel raakte de groot
ook in Frankrijk en Vlaanderen in gebruik. De originele Franse groot werd in de 13e eeuw voor het
eerst geslagen en had een waarde van 12 zwarte Tournooisen, ook wel Tournooise livre genoemd.
Daarnaast de vraag: Wanneer is 'toen' ? Huizen zijn er in alle groottes en kostprijzen, toen en ook
nu, dus dat is nauwelijks vergelijkbaar. Brood is ook al geen goede vergelijkingsbron. Nu neemt
voeding in onze uitgaven maar een paar procenten in maar in de 17de eeuw of eerder was dat wel
één derde van het bestedingspatroon (rest aan wonen en kleding). Wit brood was een luxeproduct
De modale man at grauw brood of roggebrood. Bovendien was de prijs van het brood aan grote
schommelingen onderhevig afhankelijk van het al dan niet lukken van de oogst ...
Een betere vergelijking is het inkomen (zes-dagen werkweek, geen betaald verlof ...)
(hou er rekening mee dat een metselaar toen gold als een (dure) vakman)
1512 dagloon metselaar 0,6 Lb par
1550 idem 0,5
1560 dagloon vrij ambachtsman / ongeschoold
arbeider 1,2 / 0,5
1580 idem 2,22 / 0,66
1600 dagloon metselaar 1,5
1640 idem 2,0
1640 dagloon landarbeider 1,2 à 1,44.
Een “groot” uit Genua
In de “Annales de la Société Historique, Archéologique et Littér aire de la Ville D’Ypres et de
l’ancienne West-Flandre” van 1862, tome 2, blz. 250-253 (gedigitalizeerd door Google) lezen we
wat wetenswaardigheden in het hoofdstuk “Het pond Parisis” dat hierna letterlijk volgt (let op de
lange zinnen en de overmatige interpunctie !):
De eerste Frankische vorsten gaven, naar het voorbeeld der Romeinen, muntspeciën aan hunne
onderdanen, om derzelver onderlinge handelsbetrekkingen te vergemakkelijken; doch, de handel
van een volk, dat zich weinig op nijverheid toelegde, kon maar klein zijn, en alleenlijk bestaan in de
ruiling van voorwerpen der eerste noodzakelijkheid. De uitvoer was bij dit volk bijna onbekend, en
door het onbewustzijn van het gene men bij meer beschaafde natiën weelde en pracht noemde,
begeerden zij niets van de voortbrengsels uit andere landen; zoals het geld, deze groote
handelzenuw, bij de eerste Franken min noodzaakelijk was dan bij de hedendaagsche Europische
volkeren, wier ziel nijverheid en handel is.
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De Frankische koningen met het munststelsel de Romeinen bekend, namen, gelijk de romeinsche
keizers, het Pond zilver voor eenheid der munten aan. Zij verdeelden het pond in 288 deelen, welke
zij ongemunt Scupulen, en gemunt Derniers noemden. Een Denier of Scupule woog 21 Asen fijn
zilver.
In navolging van keizer Konstantijn, sloegen de Frankische vorsten ook gouden ponden, die zij in 72
stuivers verdeelden. De gouden stuiver was nagenoeg 3 zilveren stuivers.
De eerste geldmunt werd te Tours gebouwd, later sloeg men te Paris ook geld, warvan de waarde ¼
meerder was; toen het geld te Paris geslagen, omtrent het jaar 1060, algemeen in gang kwam, was
men verpligt om bepaeldelijk deszelfs waarde te kennen bij het pond het woord Tours of Parisis te
voegen. Deze moeijelijkheid om de waarde der sommen te doen kennen, groeide nog aan door het
Leenbestuur, dat geheel het rijk van Karel-de-Groote in stukken gescheurd had. Elk hertog, graaf of
baron, die als leenman een gewest daarvan bestuurde, magtigde zich het regt aan, geld te munten,
en welhaast waren er, in de ondeerscheidene kleine rijken, geldspeciën van allerlei stempel en
waarde, die meest allen in Frankrijk tot het jaar 1834 gang gehad hebben; doch in België eerder
hersmolten werden.
De gang van de muntspeciën der groote leenmannen was binnen de grenzen van derzelver staten
bepaald, terwijl het Koninklijke geld in al de hertogdommen, graafschappen, baroniën, enz., van de
kroon afhangende, moest ontvangen worden.
Elke leenheer trachtte uit het munten van geld, voordeel te trekken: men verminkte de speciën en
vervalschte de titel. Keizer Konstantijn gebruikte voor zijne gouden speciën goud van 20 4/7, anders
gezegd 6/7 zuiver goud en 1/7 mengeling. De eerste frankische koningen gaven aan hunne gouden
speciën ook dien titel. Karel-de-Groote bragt den titel van het goud op 23 Karaten. Lodewijk XIII, het
gedacht opgevat hebbende gouden geldstukken te slaan, welke men, volgens zijn naam, Louis
heette, gebruikte daartoe goud van 22 Karaten. Hij vond een zeldzamen middel om deze nieuwe
speciën in gang te brengen: hij noodigde de voornaamste heeren zijns hofs ter tafel, en deed als
nageregt eenen schotel van deze nieuwe vruchten (zoo noemde hij zijne nieuwe muntspecie)
opdisschen, verzocht zijne genoodigden zeer beleefdelijk om er zich eene goede portie van te willen
bedienen; op die wijze werden zijne Louis in gang gebragt.
De koningen hadden het snoeijen zekerlijk moeten beletten, maar hun gezag en hunne magt over
de leenmannen, was daartoe te klein; echter deed Lodewijk IX (de heilige) ten dien einde eenige
poogingen doch alles was vruchteloos. Filips-de-schoone in tegendeeld door zijn gedurige oorlogen
in groote onkosten gewikkeld, en van de goederen der kroon geene genoegzame inkomsten
hebbende, om de oorlogskosten te dekken, nam zijn toevlugt tot het verminken van het geld; hij
ging daarin zoo verre, dat men hem destijds den valschen muntenaar noemde, en dat hij verpligt
was schadeloosstelling te beloven aan degenen, die deze verminkte muntspeciën zouden
ontvangen hebben. Ook gebood hij aan zijn leenmannen ten strengste goud te munten, om al de
profijten der munten alleen te hebben. Hij en zijne opvolgers hebben het pond zo verre verminderd,
dat het maar een denkbeeldige pond, en geenszins een wezentlijk pond goud of zilver bleef.
In Vlaanderen hadden de verminkte fransche munten ook gang, omdat dit graafschap een leengoed
van de fransche kroon was: wij vinden in de oorkonden, dat oudtijds hier meestal den handel in
parijsche ponden gedaan werd. Wat meer is, de graven van Vlaanderen gebruikten zelven deze
wijze om de waarde der voorwerpen te berekenen: getuige hiervan de ’t sarters.
Het Pond Parisis was de eenheid van het fransche muntstelsel, tot dat het eerste fransche
gemeenebest den Franc, tot éénheid des nieuwen stelsels aannam.
(Tot hier het geciteerde boek).
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ONZE ACTIVITEITEN
donderdag
1, 8, 15, 22 en 29 maart 2012

19u30
dienstencentrum de Zonnebloem, Veurne
Hoe begin ik aan mijn stamboom ?
initiatiecursus door Marc Derudder, penningmeester FV-Westkust
Deelname in de kosten: 30 euro, incl. syllabus
inschrijven bij mderudder@gmail.com

zondag 22 april 2012

10u-18u
NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum
Erfgoeddag
deelname door FV-regio Westkust
thema: een IJslandvaarder in de familie ?

zondag 3 juni 2012

10u30
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
DNA-onderzoek en genealogie
voordracht door Marc Van den Cloot, nationaal voorzitter
Familiekunde Vlaanderen

Najaar

Uitstap naar Antwerpen met bezoek aan FelixArchief,
Erfgoedbibliotheek Conscience
Voordracht door Johan Termote over het ontstaan van de badplaatsen
aan de Westkust

IN DIT NUMMER

Meer info in het volgende nummer !

Mededelingen
Leden van het Nationaal Congres uit de Westhoek, 1830
Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (deel 7)
104-jarige Maria Lebleu - kwartierstaat
De familie Crombez en Nieuwpoort-bad
La page du Centre de Recherche Généalogique Flandre-Artois
The power of internet…
VVF Westkust wordt Familiekunde Vlaanderen regio Westkust vzw
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p. 4
p. 7
p. 10
p. 13
p. 15
p. 16

OM JE NOG BETER VAN ONS AANBOD EN DIENSTVERLENING OP DE HOOGTE TE HOUDEN
DEEL UW E-MAIL ADRES MEE AAN STEKELORUM@TELENET.BE
met de gewaardeerde steun van
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MEDEDELINGEN

Familiekunde Vlaanderen
regio Westkust vzw
driemaandelijkse nieuwsbrief
abonnement € 4,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428
BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw
p/a Proostdijkstraat 1
8630 Veurne
gratis voor FV-leden van de
regio Westkust
e-mailadres:
fv.westkust@gmail.com
webstek:
www.vvf-westkust.be
documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag
van 19-22u; elke zaterdag van
13u30-17u30
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179
BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3
2170 Merksem
Raad van Bestuur FV-Westkust
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Roger Lombré, Chantal
Loones, Willy Moons, Gaby Van
Canneyt, Reginald Vermoote,
bestuursleden
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar
teksten.
redactie : Willy Moons
willy.moons@telenet.be

2 | jrg. 12 nr. 1

IN MEMORIAM GODFRIED WARREYN
Op 28 januari 2012 namen wij afscheid van Godfried Warreyn. Hij was op 23
januari plots overleden, vier dagen nadat wij hem en al de aanwezigen op onze
nieuwjaarsreceptie een gelukkig Nieuwjaar hadden gewenst. Godfried werd
geboren in Veurne op 2 september 1938 en was getrouwd met Anna Marie
Luca waarmee hij twee kinderen had. Hij was jarenlang lid van onze vereniging
waar hij de hele stamboom Warreyn opstelde. Daarnaast zat hij ook in de
cultuurraad en was vooral bezig met de natuur in zijn geliefde vereniging
Natuurpunt Westkust.

HONDERDJARIGEN
In deze nieuwsbrief staat de kwartierstaat van de 104-jarige Maria Lebleu
(°Eggewaartskapelle;, 1907, †Nieuwpoort, 2011). Maar dat is nog maar een
begin. In volgende nieuwsbrief komt ook de honderdjarige Albertina Chieux
(°Oostduinkerke, 1911)aan de beurt en ook wacht de kwartierstaat van Emilie
Nollet (°Wulpen, 1912) nog.

LUIK EN LIMBURG
Wie opzoekingen hoeft te doen in de provincie Luik en Limburg, kan zich
wenden tot: jeanpaul.leburton@skynet.be.

MILITIEREGISTERS
De West-Vlaamse militieregisters zijn voortaan digitaal raadpleegbaar in het
provinciaal archief in Sint-Andries, Gistelsesteenweg 528 (achter het
voormalige gemeentehuis). Het betreft de oude militieregisters uit de periode
1832-1922 die nu ter plekke digital beschikbaar zijn. De onderzoeker kan nu
digitaal 1.308 registers bevragen aan de hand van 317.555 scans.

DIKSMUIDE
De historische registers van de Burgerlijkse Stand van Diksmuide zijn niet meer
te consulteren omwille van de restauratie van het stadhuis in 2012. De
originele registers worden herverpakt en beschermd tegen eventuele schade
en verval. Tijdens deze verhuisperiode en in de toekomst is er demogelijkheid
om de registers (1797-1912) digitaal te raadplegen in de leesruimte van het
stadsarchief Diksmuide. Graag een seintje vooraf als u wenst langs te komen
om opzoekingen te doen. Archivaris Chris Vandewalle, Grote Markt 6, 8600
Diksmuide, 051 51 91 42, e-post: archief@stad.diksmuide.be

LEDEN VAN HET NATIONAAL CONGRES UIT DE WESTHOEK, 1830
JOERI STEKELORUM
Na de heldhaftige en bloedige maar overwinnende gevechten van september 1830, moet het jonge onafhankelijke
België zich verplicht van een regering voorzien, alsook van wetten en van een grondwet.
Op 4 oktober 1830 had het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uitgeroepen. Op 3 november kozen
30.000 cijns- en bekwaamheidskiezers de 200 leden van het Nationaal Congres. Van die 200 waren er 28 uit WestVlaanderen.
Van alle leden van het Nationaal Congres behoorden er 65 tot de adel tegen 174 tot de burgerij.
Het Voorlopig Bewind oefende dus tijdelijk de uitvoerende macht uit; het roept cijns en hoedanigheidkiezers op die
onze eerste wetgevende macht zullen kiezen: het Nationaal Congres. Het gaat om een éénkamerige vergadering die
vier grote taken tot een goed einde zal brengen:
1- de opstelling en de goedkeuring van de artikels van onze Grondwet in twee maanden
2- de goedkeuring van een grondwettelijke representatieve Monarchie en de verkiezing van Koning Leopold I
3- de keuze van een Parlement met twee kamers: de lage kamer van de vertegenwoordigers en de hoge
kamer namelijk de Senaat
4- de scheiding van Kerk en Staat.
In augustus 1831 laat het Nationaal Congres de plaats over aan het nieuwe parlement.
Meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Congres_(Belgi%C3%AB)
Hierna de leden van het Nationaal Congres uit West-Vlaanderen:
arrondissement Brugge
COPPIETERS STOCHOVE, Charles
de FOERE, Abbé Léon
de MUELENAERE, Félix
de PELICHY, baron Jean
DEVAUX, Paul
arrondissement Kortrijk
BETHUNE, Félix
BISCHOFF, Adolphe
BUYSE, Joseph
GOETHALS, Ferdinand
GOETHALS, Jean
LESAFFRE, François
ROSSEUW, Léonard
VAN DORPE, Léonard
VERBEKE, David
VERCRUYSSE, Henri

WALLAERT, Jacques
arrondissement Ieper
DE CONINCK, François
de LANGHE, François
MULLE, Léon
POLLIN, Jean-Baptiste
STRUYE, Félix

arrondissement Diksmuide
BUYLAERT, Victor
MOREL, Pierre
arrondissement Veurne
de MAN, Edmond
ROELS, Olivier
arrondissement Oostende
MACLAGAN, Jean
SERRUYS, Jean-Baptiste
arrondissement Roeselare
de HAERNE, Abbé Désiré
RODENBACH, Alexandre
RODENBACH, Constantin
arrondissement Tielt
de JONGHE d'ARDOYE, vicomte Auguste
de ROO, Charles

uit fonds R. Florizoone-Scheirsen
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VERZAMELING OUDE GRAFSCHRIFTEN IN NIEUWPOORT (7)
HILON VANLEENHOVE
Nr. 216 E:V:
Vry sepulture van den Eersaemen Pieter Van den berghef s Pieter in syn leven Deken van de gulde van St Jan
deser stede overl. den 13 april1712 ende van Joff Maeyken Vanhille fa Pieter syn eerste huysvrouwe overl. den
10 july 1694 ende van Joff Maria Ogiers fs ….. syn tweede huysvrouwe overl. den 22 maerte 1702. Bidt voor de
zielen
Nr. 217 E:P:
Sepulture van den Eersaemen Jan Dhulle fs Anthonius jonckman oudt 25 jaeren vry schipper van St Jans gulde
van Nieuport gestorven op den 8 mey anno 1675
Nr. 218 E:P:
Vry sepulture vancaptain Jacobus fs Guillielmus Looten geprocreeert bij Mary Thuyn overl. Den 21 juny 1718 oudt
36 jaeren, ende van Joff Mary Adriaen De cuyper geprocreeert y Mary Priem syn huysvrouwe overl. den 14 april
1740 oudt 59 jaeren ‘t saemen in huwelycke geweest 14 jaeren geprocreeert 7 kinderen 3 zoonen en 4 dochter .
Jacobus Bartholomeus alsnu Pater Guillielmus int order der Eerweerdige paters Recoletten overl. den 24 8ber
1754 oudt 49 jaeren, Joff Anna Jacoba overl. den 22 9ber 1748 oudt 36 jaeren en d’ander vier minderjarig
gestorven voorts van haeren tweeden man Sr Antone fs Pieter Clou geprocreeert bij Adriaenken Antheunis in syn
leven regierder van dese prochiekercke overl. den 22 7ber 1749 oudt 54 jaeren enden geprocreeert 1 dochter
Joff Theresia overl; den .. oudt ……jaeren
R.J.P.
Nr. 219 E:P:
Sepulture van François Willaert fs Joos die overl. den 13 weidemaent 1626 ende van Janneken Van den berghe fa
Maerten syn huysvrouwe die overleet den 5 april 1626. hier licht begraven d’heer Jacobus Willaert fs Frans in syn
leven vele jaeren schepen deser stede overl den 13 9ber 1692
Bidt voor de zielen
Nr. 220
In den midden:
Hier licht meester Lodwys Volkeraeve fs Jan die starft in ’t jaer 1485 den 3 dagh in sporkelle, hier licht begraven
Francine Clayzoons Jans dochter Meester Lodewycs wijf was die starft in ’t jaer 1504 den 24 dagh in xber
Nr. 221 E:V:
Sepulture van Vincent De la poorte die starft den 21 9ber 1545 ende van 4 syn geselneden te weten: Petronelken
Bolegiers, Catherine Vyce, Maeyken Kosters enden Catet Van seka sterft anno 1521. sterft anno 1531, sterft anno
1538
Nr. 222
In den midden:
Hier licht begraven Joos hoornewedes fs Pieter starft anno ….. 40 den lasten dagh van Lauwe. hier licht begraven
Mary de Dochter van …. Joos hoornewedes wys was die starft …….
Nr. 223 E:V:
D.O.M.
Vry sepulture van Pieter De Cuyper fs Adriaen geprocreeert by Mary Thibault fs Pieter overl. vry Billander man en
schipper op zee op den 19 9ber 1768 oudt 65 jaeren ende van syne huysvrouwe Mary Joanne Kensen fa Norbert
geprocreeert by Joanna Ryckewaert fa Joannes overl. den 10 7ber 1767 oudt 62 jaeren ’t saemen in huwelycke
geweest 38 jaeren, hebben geprocreeert 5 kinderen wan of nogh in ’t leven Pieter Antonius vry Billanderman
ende schipper op zee overl. den ….. ende Mary Joanna overl. den …. In huwelycke met Paulus Meynne fs Paulus
geprocreeert bij Joanna Druynck fa Christiaen , vrij Billanderman ende schipper op zee overl…..
Leser ndenkt waar dat ik ben
En helpt my niet met een Requiem
Nr. 224 E:V:
Sepulture van d’heer Nicolais Willaert fs Nicolais overl. den 12 juny 1689 en syn huysvrouwe
Jacqueminken Cataert fa Jacques overl. den 26 oust anno 1678 geprocreeert 6 kinderen Pieter overl. 26 mert
1707 ende syn huysvrouwe Jacqueminken Looten overl. den 2 8ber 1690, Jacobus overl. den 18 july 1678, Jan
overl den 19 janry 1680, Mary overl. den …. January 1683, Joanna den 15 july 1680, Theresia overl. den ….. ende
de
Bidt voor de
sijn 2 huysvrouwe Jacqiemyncken De cuyper fs Adriaen overl den 26 8ber 1683
zielen
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Nr. 225
In den midden:
Sepulture van Cornelie Scheynaert fa Carel overl. jonge dochter ’t haeren 44 jaeren den 20 van Lauwe 1640
Voorsiet de Dood en vreest Godt ’s oordeel
Daer eleen nog groot sal hebben voordeel
Nr. 226 E:P:
Sepulture van Wouters Volckrave fs meester Lodewicx die starft den 1 in xber anno 1509 ende van Lisette
Dromers fa Jan syn geselnede die overl. den 27 in sporkel 1542
Nr. 227 E:P:
Sepulture van Guilliames Looten fs Jan die overleet den 24 8ber 1695 ende sijn huysvrouwe Jacqueminken Thuyn
fa Jan overl. den 1 8ber 1684 en hebben ’t saemen in huwelycke geweest 17 jaeren en hebben ’t saemen
geprocreeert 8 kynderen
Bidt voor de zielen
Nr. 228 E:P:
Hier licht begraven Jan Thuyn fs Jacob die overlden 8 juny en is begraven den 10 juny en in syn tyd Deken van St
Jansgilde van Nieuport. Bidt voor de ziele 1663 ende syn huysvrouweJackeminken fa Loewies Van Slipe hoverleet
den 1 january 1669
B.V.D Zielen
Nr. 229 E:P:
Sepulture van d’heer Jacques Thuyn fs Jacques geprocreeert y Joanna Velle schepen deser stede overl. den 14
april 1691 ende van Joff Cornelia Simoen fa Pieter geprocreeert by Catharina De Later syn huysvrouwe overl. den
6 february 1705 hebben ’t saemen in huwelycke geprocreeert 3 kynderen Carel, Anna Jacobus
Bidt voor de zielen
Nr. 230
In den midden:
Hier lighet Lisebetj Stotelos frores dochter Clements Everaerd’s wijf was die starft anno 1453 den 13 dagh in
oustmaent. Hier lighet Clement Everaerd Jacobs soonen die starft anno 1473 den 10 dagh in 9ber
Nr. 231 E:V:
Hier licht begraven Claes Enghelram die starft in ’t jaer 1492 den 23 dagh in xber. Bidt Godt voor de ziele. Hier
licht Mary Demoer huysvrouwe van den selven Claes die starft in ’t selve jaer den 7 dagh van 7ber
Nr. 232
In den midden:
Sepulture van Mathias heindericx fs Guilliame die overleet den 7 sporkelle anno 1623 ende van Jonckvrouwe
Margarita Masins fa Jacob syn huysvrouwe overl. den 20 8bre 1628
Nr. 233 E:P:
D.O.M.
Vry sepulture van d’heer Marcus Mars fs Boudewyn in syn leven schepen deser stede ende port van Nieuport
overl. den 20 febr 1706 ende van Joff Mary Boudeloot fa Joos overl. den 15 8 ber 1690 ’t saemen geprocreeert 9
kinderen waer van syn nogh int leven Mary overl. 29 juny 1693 te Dort in holland ende van Joff Joanna Gallant fa
de
Louwis sijn 3 huysvrouwe overl; DEN 12 9BER 1705
Nr. 234 E:V:
Sepulture van Sr Jan Snouck fs Jan geprocreeert by Elisabeth Boudeloot in syn leven Deken van St Jans Gulde
deser stede overl. den 7 xber 1681 ende van Jonckvrouwe Tanneken Velle fa Cornelis geprcreeert by
Jacqueminken Van Slype syn huysvrouwe overl. den 6 febr 1693 hebben ’t saemen in huwelycke geweest 33
jaeren ende geprocreeert 5 kinderen Joannes Elisabeth, Joannes Louwise, Anna het 1 en 4 kynd overleden de
andere nog int leven ende van d’heer Joannes Cornelis Snouck voorseyt overleden den 16 febr 1693 ende Joff
Anna De Rochus fa Jacques syn huysvrouwe overl den 27 april 1692
Bidt voor de zielen
Nr 235 E:V:
In den midden:
Ter eere Godts Mary syne moeder en alle helegen soo heben Claus Enghelraven ende Mary syne huysvrouwe die
overleden int jaer 1492 ende hier vooren begraven liggen gefundeert binnen dese capelle eene lesende misse in
elcke wecke op ten maendag ende een jaergetyde binnen den hoogen choor denweleken gedeurende binnen
elck jaers op den dagh van der Octave St Jans Evangelisten te weten dat men s’daegh ende des avonds te vooren
singen sal vigilie met 9 lessen ’t reep daarop 5 wassen keersen elck wegende 5 tt was ende ’s daeghs daernaer sal
men singen commendatie met eener misse van Requiem met Diaken, subdiaken, twee canters choor houdende
met cappen, ende sullen die Dischmeesters binnen dese kercke in der tydt wesende geven en de betalen eerst
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den Priester die in elck weicke de misse doen ende ellebreere sal elckx jaers 10 part. Van 20 grooten vlaemscher
munte elck ponden en ’t elcker reyse als men ’t jaergetyde doen sal den prochie pape van ’t reep en 5 keersen
en een pond offer keersen 26 schell pars den drie capellaenen elck twee schell pars den canter 2 schelle pars den
coster 2 schelle pars den gemeenen coristen 12 schelle pars den kynderen van den vigilie ende dat sy gheerwen
sullen ter hooghmisse 4 schelle pars nogh den selven prochie pape voor brooden yn ter offerande 12 schelle pars.
Dencanter elck 12 penne pars De vrouwe van de kercke voro was en wieroock 2 schelle pars. Den coster van dat
’s avonds luiden sal 3 poosen dobbel 3 schelle pars en ander grauwen zusteren over de wachten en de dat sy
commen sullen ter vigilien en de offerande ter misse 8 schelle pars. Den nieuwen grauwen zusteren van dat sy
van gelycken doen sullen en de over de wachte 4 schelle pars.Den religeus van de 4 mendianten wiens weke dat
het syn sal die oock ter misse offeren sal de wagte houden ende in syn sermoen te bidden van de zielen 4 schelle
pars de kercke over ’t reep en de pelder 6 schelle den roededraeger van te condigen ’t voorseyde jaergetyde ’t
zondags te vooren 12 penne pars ter offerande sal men doen offeren 30 aerme lieden die gaen sullen ter grave
met den Priester naer misse ende oock bidden voor de zielen den welcken men geven sal elck 12 penne pars der
gulde van Onze lieve vrouwe der nood Godts binnen dese lerle die oock de wachten houden sal dat elck jaer dat
dit beset gedaen en de vulcommen worde jaerlyckx 6 schelle pars en de den selven disch voor was licht brood en
wyn behoudende ter voroseyde weick misse ende van moeyte ende arbeyt van te doen doene in ’t vulcommen
van der voorseyde fundatie en de besitte sal hebben en de behouden 42 schelle pars tot welckers fundatie en de
besette ende over te betaelen de portien boven verclaert de selven wylen en de Mary syn huysvrouwe bewesen
hebben ende gedaen versekeren den selven disch van der somme van 19..pars gelijken munte als boven eender
ewelycke rente des jaers sonder lossen of 8 gemeten 2 linnen 30 roeden heernes landt liggende neffens der selve
stede by der Loodbrugge binnen deser vier land gemercken benoorden op den waterganck, beoostende op den
voldergracht, besuyden aan de strate en de benesten aan ’t lood wegelken alsoo dit alle breeder inhouden de
brieven die disch van dese selver kercke ’t heuren bewaerisse ende versekertheyden daer af gegeven syn tot
eewiger memorie. Bidt voor de zielen van de voorseyde claes ende Maren de alle saliger zielen.
Nr. 236
Nevens den voorgaenden staet in den meur gematst: Deken ende gildezorgher van St Jans capelle binnen deser
stede van der Nieuport genaemt de scutlieden syn gehouden en verbonden te doen doene in eewighe daghe alle
saterdagh tusschen 8 en 9 heuren in hen lieder capelle een lesende misse met een De profundis naer de selve ter
zaecke over de ziele van Lysbette fa Jan De Dromere ende alle gelovige zielen al naer ’t verclaeren van
transporteren en de brieven van besette gepasseert voor Burgemeesters en Schepen van de voorseyde stede in
daten 15 dag in mey anno 1554. Ondertekent: Adriaens …..
Nr. 237 E:P:
Op eene schilderie aan den meur verbeelt de Nood Godts: gegeven dor Joannes Pauwels
Nr. 238 E:P:
Pieter Vandewynde overleet den 11 oust 1614 ende hadden 3 kynderen Joos, Omaere en Catheline by Maeycken
fa Jacobs Van houcke
Nr. 239 E:V:
In de cuypers cappelle voor den autaer.
Sepulture van Cornelis Pauwels fs Pieter overleet jonckman synde den 5 8ber 1624. bidt voor de zielen
Jonckheydt, Ryckdom nochte cracht
Aan de doodt verjaegen;
Dus wilt leven wel bedacht
Naer christi behagen
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104-JARIGE MARIE LEBLEU (1907-2012)
JOERI STEKELORUM
Op zondag 18 december jl. overleed in het RVT Ten Anker te Nieuwpoort op ruim
104-jarige leeftijd Maria LEBLEU. Zij was de dochter van burgemeester Henri LEBLEU
van Eggewaartskapelle. In onze VVF-Westkust ’t Zit in de familie, de voorouders van
330 burgemeesters …” verscheen zijn kwartierstaat. Ondertussen konden we de
informatie in deze kwartierstaat aanvullen voor wat betreft de herkomst van de
familie Lebleu, die zich in Noord-Frankrijk situeert.
In de hierbij horende kwartierstaat hebben we ook de moederzijde van Maria Lebleu
verder uitgewerkt. Men zegt soms dat het feit dat je eeuweling wordt, in de genen zit.
Deze kwartierstaat, waar vanaf de vierde generatie reeds kwartierverlies optreedt,
bevestigt dit echter niet.
De ouders werden gemiddeld 77 jaar oud, de grootouders 74 jaar, de
overgrootouders 70 jaar en de betovergrootouders 57 jaar. De voorouder met de
oudste leeftijd bij overlijden was haar moeder Augusta Julia Lebleu met 83 jaar, wiens
vader 80 jaar werd en wiens grootvader via moederszijde 81 jaar werd. De familie Bulthé lijkt dus min of meer
bepalend geweest te zijn voor de hoge leeftijd van Maria Lebleu.
Maria was de weduwe van Elie Declerck, gemeenteraadslid van Koksijde van 1933 tot 1971 en schepen van die
gemeente van 1947-1953 en van 1965-1971. Hij was de zoon van Seraphin Declerck, raadslid (1891-1921 en
burgemeester (1895-1921) van Oostduinkerke. Ook andere voorouders en leden van de familie Declerck waren
zowel in Oostduinkerke als in Koksijde jarenlang politiek actief, evenals de aangetrouwde familie Ghyselen (zie
ook Moons Willy, Twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen…).
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AANVULLINGEN
KW 17 = weduwe Martinus JACOB.
KW 28 = xx Alveringem, 20-09-1820 Victoria Ludovica VANTOORTELBOOM (°Alveringem, 22-12-1798)
dv/Ludovicus Balthazar & Anna Theresia Pyssonnier.
KW 30 = weduwnaar Maria ROMON.
KW 32 & 33 = Joannes Mattheus LEBLEUX (°Belle) & Maria Anna TIRRY (°Dranouter).
KW 34 & 35 = Franciscus CORTY (°Thiene) & Angelica VERBEKE (°Hazebrouck).
KW 36 & 37 = Leonardus-Alexander STEEN (°Hoogstade) & Domicella-Theresia ROGIER (°Izenberge).
KW 38 & 39 = Andreas LAURIERE & Maria LECLAIRE.
KW 40 & 41 = Franciscus Leonardus LOONES (°Boezinge, 06-09-1741) & Anna Jacoba VANLOO
(°Eggewaartskapelle, 1745).
KW 42 & 43 = Jacobus LEROYE & Maria-Elionora VERMESCH (° Izenberge, x Vinkem, 02-02-1746).
KW 44 & 45 = Jacobus CORNETTE & Maria Clara SPRIET (+Lo, 04-11-1797).
KW 46 & 47 = Joannes Baptista DEMEULENAERE (+Lo, 27-02-1800) & Barbara Cecilia SPRIET (+Lo, 03-03-1804).
KW 56 & 57 : Thomas BULTHé (+Sint-Rijkers, 26-10-1794) & Maria Anna DANNEEL (+Sint-Rijkers, 1767).
KW 58 & 59 = Petrus Franciscus VANDENBUSSCHE (°Alveringem, 08-12-1737) x Wulpen, 10-12-1765 met
Petronilla Theresia AMELOOT (°Alveringem, ca. 1735 +Wulpen, 1798).
KW 60 & 61 = Petrus Jacobus SCHEPEN (+Vinkem) & Joanna Clara MAERTENS (+Vinkem).
KW 62 & 63 = Franciscus VANHOUTTE & Joanna Theresia HUYSSEN.
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DE FAMILIE CROMBEZ EN NIEUWPOORT-BAD
FRIEDE LOX
Wapenschild: van goud met een keper van lazuur vergezeld aan de bovenkant van twee staande pijlen van sabel
en in het punt een boom van sinopel.
ste
Adelpatenten: 1 juli 1792: adelsconcessie door de keizer François II ten voordele van Jacques-Antoine, -J.
Crombez en van Georges-Benoît Crombez.
Bibliografie:
- Oscar Coomans de Brachène – Généalogie Crombez - EPN (Etat présent de la Noblesse belge), 1961, 259262; 1973, 124-127; 1987, 121-126.
- Généalogie Crombez - ANB (Annuaire de la Noblesse Belge) 1875, 124-127; 1891, II, 557-560; 1910, II,
351-354.
- E. Wittert van Hoogland, De Nederlandse Adel, Den Haag, 1913, 667-668.
- Ph. Du Bois de Ryckholt en X. de Ghellinck, Rec. de tabl. de quartiers, Brux., 1967, 91.

Benoît, Georges, Alexis CROMBEZ, jonk., zoon van Jacques-Antoine, jonk. en van Henriette-J. Jacquelart;

bekomt op 31 mei 1826 de adelstitel; hij verschijnt op de derde officiële lijst der edelen; ° Leuze 17 juli 1785, †
Doornik 13 januari 1854.
Hij koopt op 30 juli 1830 542ha 85a 10 ca gronden te Nieuwpoort-baden (+ Groenendijk) voor de som van
122.850 fr. Later groeit dat aan tot 533ha 93a 26ca. In 1839 koopt hij het duinengebied van Lombardsijde.
Huwelijken:
a) Tournai, 9 juni 1809 met Constance-Ge-Je de Rasse, ° Tournai (Notre-Dame) 4 nov. 1790, † Tournai, 18 juli
1810, dochter van baron Denis-Jean-B.-J. de Rasse de la Faillerie, raadslid van het Cassatiehof, en van Ghislaine-J.Rose Hersecap.
b) Tournai, 18 sept. 1811 met Henriette-Frse-Je Lefebvre, ° Tournai, 31 jan. 1790, † Tournai, 5 feb. 1873, dochter
van Piat-Fr.-J.-, en van Marie-Robertinne-J. Boucher.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1° Henriette-Aline-Frse.-Ge., ° Tournai, 5 juli 1812, † Oignies (Pas-de-Calais), 10 feb. 1878, x Paris, 28 april
1834 met L.-François-Xavier de Clercq, ° Moen, 22 maart 1774 , † Paris, 1838.

2° Benoît-G.-J., jonk., ° Tournai, 10 april 1814, † Saint-Martin-en-Laërt (Pas-de-Calais) 27 maart 1877.
3° Victor–Gabriel-G.-J.-M., jonk.,

°Tournai, 15 mei 1816, † Orcq, 11 mei 1898.
Waarvan uit het eerste huwelijk:
1°° Marie-Augustine-Victorine, ° Lille (Nord), 28 april 1845, † Menton (Alpes-Marit.), 8 febr. 1872, gehuwd in
Orcqy op 22 juni 1863 met Augustin-René Clerel (van de graven) de Tocqueville, colonel commandant van het
ste
72 reg., ere-lid van de Generale Raad, afgevaardigde van het depart. Manche, off. van het Erelegion, arts,
militair in Italië, Cochinchine, St.-Ferdinand d’Espagne, ° Le Pecq (Seine-et-Oise), 1 sept. 1834, † zoon van …, lid
van de generale raad van het depart. Oise, en van …, hertrouwd…te….
2°° Auguste-G., jonk., oud-attaché van de legatie, ° Lille (Nord), 15 dec. 1847, † Orcq, 3 okt. 1911, gehuwd in Paris
(VIII) op 20 mei 1874 met Alexandrine-M.-Th.-Geneviève de Rémond de Montmort, ° Bernay (Eure), 8 febr. 1854,
† Paris (VIII), 11 april 1944, dochter van François-Raymond en van Geneviève-Charlotte-Esther Delestre Poirson.
Waarvan:
1°°° Marie-Madeleine-Emilie-Victorine-Augustine, ° Paris (VIII), 15 mei 1875, † Miermaigne (Eure-et-Loir), 11 jan.
1938, gehuwd in Paris (VIII) op 14 sept. 1896 met Ferdinand-Fr.-M.-Pantaléon-Victorien Costa marquis de SaintGenix de Beauregard, ° La Motte-Servolex (Savoie), 27 mei 1865, † Perquié (Landes), 5 mei 1953, zoon van de
markies Camille-Josselin-M.-Victor en van Béatrix-M.-Antoinette Budes (van de baronnen) de Guébriant.
2°°° Raymond-Victor-G., jonk., voormalig secretaris van de ambassadeur van Z.M. Koning der Belgen, ridder van
het erelegioen, bekomt bij K.B. 2 mei 1910, de toelating om voor hem en zijn kinderen de naam ‘de Remont sz
Montmort’ te voegen bij zijn naam; ° Paris (VIII), 14 jan. 1879, † Paris (VII), 22 juni 1949, gehuwd in Paris (VII) op 8
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juni 1907 met Charlotte-Agathe-Anne-M.-Je de Froidefont du Chatenet de Florian, ° Paris (VII) 5 juli 1887, † Paris 7
april 1984, dochter van Henri-J.-Ch.-Xavier en van Claude-M.-Suzanne (van de graven) de Labriffe; kinderen…
3°°° Suzanne-Virginie-M.-Ge, ° Montmort (Marne), 14 juli 1883, † El Gadira (Marokko), 23 nov. 1963, gehuwd in
Paris (VIII) op 17 okt. 1904 met M.-Baudouin-H;-Clément-Thibault de Lameth, ere-burgemeester van Henoncourt
(Somme), ° Londigny (Charent), 3 jan. 1875, † Amiens (Somme), 29 dec. 1856, zoon van M.-J.-Ambroise-Ant.Alfrede, en van Louise-M.-Stéphanie Prévost Sansac de Touchimbert.
4° Louis-Alexandre-Ghislain-Robert-Georges, jonk., ° Doornik, 09 dec. 1810, † Vendoeuvres-en-Brenne (Fr), 07
maart 1895, landbouwingenieur, eigenaar, gemeenteraadslid, parlementslid, oud-burgemeester van Tournai,
oud-lid en oud-ondervrz. Kamer van Volksvertegenwoordigers, Groot Off. Leopoldsorde, commandeur van het
Erelegioen, ° Tournai 9 okt. 1818, † Vendoeuvres-en-Breune (Indre), 7 maart 1895, gehuwd in Paris op 21 aug.
1843 met Aimée-Henriette-Feyerick, ° Paris, 19 nov. 1825, †, dochter van Charles-François en van Aimée-J. Rebut.
Waarvan:

1°° Henriette-M.-G.-Aimée, ° Paris, 3 aug. 1844, † Paris, 2 juli 1869, gehuwd in Paris op 8 dec. 1863 met haar
neef Louis-Constantin-H.-Fr-Xavier de Clercq, vrz. Mijnen van Dourges, oud-gedupt., gen. raadslid van dep. Pasde-Calais, ° Paris, 24 dec. 1837, † Oignies (Pas-de-Calais), 27 dec. 1901, zoon van Louis-Fr.-Xavier en van
Henriette-Aline-Fr.-G. Crombez, hertrouwt te…. met Jeanne-Esther-Emilie-J. de Remond de Montmort.
2°°Ghislaine-Fanny-J.-M., ° Paris, 13 sept. 1846, †, gehuwd in Lancosme (Indre), 25 sept. 1866 met baron M.François-Gustave de Lestrange, oud-lid van gen. raad van het dep. van Indre, burg. van Vendoeuvres, ridder
Leopoldsorde, ° Bordeaux (Girone), 28 maart 1838, † Lancosme, 23 sept. 1891, zoon van …en van…
3°° Gabrielle-H.-Caroline-M.-G., ° Paris, 28 mei 1851, † Mancosme (Indre), 21 juli 1867.
5° Valérie-M.-Fr.-Ge, ° Tournai, 2 febr. 1827, † Tournai 22 nov. 1859.
6° François–Xavier-Ghislain, jonk., gemeenteraadslid Taintignies, raadslid van de prov. Henegouwen, oud-lid

van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Ridder in Leopoldsorde, ° Tounai, 21 juli 1829, † Bruxelles, 19 jan
1870, gehuwd in Brussel, 5 juni 1855 met Elise L.-Aldegonde Verheyden, ° Brussel, 27 nov. 1834, † Fontainebleau
(Seine-et-Marne), 4 sept. 1895, dochter van Jean en van Marie-Isabelle-Virginie-Charlotte-G.-Evrard.
Waarvan:
1°° Henri-Louis-Benjamin-Ghislain, jonk., ° Brussel, 27 april 1856 † Taintignies, 23 jan. 1941, oud senator, oud lid
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, oud-burgemeester van Taintignies, vrz prov. com. studiebeurzen
van Henegouwen, schepen en burgemeester van Taintignies, parlementslid , stelde in 1887 een schoolgebouw te
Nieuwpoort ter beschikking van de stad Brussel en schonk in 1900 een villa in Westende-Lombardsijde aan de
stad Brussel. De linerale filantropische organisatie Association des Marçunvins (Mars-un-vingt) opgericht aan de
Université libre de Bruxelles na een stoet georganiseerd door le Denier des Ecoles (schoolpenning) ter
ondersteuning van het officieel onderwijs (huurde de villa van de stad Brussel voor 40 frank per jaar). Le
Marçunvins konden maar met de wet van 27 juni 1921 de gift aanvaarden en eigenaar worden. Henri Crombez
wordt in 1902 erfgenaam van de eigendommen van zijn oom Benjamin Crombez. Hij sluit een overeenkomst
tussen de maatschappij van Buurtspoorwegen betreffende de aanleg van de stoomtramlijn Nieuwpoort (-Stad)Bad, later doorgetrokken naar Oostduinkerke. Hij was de eerste Belgische piloot die het Kanaal overvloog.
Huwelijk: In Londen op 23 nov. 1886 met Désirée-M.-Antoinette Leclercqz, ° Leuze, 14 febr. 1862, † Elsene, 7 jan.
1927, dochter van Louis-J., en van Eveline Manfroy.
Waarvan:
1°°° M.-Madeleine-Désirée, ° Cambridge (GB), 31 mei 1887, † Brussel, 1 aug. 1975, gehuwd in Oostduinkerke op
10 nov. 1906 met graaf Charles-J.-M.-G.-Fr.-Jean de Romrée de Vichenet, ambass. Van Z.M. de Koning der Belgen,
°Beuzet 13 aug. 1884 - +Bossierre 24 april 1957, zoon van graaf Henri-Jean-Ch.-M.-Michel-Hubert-DamienVincent-Ferrier-G., burg. van Beuzet en van de gravin Gabrielle-Victorine-Herminie-Anne-M.-G. (van de
markiezen) de Beauffort.
2°°°Henri-Benjamin , jonk., ° Lombardsijde, 16 mei 1893, † Brussel, 28 jan.1960, pionnier van de luchtvaart
(vliegerij) en officier, nam deel aan verschillende vluchten op “Deperdussin”-vliegtuig, was één der piloten van
koning Albert I tijdens WOI; hij verliet de luchtmacht in 1932, gehuwd in Tournai, 16 sept. 1924 (scheiding Elsene,
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23 okt. 1946) met Marie-Antoinette-Alice-Leocadie-Paule Ouvreleaux, ° Tournai, 11 mei 1905, dochter van PaulOnésime-Toussaint-Gaston en van Adrienne-Flore-Léonie-Alice Broquet.
Waarvan:
1°°°°Anne-H.-Alice, ° Elsene, 26 april 1926, gehuwd in Elsene, 10 sept. (nonciature 1 okt.) 1949 met Michel-Ant.Maurice Feron, burgerlijk ingenieur, ° Vilvoorde, 13 mei 1923, zoon van Lucien-Jules-Ch.-Emile en van Raymonde
Stoclet.
3°°° Andrée-Madeleine-Mariette-Benjamine, ° Taitignies, 11 nov. 1897, gehuwd in Paris (VI), 4 dec. 1920
(scheiding Paris VI, 13 febr. 1947) met L.-Pierre de Bosque, ° Limoux (Aude), 20 april 1877, † Paris (VIII), 13 okt.
1961, zoon van Etienne-Fr.-Benjamin-Adolphe en van Victoire-Aglaé-Mathilde Andrieu en weduwnaar van
Nathalie-M.-L.-E. de Fonds-Lamothe.
2°° M.-Isabelle-Victorine-G., ° Brussel, 30 okt. 1858, † Paris (XVII), 7 febr. 1911, gehuwd in Paris (I), 19 juni 1878
met graaf Ch.-Paul-Léon-Séraphin-Gontran de la Baume Pluvinel, secr. Franse ambassade, ° Marcoussis (Seine-etOise), 2 juli 1846, op de top van de Bernina nabij Sanct-Moritz (Suisse) 25 aug. 1883, zoon van de markies
Charles-Alexandre-Séraphin, Victor en van Marie-Marguerite-J. de Viella.
3°° Georges-M.-Jean-Gabriel-Aimé-G., jonk., ° Taintignies, 15 sept 1857, † Limelette, 17 okt. 1915.
7° Benjamin, ° Tournai, 14 maart 1832,† Brussel, 23 aug. 1902, jonk., zoon burg. van Lombartsijde, van Benoit en
Henriette Lefebvre, projectontwikkelaar en mecenas, krijgt bij erfenisakte verleden op 2 juni 1862 bij notaris
Simon te Doornik, o.a. de gronden van Nieuwpoort-Baden in naakte eigendom, nl. 553ha 93a 26ca. Zijn moeder,
weduwe van Benoit Crombez had het vruchtgebruik krachtens het huwelijk van 16 september 1811. In 1867 staat
weduwe Benoît CROMBEZ, Henriette Lefebvre haar vruchtgebruik af.
Gehuwd in Corroy-le-Grand, 25mei 1869 (gesch.) met Gabrielle-M.-Th.-Augusta Leclercq, ° Maubeuge (Nord), 11
nov. 1846, † Corroy-le-Grand, 19 juli 1931, dochter van Cyrille-Martial en van Hortense-M. de Dorloot en weduwe
van François-Isidore Wacrenier.
Waarvan:
1°° Benjamin-Martial-Eugène-H.-G., jonk., ° Paris (VIII), 7 april 1870, † Sint-Gillis (Brussel), 7 aug. 1914.

Met het doel mensen van alle geloofsbelijdenissen naar Nieuwpoort-Bad te lokken, bouwde Benjamin Crombez in
1877 een neo-romaans kerkgebouw zonder toren. De katholieken weigerden gebruik te maken van deze kerk en
woonden de mis bij in de salon-suite van een villa. De mis werd opgedragen door de principaal van het college te
Nieuwpoort. Inmiddels bleef de kerk jarenlang een bergplaats voor kruiwagens en materiaal. Na de dood van B.
Crombez, verkocht Henri Crombez in 1907 de kerk aan monseigneur Waffelaert, bisschop van Brugge, die haar in
eigendom schonk aan de kerkfabriek. Vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd het kerkgebouw in 1923/25
opnieuw opgericht (bron: www.nieuwpoort-digitaal.be)
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LA PAGE DU CENTRE DE RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE FLANDRE-ARTOIS
Het Franse departementsarchief ‘Nord’ heeft zowel parochieregisters als akten van de burgerlijke stand online
gezet. Een en ander staat nog niet op punt, maar er is reeds zeer veel te vinden . Hievoor kan je terecht op de
link: http://www.archivesdepartementales.cg59.fr/?id=archives_online.
Van de archieven die niet op de website raadpleegbaar zijn bezorgde de CRGFA ons onderstaande lijst.
Lijst van de microfilms van de burgerlijke stand die raadpleegbaar zijn in de archieven van duinkerke en die
niet online zijn op de website van de departementale archieven van het departement ‘nord’ (december 2011)
GEMEENTEN

GEBEURTENIS

DATUMS

CODES AM DK

DUNKERQUE

Naissances
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Mariages
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Décès
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1881-1882
1883-1884
1885-1886
1887-1888
1889-1890
1891-1892
1893-1894
1895-1896
1897-1898
1901-1902
1903
1904
1905-1906
1907-1908
1881-1883
1884-1886
1887-1889
1890-1892
1893-1895
1896-1898
1899-1900
1901
1902-1903
1904
1905-1906
1907-1908
1881-1883
1883-1885
1886-1888
1889-1891
1892-1894
1894-1896
1897-1898
1899-1900
1901-1903
1904
1905-1906
1907-1908

6 MI 7
6 MI 8
6 MI 9
6 MI 10
6 MI 11
6 MI 12
6 MI 13
6 MI 14
6 MI 15
6 MI 49
6 MI 50
6 MI 61
6 MI 68
6 MI 69
6 MI 17
6 MI 18
6 MI 19
6 MI 20
6 MI 21
6 MI 22
6 MI 23
6 MI 50
6 MI 51
6 MI 61
6 MI 70
6 MI 71
6 MI 24
6 MI 25
6 MI 26
6 MI 27
6 MI 28
6 MI 29
6 MI 30
6 MI 31
6 MI 52
6 MI 61
6 MI 72
6 MI 73

MALO-LES-BAINS

N.M.D.
"
Mariages
Naissances
"
Décès

1891-1900
1891-1900
1892-1902
1899-1904
1905-1907
1901-1907

6 MI 39
6 MI 48
6 MI 54
6 MI 62
6 MI 80
6 MI 81

MARDYCK

N.M.D.

1878-1902

5 MI 67
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PETITE SYNTHE

Naissances
Mariages
Décès
N.M.D.
N.M.D.
N.M.D.

1881-1897
1881-1897
1881-1897
1898-1903
1904
1905-1908

6 MI 40
6 MI 41
6 MI 75
6 MI 55
6 MI 64
6 MI 74

ROSENDAËL

Naissances
"
"
"
"
"
"
"
Mariages
"
"
"
"
Décès
"
"
"
"

1881-1888
1888-1894
1894-1899
1900
1901-1903
1904
1905-1907
1908
1880-1891
1892-1900
1901-1903
1904
1904-1906
1881-1890
1891-1900
1901-1903
1904
1904-1906

6 MI 32
6 MI 33
6 MI 34
6 MI 35
6 MI 53
6 MI 65
6 MI 76
6 MI 77
6 MI 35
6 MI 36
6 MI 53
6 MI 65
6 MI 78
6 MI 37
6 MI 38
6 Mi 54
6 MI 65
6 MI 79

ZUYDCOOTE

N.M.D.

1881-1900

6 MI 82

Le service des archives de la ville de Dunkerque compte deux sections
LE SITE DE LA CITADELLE
Le site de la Citadelle regroupe les archives du territoire
dunkerquois du XVIe siècle à nos jours.
9, bis quai de la Citadelle
59140 Dunkerque Tél. 03 28 61 90 75 horaires d'ouvertures Du
lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermé le lundi matin
LE SITE DE L'HÔTEL DE VILLE
Le site de l’hôtel de ville regroupe les archives administratives de la ville
de Dunkerque. De 1945 à nos jours
Rue Michel-de-Swaen ou entrée principale de l'hôtel de ville
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 26 26 26 - postes 8556 & 8558
horaires d'ouvertures
Du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 11 h et de 14 h 15 à 17 h
Fermé le lundi matin
Pour les deux sites
Email : archives@ville-dunkerque.fr
Fax : 03 28 61 90 79
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THE POWER OF INTERNET
MARC DERUDDER
In januari kreeg ik onderstaande email van George en Maureen Carr uit Groot-Brittannië. Tot mijn grote verbazing
betreft het de naamketting van mijn tante Martha. Naam, geboortedatum en toenmalig adres zijn correct. Toen ze 9
jaar oud was brak de oorlog uit. Blijkbaar hebben Britse soldaten deze ketting naar huis meegenomen en heeft de
familie dit nu in een sterfhuis in de omgeving van Manchester teruggevonden. Ondertussen werd de ketting
terugbezorgd aan mijn tante die zich niet meer kan herinneren dat zij dit ooit verloren was. Zowel de vader als de
ooms van Maureen waren tijdens WO II soldaat in de omgeving van Ieper.
Van: George Carr
Verzonden: dinsdag 31 januari 2012 18:10
Aan: Marc.Derudder@vtiveurne.be
Onderwerp: Martha Derudder
Hello my name is Maureen and I live in England. Last year my aunt died and amongst her possessions I found a chain
with a tag. Etched on the tag is the name Martha Derudder and a date 18-10-31. On the other side is an address,
Pilckemstraat no 12 Yper.
I came across this the other day and decided to type the name into Google to see if anything came up. I was very
surprised I got a result. Could this be your ancestor? If so I wonder how the chain came to be in my Aunt’s
possession? I can only think that it came to her through one of her brothers who were all in the army.
I would be very pleased if you could contact me with any information.

Het kettinkje met medaillon en de begeleidende brief waarmee 70 jaar stilstand wordt rechtgezet.
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VVF WESTKUST VZW WORDT FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST
JOERI STEKELORUM, VOORZITTER
U zal het al gemerkt hebben aan onze nieuwsbrief. De naamsverandering van onze vereniging is een feit: VVF
Westkust is herdoopt tot FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST.
De algemene vergadering van onze vzw keurde op 20 januari 2012 de gewijzigde statuten goed. In essentie
verandert er niet veel. Er is natuurlijk de naam, dit in navolging van de statutenwijziging van VVF Nationaal naar
Familiekunde Vlaanderen. Van de gelegenheid hebben we ook gebruikt gemaakt om het werkingsgebied te
beperken tot het arrondissement Veurne, en niet langer het bestuurlijk arrondissement Diksmuide in onze statuten
op te nemen. Binnen de provinciale afdeling van VVF was daar immers discussie over, temeer omdat de afdeling
Ieper-Poperinge plots haar naam had gewijzigd in Ieper-Diksmuide… en we met onze afdeling geen zin hadden in
principiele discussies hieromtrent.
Nochtans blijven wij de leden van Familiekunde Vlaanderen die in de fusiegemeente Diksmuide wonen, graag onze
nieuwsbrief bezorgen en uitnodigen op onze activiteiten !
Daarnaast is in de statuten de band met onze nationale moedervereniging duidelijker in de verf gezet, en aldus
conform gemaakt met de statuten van Familiekunde Vlaanderen vzw. Ook was het nodig de bestemming van ons
actief, bij ontbinding van de vzw, te herformuleren.
Onze gewijzigde statuten vind je op de webstek van het Belgisch Staatsblad:
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm, door in het veld benaming de termen Familiekunde en Westkust in
te typen. Druk vervolgens op Lijst en kies voor Beeld. Dan krijg je de statuten in pdf formaat te zien.
Op dezelfde algemene vergadering van 20 januari 2012 werden vervolgens de bestuurders (her)verkozen: Dirk
Cailliau, Marc Derudder, Roger Lombré (nieuw), Chantal Loones, Willy Moons, Joeri Stekelorum, Gaby Van Canneyt,
Hilon Vanleenhove en Reginald Vermoote.
In de navolgende raad van bestuur werden de huidige voorzitter Joeri Stekelorum,
secretaris Hilon Vanleenhove en penningmeester Marc Derudder in hun functie
herbevestigd.
En zo is FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST klaar voor de uitdagingen
van de komende jaren !
Meteen hebben we ook ons nieuw wapenschild aangenomen, zoals het op de
voorpagina van onze nieuwsbrief prijkt. Het is hetzelfde wapenschild als
Familiekunde Vlaanderen nationaal.

SAMENWERKING MET CRGFA ROSENDAEL
MAAK GEBRUIK VAN ONS AANBOD
In onze vorige nieuwsbrief maakte we melding van de samenwerkingsovereenkomst die we afgesloten
hebben met onze zustervereniging CRGFA uit Noord-Frankrijk.
Een van de meest in het oog springende elementen uit deze overeenkomst is het feit dat leden van FVWestkust, mits het voorleggen van een speciaal pasje, GRATIS toegang krijgen tot de bibliotheek van de
vereniging in Rosendael (Duinkerke).
Onze leden hebben er aldus vrije toegang elke tweede zaterdag van elke maand van 14h tot 18h
(buiten uitzonderlijke sluiting voor feestdagen enz). Maak er gebruik van !
Het pasje dien je aldus VOORAF op te halen in ons documentatiecentrum in het Erfgoedhuis Bachten de
Kupe. De leeszaalverantwoordelijke zal je graag helpen !
Op de webstek www.crgfa.org kan je alvast kennis maken met de vereniging en haar aanbod !
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België-Belqique

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
REGIO WESTKUST

P.B.-P.P.

8630 VEURNE

driemaandelijkse nieuwsbrief

jaargang 12 nr. 2

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

BC 5831

apr. – mei – juni 2012
Ondernemingsnr.808.410.470

ONZE ACTIVITEITEN
woensdag 26 sept. 2012

Bezoek aan musea in Antwerpen zoals het Felixarchief
en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
Schikkingen worden tijdig bekend gemaakt.

zondag 28 oktober 2012

19u30
In Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe, Oostduinkerke
voordracht door Johan Termote over het ontstaan
van de badplaatsen aan de Westkust.

elke zaterdag

14.30u.-17.30u.
In Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe, Oostduinkerke
open documentatiecentrum van
Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust.

Elke eerste woensdag
van de maand

19u.-22u. in Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe
FV-documentatiecentrum open.

IN DIT NUMMER
Mededelingen
DNA: een wetenschappelijke weg naar verwantschapsonderzoek
Erfgoedhuis geopend
100-jarige Margaretha Deschuytter in Alveringem met kwartierstaat en bidprentjes
Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (8)
Aanwinsten bibliotheek
Een dodelijk ongeval anno 1631 in Veurne-BWP
100-jarige Albertine Cieux in Oostduinkerke met kwartierstaat en bidprentjes

p. 18
p. 19
p. 20
p. 21
P. 25
p. 27
p. 28
p. 30

BLIKVANGER – Vrijwilligers worden gezocht voor enkele taken zoals het klasseren van kieslijsten,
digitaliseren van rouwbrieven, enz. Contact en info op e-mail stekelorum@telenet.be
eventueel (bv. Nieuwjaarswensen, speciale activiteiten, ….)

met de gewaardeerde steun van:
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MEDEDELINGEN

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

Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar
teksten.
Redactie Willy Moons
willy.moons@telenet.be
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Uit de toespraak van FV-voorzitter Joeri Stekelorum bij opening van
erfgoedhuis Bachten-de-Kupe (zie ook verder in deze nieuwsbrief).
Toen we in 1995, ondertussen 17 jaar geleden, met een aantal mensen de
koppen bij elkaar staken om een afdeling van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde op te richten, was de eerste bekommernissen om een vaste stek
te voorzien waar de bijeenkomsten voor de leden zou kunnen doorgaan. We
kwamen toen uit in een achterzaal van het ondertussen in Veurne verdwenen
café l’Espérance. Door onze toenmalige stichter-voorzitter wijlen Georges
Verschooris werd een begin gemaakt van een documentaire verzameling. Dit
betekende een ruimte waar we minstens één kast zouden kunnen plaatsen.
Deze ruimte vonden we in het dienstencentrum de Zonnebloem in Veurne,
waar we tweewekelijks konden vergaderen.
Door het vrijkomen van ruimte in het cc Taf Wallet in St.-Idesbald werd ons
door het gemeentebestuur van Koksijde in 2000 de beschikking gegeven over
een ideale ruimte op de 2de verdieping. We zouden er twaalf jaar de tijd
hebben om onze documentatie, ondertussen aangegroeid tot meer dan 2.000
volumes en een vrij omvangrijke collectie bidprentjes en rouwbrieven, onder
te brengen en ter beschikking te stellen. We investeerden bovendien in de
digitalisatie van diverse documenten, zoals bidprentjesverzamelingen, akten
uit de registers van de burgerlijke stand en parochieregisters.
Toen enkele jaren geleden de beslissing viel om in Koksijde een nieuw
administratief centrum te bouwen voor het OCMW, werd de discussie gevoerd
rond de herbestemming van het oud gemeentehuis van Oostduinkerke. Door
de onderhandelingen van het gemeentebestuur met Marcel Messiaen,
hoofdman van de heemkring Bachten-de-Kupe, geraakte het hele dossier in
een stroomversnelling. De stille wens om een heus Erfgoedhuis in Koksijde in
te richten, begon stilaan vorm te krijgen. De samenloop van diverse nieuwe
initiatieven, waaronder de Beeldbank Koksijde Verbeeldt en bestaande
initiatieven, zoals Unesco Vlaanderen, de Vrienden van het Nationaal
Visserijmuseum en Familiekunde Vlaanderen regio Westkust, zorgde als het
ware voor een natuurlijke symbiose die heeft geleid tot het Erfgoedhuis
Bachten-de-Kupe.
Met dit initiatief slaagt Koksijde er in drie, vliegen in één klap te vangen. Er is
eerst en vooral de verdienste om verenigingen die een vaste stek wensen,
daarbij te helpen. Op die manier stimuleert het gemeentebestuur de groei en
de bloei van deze verenigingen, bevordert ze de sociale cohesie tussen de
inwoners en draagt bij tot het algemeen welbehagen van onze bevolking.
Ten tweede is er het grote besef door ons gemeentebestuur van de grote
betekenis en waarde van ons historisch erfgoed. Dit komt tot uiting in de
actieve herwaardering van bijv. bouwkundig, funerair, archeologisch en
volkskundig erfgoed die hier op de rails is gezet. Maar ook de bijzondere zorg
voor het gemeentelijke archief en de interesse voor ons papieren erfgoed,
strekt tot grote voorbeeld in onze regio.
Ten derde is er de meerwaarde die dit project heeft door het samen
huisvesten van diverse actoren actief op het vlak van erfgoed binnen onze
regio. Samen-huizen leidt immers zonder twijfel tot samen-werken, en het
geheel krijgt een serieuze meerwaarde dan de som van alle delen afzonderlijk.
In die zin zijn we aan de start van een nieuw elan die de erfgoedwerking,
gestimuleerd door het openbaar bestuur, maar gedragen door vele
vrijwilligers, actief in de diverse verenigingen, binnen Koksijde en zelfs binnen
de regio verder zal doen ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat in de zeer
nabije toekomst diverse initiatieven kunnen ontwikkeld worden om de heemen familiekunde verder te ontplooien. Ideeën kunnen we laten opborrelen en
samen verder uitwerken.

DNA: EEN WETENSCHAPPELIJKE WEG NAAR VERWANTSCHAPSONDERZOEK
WILLY MOONS
Zo’n dertig geïnteresseerden woonden op zondagvoormiddag 3 juni In het Erfgoedhuis
te Oostduinkerke de uiteenzetting bij van nationaal FV-voorzitter Marc Van den Cloot
over DNA-onderzoek en het belang hiervan voor de genealogie. Een gewichtige
opdracht zo vroeg op zondag maar tezelfdertijd een openbaring.
Zij die reageerden op de oproep van een paar jaren geleden en hun DNA lieten
onderzoeken konden al een eind mee met de theorie maar voor een eerste
kennismaking was DNA en verwantschapsonderzoek een harde dobber.
We laten het wetenschappelijk jargon aan de kant en gaan met Marc Van den Cloot
een eindje mee met de vraag: Wat hebben wij genealogen aan dit DNA-onderzoek, wij
die bijna allemaal onze stamboom ineengeknutseld hebben?
“DNA-onderzoek is een belangrijke bijdrage aan de menselijke migratiegeschiedenis,
zowel wereldwijd als regionaal. Het opmaken van een stamboom van familienamen en
het omzeilen van de moeilijke klippen kunnen hierbij opgelost worden. Het is ook een
bijdrage voor het verfijnen van het genetische en historisch wetenschappelijk
onderzoek en evenzeer voor de lokale geschiedenis.”.
Nationaal FV-voorzitter
Marc Van den Cloot

Op de wereldkaart met in wit omlijnde continenten is de wereldwijde menselijke migraties met zwarte lijnen
aangeduid. Die migratie verliep vanuit Tjaad (Centraal-Afrika, zie links de pijl) waar de wieg van de mensheid
stond, eerst rondom in Afrika, dan via de kusten naar Europa en via de dichtgevroren Beringstraat (midden
boven) naar Noord- en Zuid-Amerka.
Maar er zijn nog meer mogelijkheden: “DNA-onderzoek kan de plaats van de mens bepalen in de menselijke
migratiegeschiedenis. Het kan de genealogie in de diepte uitbreiden en vastgelopen opzoekingen vlot trekken
ondermeer inzake onbekende vader, vondeling, adoptie... Verwantschap tussen verschillende familienaamtakken
kan onderzocht worden en onvermoede verwante takken in binnen en/of buitenland kunnen ontdekt worden tot
zelfs in de middeleeuwse families.”
Besluit van de spreker: Iedereen is familie van iedereen en hoe meer mannen –jawel, alleen mannen- deelnemen
aan het DNA-onderzoek hoe meer resultaten er mogelijk zijn. Vooral nu de coördinerende universiteit van
Barcelone het onderzoek staakt wegens gebrek aan financiële middelen en de universiteit van Leuven een belangrijk
deel van het werk heeft overgenomen, is een stimulans belangrijk. Hij voorziet de vorming van een groot
Beneluxproject met daarbij de aangrenzende regio’s zodat vijf Europese lidstaten betrokken zouden zijn.
Info: www.brabant-dna.org
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ERFGOEDHUIS GEOPEND
WILLY MOONS
Onder grote belangstelling –meer dan 300 inschrijvingen- werd op 20 april het Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe in het
voormalige gemeentehuis van Oostduinkerke plechtig geopend. Aan de gevel werd een gedenksteen aangebracht
die aan dit heuglijke ogenblik moet herinneren. Onze vereniging Familiekunde Vlaanderen kreeg tientallen
bezoekers over de vloer die genoten van al het erfgoed dat er beschikbaar is.
Gezien de grote toeloop verhuisde de academische zitting naar de Honoré Looneszaal in het visserijmuseum Navigo.
Gemeentesecretaris en FV-voorzitter Joeri Stekelorum overliep er de administratieve weg die uitmondde in de
omvorming van het voormalige gemeentehuis van Oostduinkerke tot Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe. Burgemeester
Marc Vanden Bussche en schepen Jan Loones belichtten vooral de berging van het streekarchief van Bachten-deKupe in het erfgoedhuis en de rol van hoofdman Messiaen in deze verhuis. Marcel Messiaen wees er tot slot op dat
naast het archief ook het voortbestaan van het openluchtmuseum Bachten-de-Kupe in Izenberge bedreigd is omdat
de subsidiekraan is dichtgedraaid.

De leeszaal van het documentatiecentrum van FV in het erfgoedhuis. Burgemeester Marc Vanden Bussche
gevolgd door deputé Guido Decorte en talrijke nieuwsgierigen bekijken de uitgestalde stambomen en
kwartierstaten.
Joeri Stekelorum vertokte in zijn toespraak de gevoelens van velen: “Ik wil dan ook de spreekbuis zijn van de diverse
verenigingen en actoren die een vaste stek hebben gevonden in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe. Vanuit die zelf
toegeëigende functie hou ik er dan ook aan om het gemeentebestuur van Koksijde en de diverse betrokken
diensten die het Erfgoedhuis hebben gemaakt tot wat het nu is, van harte te bedanken voor dit schitterende
initiatief en de vele inspanningen die werden geleverd om vandaag tot de opening te kunnen overgaan. Het
Erfgoedhuis Bachten de Kupe is het begin van een nieuw elan voor de erfgoedactoren. Op die manier, dames en
heren, kunnen we blijven verder dromen. Want “wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid” of nog
“dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven”.
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De kinderen Deschuytter, de kleinste is Margaretha.
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Aanvullingen kwartierstaat:
KW 4: weduwnaar van Anna Theresia Pollet (+Moere, 26-04-1863).
KW 8: xx Maria Theresia MESEURE (1817-1905).
KW 10: weduwnaar Anna Theresia Decostere (02-03-1825).
KW 11: xx Eernegem, 20-09-1845 Amandus Ludovicus SANDERS (°Roksem, 28-01-1819)
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Bronvermelding bidprentjes: digitale verzameling FV-Westkust, collectie wijlen René Florizoone-Scheirsen)

24 | jrg. 12 nr. 2

VERZAMELING OUDE GRAFSCHRIFTEN IN NIEUWPOORT (8)
HILON VANLEENHOVE
Nr. 240

In den midden:

Sepulture van Sr François De Rochers fs François in syn leven regierder van den gemeenen aermen deser stede
overl. den 24 febr 1674 ende van Joff Maria Braems fa Pieter syn huysvrouw overl. den 14 mey 1654 ende van Joff
Anna hannon fa Jan die overleet den 3 mey 1678.
Nr. 241

In den midden:

Hier licht begraven Cornelis Venercie fs Jacobs die starft anno den 13 xber 1526 ende Thonine fa Andries Jaeckx ’t
voorseyde Cornelis wijf was die starft den 27 in 8ber 1545.
Nr. 242 E:P:
D.O.M.
Sepulture van Sr Jacobus Dilles fs Mathis gewonnen by Mary Beseyne overl Jonckman den 2 april 1732 oudt 51
jaeren ende syn twee gesusters Joff Joanne Cornelie overl. den 29 9ber 1739 oudt 60 jaeren, Joff Mar Catharina
overl den 3 february 1750 oudt 70 jaeren.
R.J.P.
Nr. 243 E:P:
Sepulture van Mathis Dillens fs Pieter meester cuyper deser stede van Nieuport die overleet den 6 8ber 1679 ende
van syn eerste huysvrouwe Elisabeth Annons fa Jan die overleet den 27 xber 1664 ende syn tweede huysvrouwe
Janneken Besynne fs Pieter overl. den ……
Nr. 244 Ontbreekt
Nr. 245 E:P:
Sepulture van Dierick Corcelles fs Dierickx die overl. den 15 sporkel anno 1633 ende van Jacqueminken Neghemans
fa Jan syn huysvrouwe die overl. den 17 7ber 1648 ende van Bartholomeus Corcelles fs Dierickx overleet den 25
9ber 1692 ende Maria Dillens syn huysvrouwe.
Nr. 246

Boven in de meur gemetst een sarck:

In ’t jaer 1513 den 13 maerte eeft Pieter heinderickx fs Pieter gefundeert ter eewighen daege een jaergetyde een
vigeli met 3 lessen en een singende misse met commendatie jaerlyckx op St. Babels havent en op kunnen dagh de
misse binnen dese capelle soo syn gehouden Deken en sorghers te betaelen jaerlyckx 3 ponden parasyse hier af 100
heeft de wachte de zusters bovendien. Bidt godt voor de ziellen en de alle……..
Nr. 247 E:V:

Aan den meur verbeeldend St Maerten:

Gesticht ter eere van heilighe maghet Maria end St. Maertins. Dit is de sepulture van den eersaemen Maerten
e
Deseur fs Valentyn meester cuyper deser stede tot strasburgh gebooren die overleet den 17 7ber 1671 syn 1
huysvrouwe was Jine Flandrin fa Maran die overleet 28 augusti 1658, syn tweede huysvrouwe was Rosiaene hannon
fa Jan die overl. den 14 xber 1664. Bidt voor de zielen. Actum 24 january 1664.
Nr. 248
Sepulture van heer Co….. van Gendt …..Die starft in ’t jaer ons heeren 1462 den lesten dag in sporkel.
Bidt Godt voor de ziele

Nr. 249

D.O.M.
In den midden:

Vry sepulture van Eustachius Vogelaere den soone van Sr Matheus gewonnen by Joff Mary Boudeloot in syn leven
deken van de vrye meesters cuypers deser stadt ende port van Nieuport overl. den 20 8ber 1768 oudt 57 jaeren
ende van Joff Mary Jacoba Willaert fa d’heer carolus, syn huysvrouwe gewonnen by Mary Willaert overl. den …..
oudt … jaeren, ’t saemen in huwelycke geweest 31 jaeren en gerpocreeert 9 kinderen wan of int leven syn Carolus
Jacobus overl. den 17 mey 1763 oudt 24 jaer, Ludovicus Cornelis overl. den …. oudt … jaer, Josepha Eustachie overl.
den ….. oudt … jaer, de andere 6 onbejaerigh gestorven.
Gy, leser denckt eens waer ik ben
En helpt my met een Requiem

jrg. 12 nr. 2 | 25

Nr. 250

St. Cruyscapelle: Voor de trappen van de cuyperscapelle.

Sepulture van Geeraert Flandrien fs Passchien overl. den …. 1628 ende van Tanneken Dewaele fa Pieter syn
huysvrouwe overl. den 29 Lauwe anno 1622.
Nr. 251

In den muur is gematst een zarck:

Ter eere ende love Godts ende maghet Maria en alle heleghe Claeys De Dromere en de Cathelyne syn wijf hebben
beset een jaergetijde alle jaere eens eewelyck gedeurende alsoo hier volgt te weten: Op den lasten ons dagh in
hoeymaent naer vesperen sal men singen een vigilie met 9 lessen s maendaghs daer naer commendatie ende een
misse van Requiem met diaken en subdiaken met canters en 4 kinders gegarniert met 1 ½ offer kersen 2 schelle pars
te weten 12 schelle pars te broode de vigilie, de commendatie in misse een pelte liggende buiten voor de capelle op
de sepulture van Claes ende Catharina voorseyt met 4 kinderen en 4 kersen daerop elck van een pondt wegende en
twee schalen met miten te offeren die willen al staende op de voorseyde pelte, de prochie pape van den dienste 3
schelle en van voorseyden wasse 26 schelle elck van 3 capelaenen 2 schelle den Priester van de misse 4 schelle den
minister 4 schelle den canter 4 schelle den schoolmeester met 4 kinderen 4 schelle, den coster over ’t luyden 3
poosen dobbel vigilie en belesen 5 schelle der biddeghe 2 schelle der kercke over pelte en kandelaeren 12 schelle 3
priesters wesende in ’t geseyde officie 4 schelle, en de grauwe zusters 12 schelle en al dit op sekere platse van lande
groot wesen de 3 gemeten 98 roeden ’t eenen sticke en 2 linnen 59 roeden d’ander sticke beyde in de Prochie van
St Joris en de 2 linnen landt ine Coolhof iner vryhede van den Nieuport en derde sticke alsoo de brieven dan af
gegeven het verclaeren j TEM Claes ende Catherine syn wyf voorseyt hebben nogh gegeven den disch voorseyt 6
gemeten ½ landt liggende in diversche partien en de sticken te weten 4 ½ gemeten in de prochie van St Joris 2
gemeten in Wulpen alsoo de daer afgegeven bet verclaerste ende dat om een te doen doene alle dysendaghe in
dese capelle eewelyck gedeurende. J tem Catheline naer de doodt van Claes haeren man voorseyt heeft nogh
opgedregen den voorseyden disch 6 ½ gemeten landt oock liggende in diversche partyen en sticken te weten 5
gemeten in de Prochie van Oostduinkerke en 1 ½ gemeten in de prochie van St Jooris alsoo oock de brieven daer af
gegeven bet verclaerste en dat om een misse welcke alle vrydaghe in dese capelle eewlyck gedeurende
jegenstaende waer dat het sacken dat de voorseyde Disch meesters of te andere naer hem commende eenigen tydt
in gebreke vonden worden de voorseyde 2 missen de weicke te doen doene of te d’een van beede de tydt van een
maent of ’t voorseyde jaergetyde op eenigh jaer naer dit ordonantie boven verclaerts soo mogen de broeders of te
susteren van den gasthuyse van der Nieuport commen en de handtslaen aenent besit in de last van dien dat de
Dischmeesters in gebreke vonden worden sonder wysdom van eeniger juge tot er tydt dat de Dischmeesters in die
tyd weder over sullen nemen tot gewennen beset met den laste daertoe behooren voort: 100 wie dat hebben sal de
voorseyde twee missen de weke te doen doene en sal niet mogen eenighe priesters of gement een der de
voorseyde missen consenteeren of te geven te doen of te doen doene te synen believe maer van jaere te jaere of
van maende te maende te syne geliefte en omdat men eeuwelyck sonder falquieren soude volcommen dese
ordonantie van missen en jaergetyden soo syn gecommen Wouter Woutersoone, Charles Van Schoore, Jacob
Severzae en Jan Vleverzele Dischmeesters ter dies tydt van den voorseyden dische voor Burgemeesters Schepenen
en raed van der stede vand er Nieuport en hebben hem verbonden over hem haere naercommers ’t voorseyde last
van missen en jaergetyden op ’t voorseyde beste te vulcommen en te doen doene eeuwelyck alsoo voorseyt es
ende dan af brieven ende bestehede laeten maeken ende claerlyck ordonneeren naer den inhoudende van deser
ordonantie dist was gedaen in ’t jaer MCCCCXIX.
Nr. 252

Aan den voet van de cuypers capelle:

Hier licht begraven Pieternelle Verbeecke fa Adriaen de huysvrouwe van Jan Defever overl. den 31 januarius 1691.
Bidt V.D. Zielen
Nr. 253
D.O.M.
Vry sepulture van Sr Joris Vereecke ’t synen tyde Poorter deser stede van Nieuport Deken van St Jans gilde gebleven
met syn schip op zee ontrent de kusten van Casant op den 26 january 1702 ende van syn zoon Joris geprocreeert bij
Joff Mary Moreel syn eerste huysvrouwe die met syn vaeder gebleven is op zee alsoock van Joff Françoise Vlaminck
syn tweede huysvrouwe overl den 13 maerte 1703.
Bidt Godt voor de zielen
Nr. 254 E:P:
Hier licht begraven Mary Kelewaert fa Jan de huysvrouwe van Jan Van derhelst kerck baljiu overl den 24 xber 16.
Nr. 255 E:P:
Hier licht begraven Prinken Leus het wijf van Jan Deseeman die overl anno 1622 den 1 9bre.
Bidt voor de ziele
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DEEL II
Poortersboeken van Tielt. Afschrift 1700& 1716. (bevat de poorters van 1593 tot 1743) Deel II

1997

100

BPV/196

Weerbare mannen in de Roede van Tielt anno 1638.

2000
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BPV/197

De Poortersboeken van Tielt. Afschrift 1614 & 1632. (Bveat poorters van voor 1555 tot 1673)
DEEL I
De Poortersboekeken van Tielt. Afschrift 1614 & 1632. (bevat poorters van voor 1555 tot 1673)
DEEL I
De Poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614

1996

101

1996
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1996
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burgerlijke stand
BUS/361

Burgerlijke stand van de stad Ieper Januari -mei 1915

2004
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Burgerlijke stand van de Stad Ieper 1914

2004

DIV/046

Nieuwpoort Sint Bernardus College-Palmares 1941-1942
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DIV/047

Edelen, Leenmannen en Vorstelijke Ambtenaren van Vlaanderen 1464-1481-1495

2012

390

DIV/048
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DIV/049

Kroniek van de Orde van den Prince 1955-1990
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FAM/183

2010

FAM/184

Genealogie Florisoone. Tak Florisoone -Nieuwkerke-Wulpen. Generatie 11 t/m 22 vanaf Pieter
Florensoone (1) Johanna Goosens (2) ° circa 1659 x 16886 + 1703
De Nieuwpoortse famile "de Brauwere"

FAM/185

Zeeman van de Westkust. 45 jaar vaarleven 1948-1993

2012

389

FAM/186

Familie Vandamme
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38

FAM/187

De Sceppere. Afsammelingen van Daneel de Scheppere x de Reviere Catelijne, beiden geboren
rond 1600in Ruislede
Stamboek Familie David 1625 - 1999
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92
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FAM/190

Généalogie des Nolet originaires de Schiedam et Généalogie partielle de la famille Nolet de
Brauwere
De West-Vlaamse familie Hulot de Collart Sainte Marthe

2011

24

FAM/191

Familie de Brauwere 250 jaar ten dienste van Nieuwpoort

1998

FAM/192

De droom van een visionaire. Biografie André Vannecke

2011

410

FAM/193

Généalogie Thuret sus Titres par le Baron Thuret

0

25

FAM/188
FAM/189

235

1998

jrg. 12 nr. 2 | 27

FAM/194

Het culturele erfgoed van de familie Ampe Carolus Ludovicus en Meersseman Romanie Sylvia

1996

FAM/195

De glans van de geest. Beknopte kroniek van het geslacht Huyghebaert

1990

287

hulpwetenschappen
HLP/070

DNA Brabant. DNA-Project 2009. Oud-Hertogdom Brabant

2010

351

0

105236

heemkunde
HMK/218
HMK/219

Honderd bespookte molens in Vlaanderen. Een verzameling van Molensagen van de Kuststreek
tot het Maasland
Seigneurie de Haverskerque en Lederzeele

2011

HMK/221

Familiekroniek Marc Vandenbussche 1661 DUM SPIRO SPERO

2011

279

HMK/222

West-Vlaanderen

1958

472

HMK/223

Zannekin en de vrijheidsstrijd van het kustland

0

397

HMK/224

Voor elk wat wils. Bloemlezing uit publicaties

2011

384

HMK/225

Onze Ijslandvaarders Deel 1

2011

552

HMK/226

Onze Ijslandvaarders Deel 2

2011

HMK/227

Origines et Dévelopement de la Coutume de Dixmude

HMK220

Twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen 1795-2006. Kokside - Oostduinkerke - Wulpen met
biografie van 380 lokale politici

2011

1644
339452
305

2011

276

1997

71

0

notariaat & wettelijke passeringen
NOT/035

Index op de Wettelijke Passeringen. Brugse Vrije - Westkwartier 1750-1796

parochieregisters
PAR/207

Klapper op de Huwelijksakten van Tielt Januari 1666 tot december 1683

EEN DODELIJK ONGEVAL ANNO 1631 IN VEURNE-BEWESTERPOORT
JOERI STEKELORUM
In de parochieregisters van Veurne (Sint-Niklaas) vonden we in het begrafenisregisters het relaas van een dodelijk
ongeval met een koets op de brug ter hoogte van het Witten Huys op 24 november 1631.
Antheunis Wallaert, landbouwer in Steenkerke was samen met zijn vrouw Christynken Tahon en hun kind op weg
naar huis. Hun knecht Nicola Denys bestuurde de koets toen die van de weg afgeraakte en in de gracht (van de
Proostdijkvaart) belandde. Het gezin kon zich uit het water redden, de knecht was echter spoorloos. Op 19
november vond men zijn lijk een eindje verder. Hij werd de dag nadien begraven.
Antheunis Wallaert, zijn vrouw en kind Maeyken overleden alle voor 28 april 1647. Volgens de staat van goed
(Kasselrij Veurne, nr. 37.509) overleed deze laatste op die datum immers als minderjarige wees te Nieuwpoort.
Daarin lezen we dat Antheunis Wallaert de zoon was van Nicaesen en Christyncken Tahon de dochter van Steven
Tahon. De erfgenamen waren Omaryne Wallaert, gehuwd met Jacobus Tyteca, evenals de halfbroer Joannes
Vandamme, de halfzus Petronelle Vandamme (beide kinderen uit het tweede huwelijk van Christynken Tahon met
Joannes Vandamme) en de halfzus Magdeleene Declercq (dochter uit het derde huwelijk van Christynken Tahon
met Dominicus Declercq).
Christynken Tahon overleed te Bulskamp op 9 mei 1645 (staat van goed Veurne nr. 33.346). Ze was de dochter van
Steven Tahon (overleden in Veurne op 5 november 1644, maar wel wonende in Wulpen) en zijn eerste echtgenote
Jacquemyncken Maecquebeecke (staat van goed Veurne nr. 5.983).

We geven hierna het verslag zoals het door de pastoor in het begrafenisregister werd opgetekend.
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24 novembre 1631, Nicola
Denys dienende voor knape
ten huize van Antheunis
Wallaert,
landtsman
in
Steenkercke, zynen oom
materneel, voerende by avent
zynen voorschreven oom naer
huus over de brugghe te
Witten
Huuseken
inde
prochie van Sinte Niclais
Beoosterpoort, by drancke
wesende, smeet de waghen
van de voorseyde brugghe
inde
vaert,
metten
voorschreven
Antheunis,
Christynken
Tahon
zyne
huusvrauwe, ende haer kyndt
dat zy hadde in haeren
aerme, die al ghesalueert zyn
gheweest
ende
zonder
notabel hinder uut het water
gherocht, maer den zelven
Nicolaa oock int’ water
ghevallen wesende met het
handtpeerdt daer hij op zat,
zoo en heeft men niet
ghewaere gheweest waer hy
belandt ofte bevaeren is,
want men niet ghewaere en is
gheweest dat hy uut het
water gherocht zoude wesen,
noch men heeft hem niet zyn
vlucht noch daer naer tael of
teecken van hem ghesien of
ghehoort, zoo datter gheen
ander presumptie en resteert
dan die ziele de werelt heeft,
dat hy Nicolaa versmoort is,
ende dat hy metten stroom
den alsdan redelick sterck was
te zeewaerts is ghedreven,
immers den zelven Antheunis
met de vrienden heeft op den
16 december doen celebreren
een (….) met 3 lessen, ick (….).
19 december ghevonden het
doode lichaem niet verre van
’t Witte Huuseken ende
begraven 20 december
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HONDERDJARIGE ALBERTINE CHIEUX IN OOSTDUINKERKE
JAN HUYGHE & JOERI STEKELORUM
Op 27 december van vorig jaar vierde Albertina Maria Antoinetta Cornelia Chieux in Oostduinkerke
voor de honderdste keer. Jan Huyghe, informatieambtenaar in Koksijde, schreef de feestelijke
toespraak die burgemeester Marc Vanden Bussche voorlas op de feestelijke huldiging. Uit die
toespraak putten we enkele wetenswaardigheden over Albertine Chieux. Daarnaast zorgde
gemeentesecretaris en voorzitter van Familiekunde Vlaanderen voor een kwartierstaat van de
voorouders van de honderdjarige en voor een reeks bidprentjes van familieleden.
De eeuwelinge Albertine Chieux is geboren op 27 december 1911 in Oostduinkerke, zo staat in de boeken
van de burgerlijke stand van de toen nog onafhankelijke gemeente. Haar vader was Germain
Bartholomeus Chieux en moeder heette Emma Quaghebeur, beiden geboren in Poperinge. Het is
bijzonder zeldzaam dat een eeuwelinge kan gevierd worden die in dezelfde gemeente het levenslicht zag,
maar dat is dus hier wel het geval.

Albertine groeide op in een prominent gezin van Oostduinkerke, want haar vader was er
hoofdonderwijzer. Samen met haar zussen Aline en Anna vormde ze als het ware de drie gratiën van de
familie Chieux. Wel waren er nog twee broertjes, maar die zijn heel vroeg gestorven. Na de lagere school
trok Albertine naar een pensionaat in Knokke. Jammer genoeg overleed haar moeder Emma Quaghebeur
in die periode op nogal jonge leeftijd…

Na het pensionaat werkte zij korte tijd in de
diamantslijperij in Nieuwpoort, maar later
rundezij samen met vader Germain en zus
Aline het pension-hotel Belvédère aan de
Leopold II-laan 153 in Oostduinkerke. Dat is
overigens de plaats waar Albertine vandaag
nog steeds woont!

Daar heeft ze , als jonge vrouw het ontluikend
kusttoerisme van zeer nabij kunnen volgen en
meebeleefd. Ze heeft er gezien hoe de
pensions en de villa’s als paddenstoelen uit
het zand rezen, hoe de straten en dreven van
zand een na een verhard werden, hoe de
lokale bevolking stilaan opteerde voor een
toeristische broodwinning in plaats van visser
te worden…

Toen het pension ophield te bestaan, is
Albertine daar tot op vandaag altijd blijven
wonen, terwijl uw zus Anna, die al weduwe
was, in De Panne woonde. Die zus is
inmiddels ongeveer 16 jaar geleden
overleden.
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Aanvullingen volgende kwartierstaat:
9 : Haar broer Auguste Leopold Deseck (°Diksmuide, ca. 1817) x Silvie Mathilde Durie, notaris te Diksmuide.
32 & 33 : Chieux (Chieuse) Jean (+Diksmuide, 30/01/1807) & Blomme Jeanne Claire (+Diksmuide, 8/07/1804).
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ONZE ACTIVITEITEN
Opgelet: Het aangekondigde bezoek aan musea in Antwerpen gaat niet door.
zondag 28 oktober 2012

19u.30
In Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe, Oostduinkerke
voordracht door Johan Termote over het ontstaan
van de badplaatsen aan de Westkust.

elke zaterdag

14.30u.-17.30u.
In Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe, Oostduinkerke
open documentatiecentrum van
Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust.

Elke eerste woensdag
van de maand

19u.-22u. in Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe
FV-documentatiecentrum open.

IN DIT NUMMER
Goed om weten
Van Leisele naar de Kaap…
Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (9)
Opeenvolgende huwelijken
Généalogie et Histoire Dunkerquois
100-jarige Albertine Cieux in Oostduinkerke met kwartierstaat en bidprentjes

p. 34
p. 35
p. 38
p. 42
P. 43
p. 45

BLIKVANGER – Vrijwilligers worden gezocht voor enkele taken zoals het klasseren van kieslijsten,
digitaliseren van rouwbrieven, enz. Contact en info op e-mail stekelorum@telenet.be
eventueel (bv. Nieuwjaarswensen, speciale activiteiten, ….)

Met de gewaardeerde steun van:
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DE REDACTIE


Een hagepoorter is een buitenpoorter, iemand die buiten de stad
woont maar wel het poorterschap van die stad heeft (een wettelijk statuut).
Iemand die te Geluwe woonde is dus buitenpoorter van Ieper als hij poorter is
van Ieper.

Verseten op betekent: verhuisd - normaal volgt daarna de naam van
de parochie waarnaar hij verhuisd is op die gegeven datum.

De originele buitenpoortersboeken van Ieper zijn nog bewaard in het
Fonds Merghelynck in de KBR, afd. handschriften. Arthur Merghelynck heeft ze
gekregen van een vrederechter die ze in 1888 op een openbare veiling had
gekocht.

De Franse CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs)
heeft beslist en bevestigd dat iedereen een volledige kopie van een akte van
de burgerlijke stand kan aanvragen van elke persoon die ouder is dan 75 haar.
Een akte van iemand die jonger is dan 75 jaar blijft vertrouwelijk. Wel moet
men begrip hebben voor de technische en administratieve mogelijkheden van
de dienst der burgerlijke stand en met de toestand van bewaring van het
document. Wie ter plekke de akten consulteert kan dit gratis doen. Wie de
kopie toegestuurd wil krijgen moet de kosten betalen, dit met een maxi van 18
eurocent per pagina. Als er een elektronische versie van de akte beschikbaar is
kan die gratis elektronisch worden toegestuurd.

De stad Aalst heeft de burgerlijke stand van de stad en van de
deelgemeenten gedigitaliseerd en op het net gezet. Die zijn raadpleegbaar op
http://www.madeinaalst.be/bronnen-inzien.

Begin december 2011 indexeerden vrijwilligers in Oostende de
allerlaatste overlijdensakte uit de periode 1796-1910. Hiermee is het project
om de overlijdensakten van Oostende te indexeren volledig afgerond. Alle
jaarindexen werden verzameld en daarmee een algemene index samengesteld
van de hele periode en plaatsten die eveneens online. Wie wil weten of en
wanneer iemand in Oostende is overleden, kan dus in één document alle
gegevens terugvinden. En van daar is het maar een kleine stap om de akte zelf
online in de registers te gaan opzoeken. Die vrijwilligers werkten tijdens de
voorbije maanden ook de indexen van de geboorteakten van 1837 tot en met
1844 af. Daarmee zijn alle geboorteakten van Oostende vanaf 1796 tot en met
1844 geïndexeerd. U kan alle archiefbeschrijvingen online raadplegen via de
Archiefbank Oostende.

Bij de sponsalia op 3 januari 1762 in Loppem van Petrus Verduijn en
Anna Maria De Clerck lees ik in het parochieregister volgende nota: "hac
sponsalia authoritate ample Domini officialis esse soluta". Versta ik het goed
dat betrokken huwelijksbelofte door een beslissing van een of andere
bisschoppelijke instantie niet is doorgegaan. En zo ja, wat zou dan de meest
voor de hand liggende reden kunnen zijn? Komt dergelijke "kink in de kabel"
wel meer voor? Alvast bedankt voor jullie suggesties. (Vraag van Gabriël
Verduyn uit Izegem).

Wat betekent «placés de droit en fin de dépôt»? Onmiddellijk na de
loting voor legerdienst bij het Franse leger als «conscrit» werd nagegaan of die
lotelingen wel voor de dienst geschikt waren. Wie kleiner was dan 1,54 meter,
wie invalide was en ook wie reeds een broer had die “conscrit” was, werd
vrijgesteld van dienst bij beslissing van een commissie voorgezeten door de
onderprefect. Die vrijgestelden genoten dan van het recht “fin de dépôt" te
worden. Zij werden dan op het einde van de lijst der dienstplichtigen
geplaatst.

VAN LEISELE NAAR DE KAAP…
JOERI STEKELORUM
Bij het ordenen van ons FV-Westkust-archief zijn diverse sprokkelingen naar boven gekomen. Eén van die vergeten
documenten is een uittreksel uit het boek Geslagsregisters van die ou Kaapse families/Genealogies of old South
African families van C.C. de Villiers, uitgegeven bij A.A. Balkema in Kaapstad-Amsterdam in 1966. Tijdens onze
studententijd in de jaren ’80 kopieerden we een aantal bladzijden uit deze uitgave betreffende families uit (Frans-)
Vlaanderen.
Op blz. 633 is een genealogische schets weergegeven van de afstammelingen van Adriaan de Nicker, of de Necker,
van “Leysel” (waarsk. Liessel in Noord-Brabant). Een handschriftelijke nota door mij destijds aangebracht leert dat
het gaat om Adrianus Deneckere, geboren te Leisele op 18 mei 1676 als zoon van Franciscus en Elisabetha Warkyn.
Onze FV-Westkust uitgave Staten van goed van de Kasselrij Veurne (Jef Cailliau) vermeldt dit gezin ook (nrs. 32.852
en 33.626). Het levert ons volgende informatie op:
Franciscus Denecker(e), landbouwer en vrijlaat van het Brugse Vrije was in eerste huwelijk getrouwd met Margriete
(overleden in 1674) fa. Robert Decherf, waaruit een dochter Marie en in tweede huwelijk met Elisabeth Warkyn fa.
Joannes en Cathelyne Salomon, waaruit twee zoons, namelijk Adriaen en Benedictus en één dochter, Elisabeth. De
vier kinderen waren minderjarig (resp. 16, 11, 7 en 5 jaar) bij het overlijden van vader Franciscus Denecker. Een
dochter Francoise uit het eerste huwelijk stierf tussen 1674 en 1688.
Franciscus Denecker zelf was de zoon van Marinus Denecker uit diens eerste huwelijk met Maria fa. Joannes
Verhaecx. Marinus zelf overleed in Leisele op 27 augustus 1690 (staat van goed nr. 33.627), achterlatende zijn
tweede echtgenote Anna Degryse en vier minderjarige kinderen (Maryn, Jacobus, Isabelle Clare en Rosa).

De parochieregisters van Leisele leveren ons volgende genealogie op:
Marinus Denecker x Maria Verhaecx
xx Leisele, 25-08-1672 met Anna Gryse
1. Jacobus Mattheus °15-02-1683
2. Anna °21-10-1673
3. Anna Rosa °16-05-1686
4. Elisabeth Clara °05-10-1679
5. Joannes Baptista °03-09-1689
6. Marinus °01-02-1676
ste

Hun zoon uit 1 huwelijk
Franciscus Denecker x Margriete Decherf
1. Maria °14-08-1670
2. Francisca °23-05-1672
Franciscus Denecker xx Elisabetha Warkyn/Warquie
3. Benedictus Franciscus (°)01-06-1681
4. Catharina °05-04-1686
5. Elisabeth °20-05-1683
6. Adrianus °17-05-1676

De afstammelingen van Adrianus Denecker in Kaapstad.
De publicatie vermeldt dat Adriaan in Zuid-Afrika is aangekomen in 1711 en huwde in Kaapstad op 6 februari 1718
met Johanna Jordaan.
Zijn afstamming (onder de naam de Nicker en de Necker) aldaar is de volgende. Blijkens www.familysearch.org zijn
ste
de afstammelingen gedoopt in de Nederlands Gereformeerde Kerk aldaar. Tot in de 20 eeuw komt de naam er
blijkbaar nog voor.
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Francois °03-03-1720 x 01-10-1741 Petronilla van den Heever xx 09-03-1749 Maria Greeff xxx 19-11-1756 Magdalena Jourdan
Adriaan °11-11-1742 x 08-12-1765 Maria Dorothea Truter
Francois Johannes °12-10-1766 x 22-02-1789 Jacoba Petronella Freislich
Maria Louisa °05-03-1769
Petronella Johanna °02-09-1770
Maria Dorothea °07-06-1772 x 05-04-1789 Jacques Gideon Tredoux (°Den Haag)
Elsabe Johanna °25-07-1773
Anna Catharina °12-03-1775
Christiaan Adriaan °15-03-1778 x 16-09-1804 Aletta Susanna Olwagen
Helena Alberta °23-07-1780
Maria Johanna °19-04-1744 x Johannes van den Bosch
Petronella Jacoba °15-08-1745 x Jan Victor Ehlers; xx 11-11-1770 Anthonie Michiels
Francois Pieter °27-08-1747 x Elsabe Beatrix Mulder ; xx 09-10-1796 Hendrina Brand
Maria °28-04-1771 x Johan Georg Carinus
Francois °08-11-1772 x 06-08-1810 Maria Magdalena Maartens wed. Abraham de Villiers
Johannes Nicolaas °26-04-1778, burger van Swellendam, x 04-03-1804 Louisa Petronella Johanna Muller
Francois Nicolaas °12-10-1806
Hillegert °12-11-1808
Petronella °12-07-1811
Elsabe Beatrix °14-12-1812
Maria Susanna °29-01-1815
Frans Pieter °12-01-1817
Louisa Petronella Johanna °04-07-1819
Adriana Josina °26-12-1822
Johannes Daniel °27-03-1825
Johannes °12-12-1779
Hendrik Johannes °13-09-1750 +Wynberg 13-06-1842 x 10-04-1774 Aletta Geertruida van Niekerk
xx 18-10-1778 Helena Alberta van der Westhuyzen
Aletta Hendrina °30-04-1775
Hendrik Johannes °20-06-1784
Francois Jacobus °12-11-1786
Pieter Adriaan °10-06-1791
Maria Aletta Barendina °04-09-1796 x Johannes Frederik Dreyer
Hendrik Johannes °22-12-1799 +Tygerberg 18-03-1837 x M.M. Dreyer
Pieter Matthys °07-05-1752
Matthys Jacobus °03-02-1754
Johanna Susanna °27-05-1759 x Gideon Rossouw
Johannes Pieter °26-07-1761
Petrus Jacobus °04-12-1763
Pieter °30-05-1723 x 23-09-1748 Johanna Greef
Adriaan °03-10-1749 x 26-05-1776 Elisabeth Margaretha Malan
Pieter Hendricus °21-09-1777, burger van Swellendam x 17-02-1799 Elisabeth van Coller
Adriaan Francois °16-04-1800 x Martha Hermina de Jager
Jan Daniel Jacobus °02-03-1840 +21-06-1913 x Johanne Elisabeth Rall
Elsabe Maria °30-12-1842 +19-02-1919 x Johannes Cornelis Rall
Jacoba x Cornelis Godlieb Coenraad Rall
Johannes Daniel Jacobus °04-06-1803
Pieter Josua °Swellendam, 02-10-1808
Johanna Margaretha °04-10-1812
Hendrik Francois °01-10-1751
Pieter Johannes °16-12-1753
Johannes Adrianus °23-01-1729 x 08-12-1754 Clara de Jager

Enkele akten uit Zuid-Afrika (Joannes Adrianus de Nicker °23-01-1729 en huwelijk an Francois Petrus de Necker met
Elsabe Beatrix Muller op 02-10-1770 in Stellenbosch) (bron: www.familysearch.org)
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VERZAMELING OUDE GRAFSCHRIFTEN IN NIEUWPOORT (9)
HILON VANLEENHOVE
Nr. 256 E:P:

Tegen den antaer.

Sepulture van Cornelis helle fs Vincents die starft 1425 6 Ju bre ende van Catharina fa Jans De teghelaere Claeys ’t
voorseyde Cornelis wijf was die starft in ’t jaer 1488 den 20 dagh van…..
Nr. 257 E:P:
Hier licht begraven heer Pieter Bendias Priester ende habitant binnen dese kercke die overl. den 7 dagh in sporkelle
in ’t jaer 1524.
Nr. 258

Van vooren tegen de voet van den autaer.

Hier licht begraven Sr Guilliaume fs Ferry Van Maryvoorde overl den 29 oust 1608 bidt over de ziele.
Sepulture van Jan Pieters jeune Van Maryvoorde die starft in ’t jaer 1413 den 30 in mey.Sepulture van Ver ……..
Mary Ogiers wylent ’t wijf van Maryvoorde die overleet in ’t jaer 1488 den 21 dagh in april.
Nr. 259 E:V:
Sepulture van den eersaemen Elias De Buck fs Lihoen die overl den 16 july 1613 ende van Jonckvrouwe die overl den
16 oust 1629 B.V.D.Z.
Nr. 260 E:V:
Sepulture van Guilliamus Abordein fs Pieter die overl den 6 8ber 1604 ende Joff Aerdynne De Macht fa geeraert
syne huysvrouwe overl den 23 8ber 1627. Bidt voor de zielen.
Lang geleeft ’t moet gescheyden.
Eer tydt begeeft wilt u bereyden.
Nr. 261 E:V:
Hier licht begraven …… Brevius die starft anno 1525 den 5 in mey ende Maeyken Weytens als orhort.
Nr. 262 E:V:
Hier licht begraven Jan Willems die overl den 5 van april 1610.
Nr. 263 E:V:
Hier licht begraven Jacques Flandrin fs geeraert die overl 1608.
Nr. 264 E:V:
Hier licht hendrick De vos fs Aernoudt die starft anno 1590 den 30 dagh in maerte.
Sepulture van Tannicken fa Hendrick De vos die starft 1504 1 in maerte.
Nr. 265 E:V: In den choor van O.L.V de noodt Godts.
D.O.M.
Vry sepulure van d’heer Gilbert Offort geseyt Lacroix fs Jan geprocreeert by Joff Philippine Piesaerd schepen ende
coopman deser stede overl den 26 february 1735 oudt 66 jaeren ende van syn huysvrouw Joff Antonette Briez fs
Sr Bartholomeus geprocreeert by Joff Antonette Bestes overl den 27 xber 1724 oudt 39 jaeren ’t saemen
geprocreeert 2 kynderen d’heer Carolus Norbertus overl schepen den 28 8ber 1742 oudt 33 jaeren en Antoinette
Catharina ende van syn tweede huysvrouwe Joff Mary De Sainctes fa d’heer Ignatius gewonnen by Joff Françoise
Van der haeghe overl den 3 amerte 1747 oudt 58 jaeren ’t saemen geprocreeert 3 kynderen Judocus Gilbertus overl
den 7 february 1739 oudt 11 jaeren d’andere onbejaerigh gestorven.
R.J.P.
Nr. 266 E:V:
Sepulture van Jacques Demeyere fs Michiels in syn tydt Dischmeester deser kercke overleden den 18 maerte 1612;
Joff Anna fa Mailliaert Veramme syn huysvrouwe overl den 4 february 1614 en hadden ’t saemen in huwelycke 1
zeunen en twee dochteren.
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Nr. 267 E:V:
Sepulture van d’heer François Demeyere fs Jacques die overl. den 23 maerte 1637. Bidt voor de zielen ende van Joff
Tanneken Fa Antheunis Meerelbeck voor d’heer françois huysvrouwe die overl den 27 8ber 1638.
Nr. 268

In den midden:

Sepultura Domini Cornelis helle Presbiteri qui decepsis anno domini ….. vicesimo nono nona dei augusti.
Nr. 269 E:P:
Sepultura venerabili Domini ac magistri audomari Leopardi et hiberü home ludi magistri Inventaris neportuense ac
sa cellani prime mille conter Lervu mercatorï piscat qui obiit tertia die …. an 1543.
Nr. 270 E:P:
Sepulture van Vincent Canyn fs Vincent vrylaet in Vlaedseel Ambacht die overl binnen der stede van Nieuport op
den 26 Lauwe 1618 ende van Jockvrouwe Anna De la bare den voorseyden Vincent huysvrouwe die overl. den 7
7ber 1638.
Nr. 271 E:P:

In de meur op eenen blauwen steen
D.O.M.

Manaert canon: premonstral Sr Nicol; furn: et pastor hujus Ecclesiœ Instituit in hoc sa cella comfra ternita sem sub
for vocatione S:S:P: N. Norberti quam comfirmavit et plenariis indulgentris dota vit urbanus P.P. 4 6 1624.
N.B. Desen en den voorstaende zercken liggen binnen den communie Banck.
Nr. 272 E:V:
Sepulture van Joris Vermeersch ende overleet den 20 8ber in ’t jaer 1540.
Nr. 273 E:V:
Sepulture van d’heer Jacobus Willaert fs Michiel die over. den 15 9ber 1667 ende van Joff Elisabeth Bolleghers fa Jan
syn huysvrouwe die overlende 2 july 1670 mitsgader van Sr Jacobus Willaert fs d’heer Jacques overl. den 26 xber
1675 ende van Joanna Catharina Eusraert fa Pr overl den 30 july 1687.
Nr. 274 E:V:
Hier licht Jan De Bil die starft in ’t jaer 1480 den 24 dagh in lauwe.
Hier licht Pristine fa Jan Chouds Jan De Bils wijf was die starft an in sporkel.
Nr. 275 E:V:
Hier licht begraven Madeleine Voorburgh die overl. den …. Oust … van Frans Winnaert 1641.
Nr. 276 E:V:
Graefplatse van Jacobus Dewaele gebooren tot Nieuport den soone Pieter by Janneken Van steenes y oock
gebooren tot Nieuport in syn leven Dischmeester ende Rymbestierder de rRycke const van vroeschepe Dinne deser
stede overl den 13 mey 1713 syn eerste huysvrouwe Mary Françoise de dochter Geleyn overl den 10 january 1690 ’t
saemen gewonnen 5 kynderen dan af syn in t leevn Joannes Baptiste overl den …. Anna Mary Brigitte getrout met
Joannes Bisschop overl. den ende in syn tweede huwelyck Cornellie De Brouckere de dochter Jan overl den 28 oust
1691 beyde begraven tot Ramscapelle ende van Clara Staes dochetr Jan syn derde huysvrouwe overl den 1 juny
1705 ’t saemen gewonnen Jacobus Josephus overl. den ….. Mary Clara overl. den …. Cathelyne overl den …. ende
van Mary Winnaert de dochter van syn eerste huysvrouwe overl den …..
Nr. 277

In den midden:

Hier leghet Pieter Van Vaerssenaere en huwede anno 1420 12 in lauwe en starft in ’t jaer 1476 den 18 …
Hier leghet Lisebeth fa Karsteaen ghetaerts Pieter Van Vaerssenaere wijf was die starft anno 1475 den 10 dagh in
hoemaent.
Nr. 278 E:P:
Hier licht begraven Gilles Winnaert jongman fs Pieter zeeman die overl……
Nr. 279.

In den midden:

Hier leghet Jone Kateline Vincent De honds dochter Jan Claeys wijf was die starft int jaer 1468 den 11 dagh in 8ber.
Hier leghet begraven Jan Claeys die starft in ’t jaer ons heeren 1445 den 14 dagh in 8ber.
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Nr. 280 E:P:
Hier leghet Lisebtte Feyns wijlent ’t wijf van Jan De Teghelaere starf in ’t jaer 1489 den 12 dagh in weede maent.
Hier leghet Jan De Teghelaere claeys zeune die starft in ’t jaer 1498 den 10 dagh in lauwe.
Nr. 281 E:V:
Hier legeht Vermari de dochter Antheunis De Coorenlosse die starft int jaer 1471 den 14 oust.
Hier lighet Antheunis de coorenloose die starft in ’t jaer 1447 den 14 in april.
Hier lighet heer Bernard de Coorenloose die starft in ’t jaer 1479 den 25 in 8ber.
Nr. 282 E:V:
Hier leghet begraven Thomas Lambaert Thomas soone die starft int jaer ons heeren 1466 den 12 dagh in xber
Bidt Goode voor de ziele
Nr. 283

In den midden:

Sepulture van Elias Kensen fs Jan meester seylmaker deser stede, geprocreeert bij Joff Mary Vlasseman overl den 23
oust 1723 ende van Joff Mary Margarita Petoen fa Jacobus syne huysvrouwe geprocreeert by Joff Perpetua Zans
overl den 21 9ber 1711 ’t samen in huwelycke geweest 15 jaeren ende geprocreeert 9 kinderen Elias overl den 17
7ber 1732, Perpetua Petronilla overl den 14 mey 1736 in huwelycke geweets met Joannes Versichel ende gewonnen
een soone Joannes Dominicus , Genoveva Jacoba overl. …. Domincius overleden den 10 januari 1716, Pieter Judocus
overl. den ….. , Mary Cornelia overl den 18 mei 1715 ende van syn tweede huysvrouwe Joff Mary Van den casteele
fa Carel geprocreeert by Francoise Goosen.
Nr. 284 E:V:
Hier licht begraven Jan De Rette fs Jan Kooninck van de Retorieke gulde overl. den 3 maerte 1697
Bidt voor de ziele
Nr. 285 E:V:

D.O.M.

Sepulture de Mons: Pierre Fockedey fils de Monsr Pierre et de demoiselle Mary Garsia natif de Dunkercque et
décédé n cette ville de Nieuport le 14 août 1763 agé de 46 ans et de son épouse dem elle Catherine Jacqieline Van
Velsen fille de Mons r Jacques et de del elle Jenne Cassin natif de Dunkercque et décédé en cette ville le 28 7ber
1764 agé de 47 ans qui pendant l’ espace de 21 ans de leurs mariage on procreé 8 enfants savoir Pierre, Mathias,
Winnoc natif de Dunkercque, Louis Ernest natif de Nieuport et ici décédé le 30 aout 1763 agé de 12 ans, Catherine
Jeanne natif de Dunkercque décédé le 15 xber 1768 agé 20 ans en mariage avec Mr Norbert Boudeloot fs Norbert
Joanne Therese natif de Nieuport, Isabelle Louise natif de Nieuport, Marianne Agnes aussi de Nieuport les deux
autre décédé mineurs.
R.J.P.
Nr. 286 E:P:

In den meur een beelt van St Andries

Sepulture van Anthone Mally cooninck van St Andriesgulde 1669.
Nr. 287 E:P:

Een tafereel verbeeldende ons heere hemelvaert

Hier vooren licht begraven den eersaemen Anthunis Merlebeck die overl. den 7 8ber 1628 en Jacqueminken Totyn
syn huysvrouwe die overl den 26 xber 1626.
Bidt voor de zielen
Nr. 288 E:V:

In St Anne capelle

Hier licht begraven Mathis Proot zeeman die overl. den 12 Lauwe 1628.
Nr. 289 E:V:
Sepulture van Gaspar Censen Burgemeester van corpse der stede Nieuport die overl. den 4 maerte 1645 ende van
Joff k.V. Louise fa d’heer Joos Adriaensen syn huysvrouwe die overl. den 24 july 1625. Bidt voor de zielen. En de
heere Sebastiaen Censen fs d’heer Gaspar in syn tydt schepen deser stede van Nieuport overl. den 17 oust 1646.
Nr. 290 E:V:
Hier licht begraven Pieter Volcke zeeman die oberl. Den 12 Lauwe 1628.
Nr. 291 E:V:
Hier onder licht begraven d’heer Louis Seghers in syn leven schepene deser stede overl den 12 maerte 1677 Joff
A>nna fa Antone Devos overl den 3 mey 1658 ende Joff Mary fa Jan Porret den 27 7ber 1672 syn eerste ende
tweede huysvrouwe.
Bidt voor de zielen
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Nr. 292 E:V:
Hier licht begraven Neelken fa Joos Vanhoucke de overl huysvr van Jan De cuyper saliger ende overl den 9 van julius
1627.
Bidt voor de zielen
Nr. 293 E:V:
Sepulture van Boudewyn Van caloen die starft den 7 van sporkele 1583 ende Madeleine syn wyf die starft den 30
van april 1593.
Nr. 294 E:V:
Hier licht begraven Jonckvr Marie Scaepcooman de huysvrouwe van Capit: Roelant Clement gebooren van
A>udenaerde die overl den 2 in januarius 1611.
Bidt voor de zielen
Nr. 295 E:P:

D.O.M.

Sepulture van dheer Louis Thuyn schepen deser stede van Nieuport die overl den 6 9ber 1662 ende van Joff Mary fa
Sr Michiel Verbeest gebooren van St Omar die overl. den 16 8ber 1685.
Nr. 296 E:P:
A qui esta enterado et cpita y sergento major Domingo Ximenes gouvernador desta villa Nioporte murio anno 1629
asi de mayo.
Nr. 297 E:P:
Sepulture van >Adriaen fs Mathis Dyvoor die overl. op den 3 maerte 1593
Nr. 298
Sepulture van d’heer Mathis Dyvoor fs Adriaen gebooren van Nieuport die overl den lasten Xber 1630.
Hier licht begraven Jonckvrouwe Jannette fa Jacob Reynout die overl. deser werhelt op den 8 mey 1638 ende hadde
bij haren man d’heer Mathis fs Adriaen Dyvoor 4 dochters te weten Adriaenken, Tanneken, Maeyken en
Adriaenken.
Hier licht begraven Tanneken fa d’heer Mathis Dyvoor d’huysvrouwe van d’heer Lowyes Merlebeck is overl den 16
9ber 137. Godt gedencke de zielen en heeft achtergelaeten 5 kinderen te weten: Mary, Mathis, Tanneken,
Jacqueminken en de Anna.
Nr 299 E:P:

D.O.M.

Sepulture van Joff Anna Magdalena D’hullefa d’heer Jacques schepen ende tresorier deser stede overl. den 19 7ber
1679 ende Joff Louise De cuyper hare moeder overl. den 8 7ber 1680 in huwelycke geweest synde met d’heer
Antone De la haye overl den 1 xber 1677 ende dan met d’heer Richard Mathewe overl den 20 february 1705 beyde
schepenen ende tresorier deser stede is overl ….. ende van d’heer Jan Baptiste Delahaye fs d’heer Antone haeren
zoone ’t synen tyde schepen ende tresorier deser stede overl 30 9ber 1719. De selve Joff Anna D’hulle overl. den 1
9ber 1720 die gefundeert heeft een ewighe lesende misse alle Dysendaghe (van den) lees: in dese capelle van St
Anna. Oock ter gedachtenisse van den eerweerden Pater Antonius fs d’heer Richard haeren zoon charterens binnen
dese stede overl den...
Nr. 300 E:P:
Sepulture van Tonynken fa Adr. Soudelynck overl den 22 Lauwe in ’t jaer 1604.
Nr. 301 E:P:
Sepulture van An…. Lammens jonckman fs …. Zeeman die starft den 30 8ber 1684
Nr. 302 E:P:
Op eene schilderie verbeeldende St Mary Magdalena.
Gejont door Joos Couweraere overl den 13 febr 1724 ende syn huysvrouwe Catharina Van Beveren B.V.D.Z:
Nr. 303 E:P:

Op een tafereel verbeeldende: ons heere in ’t graf:

Sepulture van d’heer Jaques Soudelynck fs Adriaen die overl den 4 january ende van Joff Cateline heyte fanicas syn
huysvrouwe die overl den 4 9ber 1627 mitsgaders van Joff Joanna hylfort syne huysvrouwe die overl. den …. 1629.
Bidt voor de zielen
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OPEENVOLGENDE HUWELIJKEN…
JOERI STEKELORUM
Het zal vele familievorsers bekend zijn dat hun voorouders soms meer dan één keer in het
huwelijksbootje stapten. Dat is niet zo verwonderlijk : vaak stierf een an de partners op jonge leeftijd,
vrouwen niet zelden in het kraambed. Voor de achterblijvende man of vrouw, die meestal met kinderlast
zat, was het bittere noodzaak zo vlug mogelijk een nieuwe partner te vinden. Ver hoefde men niet te
gaan zoeken: op de parochie of de kennisenkring was steeds wel ergens een weduwe of weduwnaar te
vinden, al werd een groen blaadje niet in het minst versmaad…
Vaak bleef men dan ook niet lang alleen: hertrouwen binnen het jaar was zeker geen uitzondering.
Bij het opstellen van de genealogie van de familie Hecx (ook Heex, Heix enz.) vonden we onderstaande
reeks van opeenvolgende huwelijken en dit over een periode van 100 jaar.
(zie ook een uitgebreider artikel over dit thema: Stekelorum Joeri, Vrijen en trouwen… het huwelijksleven
van onze voorouders: een weg vol hindernissen in: Westhoek-Info, jrg. 6 nr. 3 (oktober 1990), pp. 87-92).
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Bidprentjes uit digitale collectie FV-Westkust, fonds wijlen R. Florizoone-Scheirsen

GENEALOGIE

ET

HISTOIRE

DU

DUNKERQUOIS (G.H.DK.)

Op de website www.ghdk-flandre.fr kan je intekenen op de nieuwsbrief van de genealogische vereniging met deze
naam in Duinkerke. Zie verder de nieuwe dossiers die de vereniging via haar nieuwsbrief op het internet plaatst.
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Lijst van de 77 nieuwe dossiers die tijdens juli werden ingevoerd
1 Elections municipales de Leffrinckoucke des 3 et 10 mai 1908
Jean-Pierre Salengro
2
Cartes postales de Malo-les-Bains
Collection Jacques Foort
3
Cartes postales de Hondschoote
Collection Claude Acket
4
Cartes postales de Gravelines
Collection Claude Colaert
5
Cartes postales de Grande-Synthe
Collection Patrick Reiche
6
Cartes postales de Dunkerque
Collection Georges Damman
7
Table des baptêmes de Dunkerque en 1790
Michel Roucou
8
Naissances de Rosendaël de 1887 à 1889
Nadine Fouquart
9
Cahiers de doléances d’Esquelbecq
Jean-Marie Muyls
10
Cahiers de doléances d’Hondschoote
Jean-Marie Muyls
11
Cartes postales de Wylder
Collection Jean-Luc Vangilluwem
12
Cartes postales d’Oxelaere
Collection Rose Marie Decanter
13
Cartes postales de Flêtre
Collection Rose Marie Decanter
14
Cartes postales de Berthen
Collection Rose Marie Decanter
15 Elections municipales de Leffrinckoucke des 5 et 12 mai 1912
Jean-Pierre Salengro
16
Cartes postales de Dunkerque
Collection Jean-Paul Simoen
17
Cartes postales de Haverskerque
Collection Rose Marie Decanter
18
Cartes postales de Petite-Synthe
Collection Georges Damman
19
Cartes postales de Malo-Terminus
Collection Jean-Pierre Salengro
20
Dénombrement de population de Zermezeele en 1906
Sylvie Sagot
21
Table des baptêmes de Dunkerque en 1765
Rose Marie Decanter
22
Cahiers de doléances de la vassalerie de Bissezeele
Jean-Marie Muyls
23
Cartes postales de Dunkerque
Collection Georges Damman
24
Chansonnette burlesque du Reuze berguois
Olivier Coulon / Jacques Fermaut
25 Elections municipales de Leffrinckoucke des 30 novembre et 7
Jean-Pierre Salengro
décembre 1919
26
Cartes postales de Rosendaël
Collection Monique et Jean Pichon
27
Cartes postales de Petite-Synthe
Collection Patrick Reiche
28
Table des baptêmes de Dunkerque en 1761
Michel Roucou
29
Mariages de Rosendaël de 1887 à 1889
Nadine Fouquart
30
Cahiers de doléances de la vassalerie de Pitgam
Jean-Marie Muyls
31
Cartes postales de Dunkerque
Collection Jean-Paul Simoen
32
Cartes postales de Malo-Terminus
Collection Jean-Paul Simoen
33
Cartes postales de Petite-Synthe
Collection Jean-Paul Simoen
34
Cartes postales de Rosendaël
Collection Jean-Paul Simoen
35
Cartes postales de Dunkerque
Collection Patrick Reiche
36
Cartes postales de Dunkerque
Collection Monique et Jean Pichon
37
Cartes postales de Dunkerque
Collection Claude Colaert
38
Cartes postales de Zuytpeene
Collection Rose-Marie Decanter
39
Cartes postales de Winnezeele
Collection Rose-Marie Decanter
40
Cartes postales de Strazeele
Collection Rose-Marie Decanter
41
Cartes postales de Sainte-Marie-Cappel
Collection Rose-Marie Decanter
42
Cartes postales de Millam
Collection Rose-Marie Decanter
43
Cartes postales de Merckeghem
Collection Rose-Marie Decanter
44
Cartes postales de Lynde
Collection Rose-Marie Decanter
45
Cartes postales de Ledringhem
Collection Rose-Marie Decanter
46
Cartes postales de Killem
Collection Rose-Marie Decanter
47
Cartes postales de Houtkerque
Collection Rose-Marie Decanter
48
Cartes postales de Holque
Collection Rose-Marie Decanter
49
Cartes postales d’Eringhem
Collection Rose-Marie Decanter
50
Cartes postales d’Ebblinghem
Collection Rose-Marie Decanter
51
Cartes postales de Bierne
Collection Rose-Marie Decanter
52
La guerre d’Indochine vécue par un Dunkerquois
Marc DemeauxJacqueline Nowack
53 Elections municipales de Leffrinckoucke des 5 et 12 mai 1925
Jean-Pierre Salengro
54
Cartes postales de Saint-Pol-sur-Mer
Collection Christian Vermeulen
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55
Cartes postales de Rexpoëde
56
Cartes postales de Malo-les-Bains
57
Cartes postales de Rosendaël
58
Cartes postales de Dunkerque
59
Table des baptêmes de Dunkerque en 1769
60
Naissances de Saint-Pol-sur-Mer en 1889
61
Cahiers de doléances de Hoymille
62
Cartes postales de Malo-les-Bains
63
Cartes postales de Saint-Pol-sur-Mer
64
Cartes postales de Sainte-Marie-Cappel
65
Cartes postales de Pitgam
66
Cartes postales de Malo-les-Bains
67
Cartes postales de Loon-Plage
68
Cartes postales de Killem
69
Cartes postales de Gravelines
70
Cartes postales de Godewaersvelde
71
Cartes postales de Crochte
72
Cartes postales de Coudekerque-Branche
73
Cartes postales de Bray-Dunes
74
Cartes postales de Bergues
75 Pierre Léostic jeune Dunkerquois résistant parachutiste des S.AS
ème
(1924-1942) 70 anniversaire de sa mort
76 La famille du Docteur Gelain de Saint-Pol-sur-Mer victime du
massacre d’Oradour-sur-Glane 1944
77 Elections municipales de Leffrinckoucke des 5 et 12 mai 1929 et
complémentaires des 2 et 9 octobre 1932

Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Jacques Lelieur
Collection Jacques Lelieur
Michel Roucou
Muriel Dezitter
Jean-Marie Muyls
Collection Nadine Dambron
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Collection Christian Vermeulen
Jean-Pierre Salengro & Jean-Claude Lagrou
Jean-Pierre Salengro& Jean-Claude Lagrou
Jean-Pierre Salengro

HONDERDJARIGE MARIA NOLLET IN OOSTDUINKERKE
JAN HUYGHE & JOERI STEKELORUM
Maria Nollet is geboren op 10 februari 1912 in Wulpen, zo staat in de boeken van de burgerlijke stand van de toen
ste
nog onafhankelijke gemeente Wulpen. Zij vierde enkele maanden geleden haar 100 verjaardag in Oostduinkerke.
Haar vader was Jules Nollet en moeder heette Augusta Depotter. Vermeldenswaard is dat de grootvader van
vaderskant, Franciscus Nollet, liefst 30 jaar burgemeester van Wulpen was, van 1880 tot 1910.

Henricus Josephus Depotter
(1836-1920)

Philomena Justina Florizoone
(1853-1933)

Franciscus Nollet
1828-1910
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Maria groeide op met
haar zus Leonie en
broer Roger op in een
prominent
landbouwersgezin van
Wulpen, want vader
Jules
en
moeder
Augusta waren boeren,
net zoals grootvaderburgemeester
Franciscus. Broer Roger
is gestorven in 2001, en
Leonie is negen dagen
na het feest voor de
honderdjarige
Maria
overleden, 99 jaar oud.
Maria, u was vier jaar
en half toen de Groten
Oorlog uitbrak. Die
grote
wereldbrand
bracht het gezin Nollet
uiteindelijk in Frankrijk,
eerst een tijdje in
Rétoval,
later
nog
verder naar de Loirestreek in de buurt van Angers. Na de oorlog keerden vader en moeder met de kinderen naar
Vlaanderen terug, en vestigden zich in 1920 op het welbekende Hof ter Hille in Oostduinkerke.
In 1937, op 25-jarige
leeftijd, huwde Maria
met de toen 38-jarige
Jerome
Florizoone
junior, zoon van Jerome
Florizoone senior die
schepen
van
Oostduinkerke
was.
Haar schoonvader was
koopman
in
de
Dorpsstraat, zeg maar
handelaar
in
meststoffen, meel en
allerlei
nuttige
producten voor de
landbouw(gewassen.
Het
huwelijk
met
Jerome werd gezegend
met vier kinderen:
Eliane, Chantal, Suzanne
die drie jaar geleden
stierf, en enige zoon
Raymond. Maria heeft
ook acht kleinkinderen
en zes kleinkinderen.
De zaak van haar man Jerome en zijn vennoten floreerde opperbest zodat Maria het grootste deel van de tijd kon
besteden aan huishoudelijk werk en de opvoeding van de vier kinderen. Zij was ook veel aanwezig op ’t Hof Ter Hille
om er te helpen met haar ouders.
Toen Jerome stierf in 1971, was Maria nog maar 59, nog te jong om bij de pakken te blijven zitten. Zij bleef voort het
menage draaiend houden, en helpen met de kinderen en de kleinkinderen die van ’s morgens tot ’s avonds laat haar
dagen vulden met zinvolle en liefdevolle uren.
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Hierboven het diploma dat op 9 september 1896 door Leopold II werd toegekend aan burgemeester Franciscus Nollet
ste
van Wulpen, vergezeld van de burgerlijke decotatie “Medaille 1 klasé” als beloning voor meer dan 25 jaar de
gfunctie van burgemeester te hebben volbracht.

jrg. 12 nr. 3 | 47

32

5

33

34

35

36

37

38

39

40

43

44

45

46

47

48 49 50 51

52 53 54 55

56

57

58

59

60

61

62

63

Joannes-Franciscus
BARRA

Cyprianus Franciscus
CROOS

Petrus Gislenus
VERBIEST

Joannes Franciscus
DEPOTTER

Joannes Baptista
DECROP

Henricus Willebrord
FLORISOONE

Philippus Jacobus
DEPOTTER

° Eggewaartskapelle,
11-03-1713
+ Lampernisse,
15-05-1792
landbouwer
x 1774

° Alveringem,
02-01-1762
+ Alveringem,
02-04-1836
landbouwer
x Alveringem,
18-02-1801

°Oostvleteren,
23-12-1711
+Oostvleteren,
06-04-1785
Landbouwer
x Reninge,
08-10-1765

°Beveren-Ijzer,
21-08-1750
+Beveren-Ijzer
24-08-1828
landbouwer
x Leisele,
08-08-1786

°Koksijde,
02-07-1737
+Oostduinkerke,
28-02-1787
landbouwer
x Oostduinkerke,
11-01-1763

°Veurne (St.-W.),
30-03-1764
+Oostduinkerke,
16-05-1831
landbouwer
x Koksijde,
16-11-1790

°Wulpen,
10-05-1758
+Wulpen,
19-10-1836
landbouwer
x Lo,
28-02-1791

°Oostduinkerke,
24-05-1765
+Wulpen,
21-06-1841
landbouwer
x Oostduinkerke,
08-10-1795

Anna-Theresia
ROMMELAERE

Maria-Theresia CADEY

Anna Theresia
CASTIER

Maria Joanna
DEWITTE

Isabella Jacoba
LEGEIN

Petronilla Clara
TANGHE

Barbara Francisca
VIEREN

Eugenia Carolina
DESCHOOLMEESTER

°Lo,
26-03-1763
+Wulpen,
26-03-1842

°Wulpen,
15-07-1774
+Wulpen,
10-11-1846

16

17

18

Dominicus-Leonardus
NOLLET

° Alveringem,
13-05-1774
+ Alveringem,
10-04-1842
19

20

Joanna-Theresia BARRA

° Lampernisse,
° Alveringem,
14-05-1778
02-03-1802
+ Alveringem,
+ Alveringem,
03-09-1859
21-08-1856
landbouwer
x Alveringem, 15-09-1825
8

3

42

Dominicus-Jacobus
NOLLET

° Oostkerke,
02-10-1750
+ Lo,
14-03-1826

4

41

°Krombeke
15-01-1739
+Oostvleteren,
23-09-1819
21

°Leisele,
29-03-1767
+Beveren-Ijzer,
30-07-1813
22
23

°Oostduinkerke,
ca. 1734
+Oostduinkerke,
25-03-1811
24
25

Petrus Joannes
DECROOS

Maria-Joanna VERBIEST

Carolus Josephus
DEPOTTER

°Oostvleteren,
° Beveren-IJzer,
04-01-1776
06-06-1787,
 Alveringem,
 Alveringem,
24-01-1870
28-08-1848
landbouwer
x Beveren-Ijzer, 18-10-1820
9

10
Amelia Sophia DECROOS

°Alveringem, 03-08-1828
+Wulpen, 22-05-1910
landbouwer-burgemeester

°Alveringem, 11-08-1829
+Wulpen, 16-04-1902

12

31

Isabella Rosalia Cecilia
DEPOTTER

°Wulpen,
°Wulpen,
06-04-1798
29-05-1815
+Oostduinkerke,
+Oostduinkerke,
28-05-1885
10-01-1867
landbouwer
x Wulpen, 02-06-1834
14

15
Philomena Justina FLORIZOONE

6

7

Julius Augustus NOLLET

2

30

°Oostduinkerke, 26-03-1836
°Oostduinkerke, 06-02-1853
+Oostduinkerke, 27-10-1920
+Oostduinkerke, 25-06-1933
landbouwer-schepen
x Oostduinkerke, 04-07-1885
5

°Wulpen, 29-08-1873

29
Jean Francois
FLORIZOONE

13
Henricus Josephus DEPOTTER

x Alveringem, 25-06-1857
4

28

Maria Theresia
DECROP

°Oostduinkerke,
°Koksijde,
24-10-1770
27-01-1793
+Oostduinkerke,
+Oostduinkerke,
07-07-1858
10-11-1880
landbouwer
x Oostduinkerke, 14-02-1814

11

Franciscus Dominicus NOLLET

°Koksijde,
10-02-1755
+Oostduinkerke,
29-08-1799
26
27

Augusta Irma Nathalia DEPOTTER

+Oostduinkerke, 21-03-1962
landbouwer

° Oostduinkerke, 17-06-1887

+Oostduinkerke, 11-12-1954

x Oostduinkerke, 25-04-1911
2

3

Maria Emilie Amelie Cornelia NOLLET
°Wulpen, 10-02-1912

1
1
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Deze lege
bladzijde kan ik
niet
verwijderen !!!
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ONZE ACTIVITEITEN
De activiteiten hebben plaats in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe,
Leopold II-laan 2 in Koksijde-Oostduinkerke, tenzij anders vermeld.
zondag 9 december 2012

10u.30
In bibliotheek, Casinoplein 10 in Koksijde:
voordracht door Jan Van Acker over
“Werken met middeleeuwse archieven”.

vrijdag 25 januari 2013

18u.00
Algemene vergadering van de VZW Familiekunde-Westkust.
19u.30
Nieuwjaarsreceptie met een natje en een droogje.

zaterdag 2 februari 2013

15u.00
Groepsgezoek aan de tentoonstelling “Het hospitaal van de koningin”
in Cultuurcentrum De Scharbiellie in De Panne.

elke zaterdag

13.30u.-17.30u.
FV-documentatiecentrum open.

elke eerste woensdag
van de maand

19u.-22u.
FV-documentatiecentrum open.

IN DIT NUMMER
Vernieuwde Archiefbank Oostende gelanceerd
Rijksarchief Brugge opent in nieuwbouw op 6 december
Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (10)
Aanwinsten bibliotheek FV-Westkust
Verzameling bidprentjes: herschikking
In zand geschreven
106-jarige Mathilde Lahaeye overleden
100-jarige Arthurina Deleye

p. 50
p. 50
p. 51
p. 55
P. 58
p. 61
p. 61
p. 64

BLIKVANGER – Het bestuur en de redactie van Familiekunde regio Westkust wenst alle leden en
sympathisanten van FV en de lezers van deze nieuwsbrief en vruchtbaar, gezond en genietbaar 2013.
eventueel (bv. Nieuwjaarswensen, speciale activiteiten, ….)

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

Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar
teksten.
Redactie Willy Moons
willy.moons@telenet.be
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Op de Archiefbank Oostende vindt u het volledige archievenoverzicht van het
Stadsarchief van Oostende. Maar meteen ook de gedetailleerde beschrijvingen
van ruim 80.000 gearchiveerde dossiers in hun historische context én, als kers
op de taart, ruim 2.000 rechtstreekse links naar gedigitaliseerde
archiefdocumenten. Zelf een oude geboorteakte opzoeken, even bladeren in de
notulen van de gemeenteraad van 2004 of iets opzoeken in het jaarverslag van
Oostende van 1874, het is dus een kwestie van slechts enkele muisklikken.
De Archiefbank Oostende bestaat al sinds 2008. Ondertussen heeft de digitale
wereld niet stilgestaan. Nieuwe mogelijkheden dienden zich aan die het archief
graag in de website wilden integreren. Bovendien mat de website van de Stad
Oostende zich vorig jaar een nieuwe “look & feel” aan en wilden we
meestappen in dat verhaal.
Daarom werd besloten tot een restyling van de Archiefbank Oostende zonder
alle bestaande functionaliteiten uit het oog te verliezen. Vanaf 22 november
2012 is het resultaat te zien op het vertrouwde webadres:
www.oostende.be/archiefbank. Naast een fris laagje make-up, werd vooral
inhoudelijk aan de Archiefbank gesleuteld waardoor alles net iets intuïtiever,
gebruiksvriendelijker en eenvoudiger is.
Nieuw is ook de extra snelle toegang tot de gedigitaliseerde documenten. Bij
elke archiefbeschrijving vindt u twee knoppen: eentje voor het gedigitaliseerde
document en eentje voor de nadere toegang of index. Indien er een document
of een toegang beschikbaar is, lichten de knoppen op en kan u onmiddellijk dat
document raadplegen. Zo niet, kan u nog altijd doorklikken naar de beschrijving
om het document ter inzage aan te vragen

RIJKSARCHIEF BRUGGE OPENT IN NIEUWBOUW OP 13 DECEMBER
Wegens verhuizing is het Rijksarchief Brugge aan het Van Eyckplein en de
Academiestraat gesloten vanaf vrijdag 19 oktober. Vanaf 13 december zijn de
bezoekers welkom in het nieuwe gebouw langs de Predikherenrei. Naast een
totaal vernieuwde uitrusting is er ook een ondergrondse betalende parking.

VERZAMELING OUDE GRAFSCHRIFTEN IN NIEUWPOORT (10)
HILON VANLEENHOVE
Nr. 304 E:P:
Hier licht begraven heindrick …..aeris fs Loys die starft an 15 ….
Hier licht Maeyken Seulwaert fa Riquaerts heindrickx wijf was starf in junio 1531.
Nr. 305 E:P:
Jan Soudelynck zeeman die starft den 17 xber 1594 en Neelken syn wyf die starf 16 xber 1601.
Nr. 306 E:P:
Hier licht begraven Maeyken de weduwe van Jan Pondvets die overl den 2 van mey 1528.
Nr. 307 E:P:
Sepulture van Gheraert fs Gheraert die overl. anno 1541 den 21 dagh in Lauwe.
Hier licht Jan Kots en Jacqueminken Gheraerts. Ter eeren Gods ende ter lavenisse hunder ziele soo heeft den selven
heere gefundeert een jaergetyde met drie lessen en commendatie.
Nr. 308 E:P:
Sepulture van Aernout Nierinck fs Pieter overl den 28 april 1653 ende van Cornelis fa Jan Lauwereyns syn huysvrouwe
overl. den 29 8ber 1673. Bertolomeus Nierinck haerlieder beijder zoonen overleet jongman 17 july 1658; Jan Nierinck
overl. den 1 maerte 1698. B.V.D.Z.
Nr. 309 E:P:
Hier licht begraven Cristiaen Vereerne die overl den 26 xber 1626.
Nr. 310 E:P:
Hier licht begraven Pieter De grave die starft in ’t jaer 1506 den 22 in maerte.
Hier licht Janneken fs Engelraves ’t voorseydens Pieters wijf was die starf 1500.
Nr. 311 E:P:
Vry sepulture van d’heer Pieter De Cuyper fs Adriaen geprcreeert by Joff Mary Priem fs Guilliamus ’t synen tyde
schepen ende langen tydt Regierder van O.L.V. Prochie kercke deser stede ende port van Nieuport overl. den 7 7ber
1727 ende van Joff Jacoba Frans fa Joris geprocreeert by Jacoba De la haye syn huysvrouwe overl. den 23 9ber 1724
ende van Joff Martina Joanna Aernout fa Joris geprocreeert by Joff Catharina Bommels geboortigh van Dunkercke syn
tweede huysvrouwe overl. den 12 xber 1750.
Doen leggen door P. De Roo junior
Resquiescat in Pace
Nr 312 E:P:
Sepulture van d’heer ende meester Louis Lambrecht fs d’heer ende meester Louis in syn leven heere van Coudekercke
etc Burgemeester deser stede mitsgaders hooftman deser kercke overl. den 6 xber 1724 ende van Joff Willeminken fa
d’heer Jacques Dejonghe syn huisvrouwe overl…. mitsgaders van d’heer ende meester Pieter Francis Lambrecht in syn
leven schepen ende cuerheer der stede ende casselrie van Berghe St Winox overl. binnen derselve stede op den 15
8ber 1719 cyndelinghe van heer Antonius Lambrecht overl. binnen deser stede op den 29 oust 1715 beyde zoonen
van den voornoemden d’heer ende meester Louis Lambrecht zaliger memore
R.J.P.
Nr. 313 E:V:
Sepulture van Maeyken Meynne ’t wyf was van Jacob Dromere de jonghe overl. den 9 mey 1602.
Nr. 314

In den midden:

Sepulture van den eersaemen Jacques fs Daniel Givez gebooren van Brugge overl den 5 junius 1642 ende van
Jonckvrouwe Marguerite fa Allaert Duflo gebooren van Doornyck overl. den 13 january 1670.
Bidt voor de zielen.
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Nr. 315
Hier liggen begraven Vincent fs Bastiaen honschoors in de ’t wyf van den voornoemden Vincent Margarita fa Mathis
Woellaerts in syn tydt Burgemeester van Blankenberghe van waer den voornoemden Vincent ende Margarita
gebooren waeren ende overl. binnen deser stede van Nieuport, Vincent op den 4 juny 1604 ende Margarita op den
1sten february 1622.
Godt gedencke de zielen
Nr. 316 E:P:
Sepulture van meester Arthur Debrach fs Antone die overl. den 1 oust 1626 ende van Sarra Van caloene fa Boudewyn
syn eerste huysvrouwe die overl den 5 mei 1613.
Hier onder licht begraven d’heer Anthone Dela haye fa d’heer Abraham tresorier ’t synen tyde schepen deser stede
ende port van Nieuport overl den 1 xber 1677.
Nr. 317 E:P:
Sepulture van Jan habordyn fs Cornelis die overl den 26 oust 1630 ende van Jonckvr Anneken Dubrach fa Arthur syne
huysvrouwe.
Nr. 318 E:V:
Sepulture van Vincent honschoore viscoper van Blankenberghe die overl. den 29 juny 1604.
Nr. 319 E:V:
A qui esta sepultado el capitan Gaspar Pacheo natural de la Civdal de Avero enel Reyno de Portugal murio a ochio dias
delmes de Decembre del and 1632. Veques a Dios por su ames.
Nr. 320 E:V:
Sepulture van d’heer Jacques Boerman fs Hubrecht in syn leven veel jaeren schepen deser stede overl den 5 maerte
1675 ende van Joff Anna Meyne fa Pieter syne huysvrouwe den 28 8ber 1647 ‘t saemen geprocreert 9 kinderen
Jacques, Jan Baptiste, hubertus, Joanna, Elisabeth, Anna, Mary Anna, Catharina ende Pieternelle.
Bidt voor de zielen
Nr. 321 E:V:
Jan Seys is verzeilt den 6 mei 1633.
Bidt voor de ziele Sepulture
Nr. 322 E:V:

In St Josephs Capelle

Sepulture van Jan Verloot fs Aman die overl. den 8 maerte 1640.
Nr. 323 E:V:
Hier licht begraven Tanneken fa Jan Noute de huysvrouwe van Adriaen Van de walle die overl den 20 xber 1604
Nr. 324 E:V:
Sepulture van Cornelis Avegheer fs Adriaen stedewerckman van Nieuport die overl. den lasten van 7ber 1632.
Hier is begraven Mathis Avegheer overl. den 26 ougst 1683 ende van Maeyken Laye fa …. Huysvrouwe die overl. den 9
7ber 1646.
Bidt voor de ziele
Nr. 325 E:V:
Sepulture van Maeyken fa Roelant Blangy die overl 18 9ber 1603.
Nr. 326 E:V:
Hier licht begraven Josine fs Jan Noute ’t wyf van Pauwels De vadder overl. den 14 7ber 1604. Pater noster.
Nr. 327 E:V:

Op den meur een tafereel verbeeldende eenen gecruysten Godt:

Sepulture van eersaemen Lienaert Daneelsseune van Ramscapelle die overl op den 16 febr. 1582 van Jakemine fa
Passchier Engelram overl den 14 mey 1580 ende licht begraven voor St Cristoffel nevens haer moeder.
Nr. 328 E:V:

In den midden:

Hier licht begraven Bouden sone Jans soone die starft int jaer 1456 den 28 8ber.
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Hier licht begraven Jane Jan Leins dochter Jacobs wyf die starft in ’t jaer 1456 den 20 in weede maent.
Nr. 329

In den midden:

Hier licht begraven Michiel Van de Westacker fs Adriaen, die overl. den 26 xber.
Nr. 330 E:P:
Sepulture van Pieter De Kuyper fs Jan gebooren van Berghe St Wenox gulde broeder van St Joseph gulde meester
timmerman ende sluysmeester van ’t westsluys by Nieuport overl den 1 mei 1705 ende van Joff Janneken Jansen fa
Pieter gebooren van Nieuport syn eerste huysvrouwe overl. den 5 april 1678 ende van Jonckvre Francoise Gallant fa
Vincent gebooren van Dunkercke syn tweede huysvrouwe overl den 25 maerte 1705.
Bidt voor de zielen
Nr. 331 E:P:
Sepulture van Pieter fs Gaspaert Coolaert overl den 6 mey 1693 ende van syn huysvr Cornelia fa Passchier Beseyne
overl den 15 juny 1719 hebben ’t saemen verwekt 4 zoonen Jacobus overl den 4 8ber 1679, Joannes overl. den ….,
Pieter Overl. den …. Ende François overl. den ….
Bidt voor de zielen
Nr. 332 E:P:
Hier licht begraven Lower Degist die overl. den 27 maerte 1628.
Nr. 333 E:P:
Hier licht begraven Roelant Deblango fs Roelandt die overl. den 3 8ber 1605.
Nr. 334
Vry sepulture van Vincent hallemaere fs Jan die overl. den ….. ende van Catharina Petyts fs Jan syn huysvr die overl
den 12 xber 1644. Bidt voor de ziele
Peyst op de dood
’t sy wat gy doet
Nr. 335 E:P:
Sepulture van Joannes fs Pieter Coolaert overl. den 16 july 1727 ende van syn huysvrouwe Anna fa Sebastiaen hacke
overl den 4 maerte 1717 hebben ’t saemen verwekt 4 kynderen Anna Mary overl den 25 xber 1715, Pieter overl den
12 febr 1712, Jacob overl. den …. Ende Guillielmus overl. den ……
Bidt voor de zielen
Nr. 336 E:P:

In den pillaer eene schilderie:

Sepulture van Sr Cocquilliere begraven tot onderwick in Vranckeryck den 1 juny 1749 ende van syn huysvrouwe
Joanna Syfliaert overl. den 1 des jaers 1740 verwekt een zoone minderjaerigh gestorven ende van syn tweede Joanna
De man overl den 16 9ber 1761 oudt 45 jaeren verweckt een dochter Joanna, als nu genaemt Mary Constantia van
den h franciscus, in ’t clooster van de Penitenten tot Nieuport ende Pieter Wittebolle haeren tweeden man overl. den.
Nr. 337

D.O.M.

Vry sepulture van Pieter fs Pieter Wittebolle overl den ….. ende van syn huysvrouwe Joanna Cons a Deman overl. den
16 9ber 1761 oudt 45 jaeren ende van syn tweede huysvrouwe Francisca fa Gorre overl. den …. ’t Saemen
geprofiteert…. kynd Theresia fa Ac Pulcheria overl. den 16 juny 1769 B.V.D.Z.
Nr. 338 E:P:
Hier licht begraven Mary Bruyne fa Joris de huysvrouwe van Mathis Dechere overl den 17 febr 1685 en laet 7 kinders
in ’t leven.
Godt wilt hun de eewighe ruste geven. Bidt voor de zielen
Nr. 339 E:P:
Sepulture van Gilles Van der helst fs Joris overl. den 3 mey 1632 ende van Tanneken Radous fa Jan huysvrouwe van
den voornoemden Gilles overl den ……
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AANWINSTEN

BIBLIOTHEEK

FV-WESTKUST

(1/4 – 17/11)

JOERI STEKELORUM
Bibcode Auteur

Titel

Jaar

Adressengids Ichtegem 1983
Carnet Mondain
Gezinshoofden Adinkerke, opgemaakt op 01-01-1971

1983

Inventaris van het archief van de familie Desmanet de Biesme en van de aanverwante families

1965

ADRESBOEKEN
ADR/015
ADR/016
ADR/017

Anoniem
Anoniem
Anoniem

1971

ARCHIEFINVENTARISSEN
ARI/083
ARI/091
ARI/092
ARI/093
ARI/094
ARI/095

Coppejans-Desmedt
H.
Delezenne Alain
Thielemans Marie
Rose
Jodogne O.
Rombauts W
Anoniem

Cassel Archives Communales AA1 a BB1 (partiel)
Inventaire des dossiers Relatifs a la Belgique conserves dans le fonds Cabinet dus Ministere de
L'Interieur 1817-1830
Inventaires des Archives des Chambres Supremes des Douanes et de la Judicature de Bruxelles
Het oud archief van de kerfabriek van Sint-Jacob te Brugge. 13de - 14de eeuw. Deel II: Regesten
Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt

1974
1937
1986
1997

BIBLIOGRAFIE
BIB/011

Maddens K.

BIB/012

Sillis Frans

Bibliografie van de geschiedenis, taal - en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse
gemeenten 1950 - 1981. II: klappers
Bibliografie van dr. Jozef Weyns, bijgeengebracht er gelegenheid van zijn 50ste verjaardag

1985
1964

BEVOLKING, POORTERIJ en VOLKSTELLINGEN
BPV/153
BPV/155

Lammerant Yolande
Anoniem

BPV/156

Anoniem

BPV/157

Anoniem

BPV/158

Anoniem

BPV/159

Anoniem

BPV/160

Anoniem

BPV/161

Anoniem

BPV/162

Anoniem

BPV/163

Anoniem

BPV/164

Anoniem

BPV/165

Anoniem

BPV/166

Anoniem

BPV/167

Anoniem

BPV/168

Anoniem

BPV/169

Anoniem

BPV/170

Anoniem

BPV/171

Anoniem

BPV/172

Anoniem

BPV/173
BPV/174
BPV/175
BPV/176

Bruyneel Guido
Bruyneel Guido
Bruyneel Guido
Bruyneel Guido

BPV/177
BPV/178
BPV/179
BPV/180
BPV/181
BPV/182
BPV/183

Coghe P.
Coghe P.
Coghe P.
Coghe P.
Coghe P.
Coghe P.
Bruyneel Guido
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Van Woumen naar Amerika & Canada
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 1, patronymes A –
Berteloot
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 2, patronymes Bertels
– Buret
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 3, patronymes Burgoo
– Coevel
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 4, patronymes
Coevoet – Debloncke
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 5, patronymes
Deblonde – Deherre
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 6, patronymes
Dehette – Deraes
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 7 : patronymes
Deraet – Devoorde
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 8 : patronymes Devos
– Everaert
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 9 : patronymes
Everinck – Gruez
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 10 : patronymes
Grugeon – Kief
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 11 : patronymes
Kieken – Liers
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 12 : patronymes Liet –
Minne
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 13 : patronymes
Minneboo – Poreye
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 14 : patronymes Porie
– Schoemacker
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 15 : patronymes
Scholaert – Toorens
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 16 : patronymes Top
– Vanhouver
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 17 : patronymes
Vanhove – Vermotte
Regroupement des familles en Flandre Interieure XVI au XVIII siecle. Tome 18 : patronymes
Vermulde – Z
Volkstelling 1814 deel XXXIII: Pittem, Egem
Volkstelling 1814 deel XXXIV: Aarsele, Kanegem, Ruiselede
Volkstelling 1814 deel XXXV : Tielt
Volkstelling 1814 deel XXXVIII: Dentergem, Markegem, Oeselgem, Wakken, Ooigem, Sint-BaafsVijve, Wielsbeke
Volkstelling 1814 deel XXXIX: Oekene, Bavikhove, Hulste, Kuurne, Harelbeke
Volkstelling 1814 deel XXXX: Ingelmunster, Rumbeke
Volkstelling 1814 deel XLII: Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Marke, Rollegem, Heule
Volkstelling 1814 deel XLIII: Deerlijk, Zwevegem
Volkstelling 1814 deel XLIV: Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Waregem
Volkstelling 1814 deel XLV: Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem, Vichte
Volkstelling 1814 deel XLVI: Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve, Waarmaarde, Spiere-Helkijn

1997
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2002
2003
2003

BPV/184
BPV/185
BPV/186
BPV/187
BPV/188
BPV/189

Bruyneel Guido
Coghe P.
Bruyneel Guido
Coghe P.
Anoniem
Dewulf-Heus R.L

Volkstelling 1814 deel XLVII: Heester, Kooigem, Moen, Otegem, Sint-Denijs
Volkstelling 1814 deel XLVIII: Wevelgem, Moorsele, Gullegem
Volkstelling 1814 deel XLIX: Menen, Lauwe, Rekkem
Volkstelling 1814 deel L: Moorslede, Dadizele, Leffinge
Inschrijvingsregisters werkboekjes Brugge 1860-1883
Volkstelling 1815 arrondissement Ieper, de gemeenten Oekene, Oostnieuwkerke, Reninge,
Westouter, Woesten
Aanvaardingsboek Brugse Vrije 1463-1794
De Poortersboeken van Tielt. Afschrift 1700 & 1716 (bevat de poorters van 1593 tot 1743) Deel II
Weerbare mannen in de Roede van Tielt anno 1638
De Poortersboeken van Tielt. Afschrift 1614 & 1632 (bevat poorters van voor 1555 tot 1673)
deel I
De Poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614
De poorters of ceurbroeders van Hondschoote
Het pointingboek van Langemark 1581, Langemark en zijn bevolking 1550-1620
Volkstelling 1748. Deel 5: Bovekerke, Gistel, Koekelare, Leffinge, Mannekensvere, Middelkerke,
Moere, Schore, Slijpe, Snaaskerke, Sint-Pieterskapelle, Westende, Wilskerke, Zande, Zevekote
Volkstelling 1748. Deel 6: Beerst, Esen, Handzame, Keiem, Klerken, Kortemark, Leke, Vladslo,
Werken, Woumen, Zarren

2004
2004
2005
2005
2006
1989

BPV/194
BPV/195
BPV/196
BPV/197

Patteeuw Jo
Alliet Lucien
Callens Jan
Alliet Lucien

BPV/198
BPV/199
BPV/200
BPV/201

Alliet Lucien
van Hille W.
Boussemaere Noel
Coghe P.

BPV/202

Coghe P.

Bauwen Freddy
Bauwen Freddy

Burgerlijke stand van de stad Ieper januari - mei 1915
Burgerlijke stand van de stad Ieper 1914

2004
2004

De geschiedenis van Belgie, vanaf de prehistorie tot en met de tweede wereldoorlog
Nieuwpoort Sint Bernardus College-Palmares 1941-1942

2005
1941

Edelen, Leenmannen en Vorstelijke Ambtenaren van Vlaanderen 1464-1481-1495
De Schaduw van de Kroon. Mythes en schandalen rond het Belgisch Koningshuis
Kroniek van de Orde van den Prince 1955-1990

2012
2005
1990

DIV/050
DIV/051
DIV/052
DIV/053

Baels Eddy
Sint Bernardus
College *
Donche Pieter
Van den Berghe Jan
Wildiers- Van der
Wee Kristin
Anoniem
Goossens Martine
Gerard Emmanuel
Anoniem

DIV/054

Anoniem

DIV/055

Anoniem

DIV/056

Anoniem

DIV/057
DIV/058
DIV/059

1987

DIV/060

Anoniem
Anoniem
Coppejans-Desmedt
H.
Anoniem

BM- Bottin Mondial
Onstaan en groei van het Vlaams Parlement 1970-1995
Geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
Eerste lijst gestorven voor het Vaderland 1914-1915-1916. Namen van gesneuvelde soldaten ,
met omstandige beschrijving en gerangschikt
Derde lijst gestorven voor het Vaderland 1914-1915-1916. Namen van gesneuvelde soldaten ,
met omstandige beschrijving en gerangschikt
Tweede lijst gestorven voor het Vaderland 1914-1915-1916. Namen van gesneuvelde soldaten ,
met omstandige beschrijving en gerangschikt
Vierde lijst gestorven voor het Vaderland 1914-1915-1916. Namen van gesneuvelde soldaten ,
met omstandige beschrijving en gerangschikt
Vierde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het Vaderland 1914-1915-1916
Derde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het Vaderland 1914-1915-1916
Album Carlos Wyffels

DIV/061

Anoniem

DIV/062

Anoniem

DIV/063

Anoniem

2011
1997
2000
1996
1996
1970
2012
2012
2012

BURGERLIJKE STAND
BUS/361
BUS/390

DIVERSE
DIV/041
DIV/046
DIV/047
DIV/048
DIV/049

Cinquieme liste des soldats belges morts pour la patrie, vijfde lijst der Belgische soldaten
gesneuveld voor het vaderland
Sixieme liste des soldats belges morts pour la patrie, zesde lijst der Belgische soldaten
gesneuveld voor het vaderland
Septieme liste des soldats belges morts pour la patrie, zevende lijst der Belgische soldaten
gesneuveld voor het vaderland
Gestorven voor het vaderland, zesde lijst, namen van gesneuvelde Belgen met omstandige
beschrijving en volgens alphabetisch orde gerangschikt

1917
1917
1918

FAMILIEGESCHIEDENISSEN
FAM/1044
FAM/157
FAM/158
FAM/160

Anoniem

Gouden bruiloften Koksijde, toespraken ontvangst gemeentehuis

Seewald Zahava
Roelstraete Johan
Stekelorum Joeri

FAM/161
FAM/162
FAM/163
FAM/164
FAM/165

de Brauwere Roland
Lox Friede
Denecker Maurice
Masschelein Yves
Masschelein Yves

FAM/166
FAM/167
FAM/183

Lox Friede
Anoniem
Anoniem

FAM/184
FAM/185
FAM/186

de Brauwere Roland
Huyghe Jan
Anoniem

Joodse sporen in Oostende
De kwartierstaat van Willem Putman
Beknopte geschiedenis van de familie Houtsaeger in Vlaanderen (1625-2004) opgesteld t.g.v.
100 jaar brouwerij Houtsaeger Koksijde
De Nieuwpoortse familie de Brauwere
Familie de Brauwere, 250 jaar ten dienste van de stad Nieuwpoort
Nekkerse dagboek
Petrus Cornelius Lewyllie (Zillebeke, 1888 Berlijn, 1964), een Vlaming in Berlijn
Emilianus Henricus Lewyllie (1871-1944) en Marguerite Justine Vanneste (1874-1951) en hun
afstammelingen
Crombez en Crombez de Remond de Montmort
Afstammelingen van Jan (Joannes) Verhelst
Genealogie Florisoone. Tak Florisoone -Nieuwkerke-Wulpen. Generatie 11 t/m 22 vanaf Pieter
Florensoone (1) Johanna Goosens (2) circa 1659 x 1686 + 1703
De Nieuwpoortse familie de Brauwere
Zeeman van de Westkust. 45 jaar vaarleven 1948-1993
Familie Vandamme

1974
2004
1999
2010
2006
1996

2010
1998
2012
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FAM/187

De Schepper Karel

FAM/188
FAM/189

David Maria
de Brauwere Roland

FAM/190
FAM/191
FAM/192
FAM/193
FAM/194
FAM/195
FAM/196
FAM/197
FAM/198

de Brauwere Roland
Anoniem
Drouillon Jos
Anoniem
Van Canneyt Gaby
Huyghebaert René
Anoniem
Lammerant Gerard
Goethals Jozef J.

FAM/199
FAM/200

Lox Friede
Cattrysse Hervé

De Sceppere. Afsammelingen van Daneel de Scheppere x de Reviere Catelijne, beiden geboren
rond 1600 in Ruiselede
Stamboek Familie David 1625 - 1999
Genealogie des Nolet originaires de Schiedam et genealogie partielle de la famille Nolet de
Brauwere
De West-Vlaamse familie Hulot de Collart Sainte Marthe
Familie de Brauwere 250 jaar ten dienste van Nieuwpoort
De droom van een visionair. Biografie Andre Vannecke
Genealogie Thuret sus Titres par le Baron Thuret
Het culturele erfgoed van de familie Ampe Carolus Ludovicus en Meersseman Romanie Sylvia
De glans van de geest. Beknopte kroniek van het geslacht Huyghebaert
Maison de Steelandt, documents
450 jaar Lammerant
A forgotten family, the Flemish roots of general George Washington Goethals (1858-1928),
builder of the Panama Canal
De familie de Moucheron
Blijvende herinneringen aan de Catrysse stamgenoten

1999
1997
2011
1998
2011
1996
1990
1994
2004
2012
2012

HULPWETENSCHAPPEN
HLP/065
HLP/070
HLP/071
HLP/072
HLP/073
HLP/074
HLP/075
HLP/076

Zeeman Jan
Van den Cloot Marc
Anoniem
Anoniem
Van Hille Willy
Van den Cloot Marc
Neubecker Ottfried
van Hille W.

Familiewapens, een oude traditie herleeft
DNA Brabant. DNA-project 2009 Oud-Hertogdom Brabant
De Nederlandse Adel - Hoge Raad van Adel Den Haag
De Gemeentewapens van Nederland
De Belgische Adel (Kritiek)
DNA Brabant. DNA-Project 2010. Belgie, exclusief Oud-Hertogdom Brabant
Wappenkunde: Mit uber 500 farbigen Illustrationen
Het notariaat

1987
2010

Le chateau de Marke, deux cent ans d'histoire

2009

2010
1968

HEEMKUNDE
HMK/190
HMK/191
HMK/193
HMK/218
HMK/219
HMK/220
HMK/221
HMK/222
HMK/223
HMK/224
HMK/225
HMK/226
HMK/227
HMK/228
HMK/229
HMK/230
HMK/231
HMK/232
HMK/233
HMK/234
HMK/235
HMK/236
HMK/237
HMK/238
HMK/239
HMK/240
HMK/241
HMK/242
HMK/243
HMK/244
HMK/245

de Bethune
Emmanuel
Deboyser Eddy
Lehouck Alexander

100 jaar Panne Instituut (1910-2010)
Het verdwenen landschap en de etymologie van Koksijde, een landschapshistorische benadering
op basis van plaatsnamen
Denewet Lieven
Honderd bespookte molens in Vlaanderen. Een verzameling van Molensagen van de Kuststreek
tot het Maasland
Vantorre Régine
Seigneurie de Haveskerque en Lederzeele
Moons Willy
Twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen 1795-2006. Koksijde - Oostduinkerke - Wulpen met
biografie van 380 lokale politici
Vandenbussche Marc 1661 Dum Spiro Spero, familiekroniek Marc Vanden Bussche
Viaene Antoon
West-Vlaanderen
Anoniem
Zannekin en de vrijheidsstrijd van het kustland
Beele Wilfried
Voor elk wat wils. Bloemlezing uit publicaties
Depotter Jan
Onze Ijslandvaarders Deel 1
Depotter Jan
Onze Ijslandvaarders Deel 2
Anoniem
Origines et Developement de la Coutume de Dixmude
Haverman Anne-Mie Kerk en Kerkhof van Gijverinkhove. Verleden, heden en toekomst van een harmonisch geheel
Vrienden van het
Nieuwpoort A-Z
Patrimonium *
Anoniem
De echte en onwerleggelyke Etymologien
Seys Raf
Guido Gezelle en Frans-Vlaanderen
Tavernier Geert
Het duistere verleden van het Houthulstbos
Reybrouck Albert
Geschiedenis vande Koninklijke Katholieke Fanfare van Nieuwpoort, vervolg op het
jubileumboek van 1982 en de aanvulling verschenen in 1987
Anoniem
West-Vleteren
Dalle Godgaf
De Nieuwpoortse vloot in 1778-1783
Dupas Georges
Bourbourg, ses chatelains, son abbaye, ses epreuves
Denys Franz
De Sint-Bertinusproostdij, de kloosters te Poperinge, de Eversam-abdij te Stavele, het
Birgittijnenklooster van Sint Sixtusbos te Westvleteren, einde 18de eeuw
Gysel Andre
Trein van de hoop, een verzetsdaad van het volk, 4 september 1944
Anoniem
Grijs of Wit. Kleurrijke Abten van de Duinenabdij.
Anoniem
Aan de schreve: Potten en pijpenbakkers
Anoniem
Nieuwpoort-bad 1864-1914, historische schets van het ontstaan en de ontwikkeling van een
badplaats
Wackenier Marc
De Canadakoffer, jeugdherinneringen aan het vergeten dorpsleven in Alveringem, 1950-1985 en
wat voorafging
Leblanc Jacques
Volle kracht vooruit, geschiedenis van het staatsloodswezen van 1914 tot nu
Berquin Hans
In het zand geschreven, de duinen van de Westhoek, een geschiedenis
Herpelinck Roos
Het bisdom Ieper 1762-1789

2010
2010

2011
2011
2011
1958
2011
2011
2011

2011

1988
2012
2012
1983
1984
2012
2007
2012
1991

JAARBOEKEN
JRB/034
JRB/035
JRB/036
JRB/037
JRB/038

Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
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Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer, buitendienst West-Vlaanderen, jaarverslag 1992
Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer, buitendienst West-Vlaanderen, jaarverslag 1993
Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1994
Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1995
Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1996

1992
1993
1994
1995
1996

JRB/039
JRB/040
JRB/041
JRB/042
JRB/043
JRB/049
JRB/050

Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
N.
Abdijmuseum *

Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1997
Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1998
Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 1999
Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 2000
Administratie Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, jaarverslag 2001
High Life de Belgique, mémento 2008
Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Volumme 11-2001

1997
1998
1999
2000
2001

Index op de Wettelijke Passeringen. Brugse Vrije – Westkwartier 1750-1796
Index op de wettelijke passeringen Brugse Vrije – Westkwartier 1680-1750

2011
2012

Klapper op de Huwelijksakten van Tielt januari 1666 tot december 1683
Plattelandse, Beerst, geboorten, huwelijken, overlijdens 1754-1794
Appendantse, Kortemark, geboorten, huwelijken, overlijdens 1754-1788
Plattelandse, Esen, geboorten, huwelijken, overlijdens 1754-1794

1997
2012
2012
2012

2011

NOTARIAAT
NOT/035
NOT/036

Verté Roland
Verté Roland

PAROCHIEREGISTERS
PAR/207
PAR/219
PAR/221
PAR/2220

Tanghe A. Robert
Maertens Wilfried
Maertens Wilfried
Maertens Wilfried

STATEN VAN GOED & WEZERIJREGISTERS
SGW/183
SGW/184
SGW/185
SGW/186
SGW/187
SGW/188
SGW/189
SGW/190
SGW/191
SGW/192
SGW/193
SGW/194
SGW/195
SGW/196
SGW/197
SGW/198

Cailliau Jef
Coghe P.
Verté Roland
Verté Roland
Verté Roland
Verté Roland
Vergriete Thérèse
Vergriete Thérèse
Vergriete Thérèse
Vergriete Thérèse
Vergriete Thérèse
Vergriete Thérèse
Vergriete Thérèse
Vergriete Thérèse
Vergriete Thérèse
Vergriete Thérèse

SGW/199
SGW/200

Anoniem
Patteeuw Jo

“WERKEN

Wezerijregisters van Hondschoote 16de eeuw, excerpten op de nummers FF 44/2, 44/6 en 44/8
De staten van goed van de stad Lo
Index op de wezerijakten van het Brugse Vrije - Noordkwartier, 1414-1575
Index op de wezerijakten van het Brugse Vrije - Westkwartier, 1525-1613
Index op de wezerijakten van het Brugse Vrije - Westkwartier, 1458-1524
Index op de wezerijakten van het Brugse Vrije - Noordkwartier, 1649-1738
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome I
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 2
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 3
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 4
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 5
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 6
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 7
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 8
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 9
Les etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIeme siecle), tome 10 (alfabetisch tafel op delen
1-9)
Staten van goed heerlijkheid Edewalle
Torhout, wezenakten 1550-1796, Wynendaele, laten 1529-1796

1987
1990
2003
2010
2010
2000

2012

MET MIDDELEEUWSE ARCHIEVEN”

Op zondag 9 december om 10.30 uur in de bibliotheek van Koksijde geeft mediëvist Jan Van Acker een lezing over dit
onderwerp. Jan Van Acker is medewerker in het C.C. Abdijmuseum en was tot een jaar geleden stadsarchivaris in
Veurne. Hij is ondertussen al een kwarteeuw gefacineerd door de middeleeuwen. Massa’s archief is al door zijn
handen gegaan. Zo gaat hij in op een breed scala van heel diverse onderwerpen, die met middeleeuwse archieven te
maken hebben. De lezing wordt geïllustreerd met sprekende beelden, die dat fascinerende middeleeuwse archief
even tot bij ons brengen. De lezing is een organisatie van de bibliotheek i.s.m. Familiekunde Vlaanderen, regio
Westkust. De toegang is gratis en inschrijven vooraf op 058-53 29 53 is gewenst.
_______________________________________________________________________________________________

VERZAMELING BIDPRENTJES : HERSCHIKKING
DIRK CAILLIAU
Een van de meest geraadpleegde bestanden op ons Intranet is heel duidelijk het bestand “Bidprentjes”.
Oorspronkelijk – en in functie van de schenkingen of giften, al dan niet digitaal –werden de bidprentjes ingedeeld in
fondsen, naar analogie met de persoon die het fonds ter beschikking stelde. Zo hebben we reeds het geluk gehad van
meerdere personen/organisaties, een belangrijk aantal bidprentjes te mogen ontvangen. Zo onderscheidden we
enkele belangrijke fondsen zoals het fonds Florizoone, het fonds Lams, het fonds Vergauwen, Claerhout e.a.
Na verloop van tijd werd het raadplegen van telkens een bepaald fonds, veel te tijdrovend zodat we beslist hebben
om alle bidprentjes in één bestand te plaatsen. Hoe kunnen we dit bestand nu raadplegen ?
Na de openingspagina komen we in de standaardpagina van ons Intranet. Bovenaan links, zien we een vakje
“Bidprentjes & Jaargetijden”.
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Bij het aanklikken krijgen we volgend scherm met alfabetische blokken. We maken vervolgens een keuze en zoeken
in bv. het alfabetisch blok “Aalberts-Ameels”

Na het aanklikken van het gekozen alfabetisch blok, krijgen we een lijst van alle bidprentjes dewelke hierin zijn
opgenomen. We kiezen bv. Frans Hendrik Abbeloos (aanklikken)
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W

… en dit is het resultaat…
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IN HET ZAND GESCHREVEN
DE DUINEN VAN DE WESTHOEK: EEN GESCHIEDENIS
door Jan Van Acker, Hans Berquin, Alexander Lehouck, Hugo Thoen, Jacques Bauwens, Sam Provoost en Marc Leten.
De Panne, eigen beheer, 2012

JOERI STEKELORUM
Begin oktober verscheen het boek In het zand geschreven - De duinen van de Westhoek: een geschiedenis. De rijke
geschiedenis van de Westhoekduinen wordt in het boek wetenschappelijk onderbouwd vanuit verschillende
perspectieven belicht.
In zes uitgebreide hoofdstukken wordt telkens een ander aspect van het gebied onder de aandacht gebracht en tonen
de lezer zo een blik op verleden, heden en toekomst van het gebied. De auteurs van de diverse hoofdstukken zijn
kenners uit de streek en klinkende namen binnen hun vakgebied.
Historicus Jan Van Acker belicht de manier waarop de duinen tijdens de middeleeuwen tot 1800 benut werden als
jachtgebied, weideland, transportzone en later ook woongebied. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de duinen als
levend landschap, dat de mens probeert vast te leggen omdat het de buffer vormt tussen de zee en het in cultuur
gebrachte land.
Aansluitend schetst erenotaris Hans Berquin het conflict tussen twee verschillende manieren waarop naar de duinen
gekeken werd: enerzijds als waardevol natuurgebied dat zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat bewaard moest
worden, anderzijds als een verzameling van gronden die meer geld zouden opbrengen wanneer ze bebouwd mochten
worden. Van privébezit van de familie Bortier tot deels verkaveld en bebouwd, deels wettelijk beschermd gebied: een
bewogen geschiedenis van twee eeuwen Westhoekduinen.
Archeoloog Alexander Lehouck richt samen met professor emeritus Hugo Thoen de aandacht op het historische
onderzoek naar landschap en bewoning in de Westhoekduinen van ijzertijd tot middeleeuwen. Eerder dan een
reconstructie van de vroege geschiedenis op basis van archeologische vondsten is dit hoofdstuk een onderzoek naar
de historische interesse voor de archeologie in het duingebied: aan de hand van sleutelfiguren uit de 19de en 20ste
eeuw worden zowel het onderzoek zelf als de resultaten ervan onder de loep genomen.
Geschiedenisleraar en gids Jacques Bauwens vertelt op zijn beurt het boeiende verhaal van de haven die er in De
Panne nooit gekomen is. Het ontstaan van De Panne als vissersnederzetting loopt vrijwel parallel met de droom van
een eigen haven. Ondanks uitgebreid onderzoek en talloze discussies aan het begin van de 20ste eeuw werd van deze
ambitieuze plannen uiteindelijk niets gerealiseerd. Het verhaal van een verloren droom.
Vervolgens belicht Jacques Bauwens een heel ander aspect van de geschiedenis van de Westhoekduinen: hun functie
als Duitse verdedigingslinie, als stuk van de Atlantikwall. Nog tot lang na de oorlog werden de duinen en het strand
van De Panne getekend door bunkers, radars en andere militaire uitrusting. Hoe het zover was kunnen komen, wordt
in het boek uitgebreid toegelicht.
Tot slot bieden Sam Provoost (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) en Marc Leten (Agentschap voor Natuur en
Bos) een blik op het veranderende landschap en ecosysteem in de duinen en op de wisselwerking tussen mens en
natuur. Naast een gedetailleerd inzicht in de dynamiek van het duinlandschap en de veranderingen in flora en fauna,
schetst hun bijdrage de geschiedenis van het Westhoekreservaat, met een pleidooi voor een doordacht natuurbeleid
en -beheer.

106-JARIGE MATHILDE-CLOTILDE LAHAEYE

OVERLEDEN

Op 2 oktober jl. overleed in het rust- en verzorgingstehuis Ter Linden te Veurne de 106jarige Mathilde Lahaeye, weduwe van Henri Breem (foto hiernaast). Voor zover bekend
was zij de oudste inwoner van Veurne-Westkust. Zij had twee kinderen; Theofiel,
gehuwd met Godelieve Covemaecker, en Simonne Breem, gehuwd met Roger
Vandenbecken.
Daarnaast
kleinkinderen,
achterkleinkinderen
en
achterachterkleinkinderen.
Zie volgende bladzijden de kwartierstaat met aanvullingen en het bidprentje van
Mathilde Lahaeye.
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AANVULLINGEN

KWARTIERSTAAT VAN

MACHILDE LAHAEYE

KW 6 xx Oostduinkerke, 19-10-1870 Eugenia Ludovica THYBAUT waaruit twee kinderen (°Wulpen, 27-06-1841
+Oostduinkerke, 09-03-1871); xxx Oostduinkerke, 29-11-1871 Apolonia Rosalia WEERBROUCK (°Oostduinkerke, 25-101835 +Oostduinkerke, 26-10-1886) waaruit zes kinderen, weduwe met twee kinderen van Ludovicus Franciscus
LAFEIRE (x Koksijde, 26-04-1866 °Oostduinkerke, 13-07-1830 +Koksijde, 14-09-1869), zelf weduwnaar met tien
kinderen van Anna Theresia LEGEIN (x Koksijde, 27-01-1853 °Koksijde, 20-05-1825 +Koksijde, 02-07-1865)
KW 20 = xx Isabelle Claire Therese MAERTENS, xxx Helene VANWAELSCAPPEL
KW 29 = xx Woumen, 07-07-1813 Franciscus Jacobus BRAEM (°Sint-Jan bij Ieper, ca. 1777), weduwnaar Cecilia
STEENKISTE
KW 32 & 33 = Leopoldus LAHAYE (LAYS) (°Adinkerke, 1685 +Steenkerke, 1760) & Maria Catharina VANDENBUSSCHE
(°Ramskapelle)
KW 34 & 35 = Michiel CUVELIER (°Geluwe) & Maria Francisca BRAEM (°Merkem)
KW 36 & 37 = Petrus DANCKAERT (+Veurne, 04-01-1786) & Maria RONSE (+Veurne, 05-01-1786)
KW 38 & 39 = Petrus VANDENBUSSCHE (+Veurne, 31-01-1808) & Maria CARDOCK (+Veurne, 26-07-1797)
KW 40 & 41 = Petrus VANPOUILLE (ex Zuid-Berkein) & Judoca CARON (ex Uxem)
KW 42 & 43 = Petrus DESCHEPPER (ex Warhem) & Maria BEHAGHEL (ex Steene)
KW 44 & 45 = Philippus Jacobus DROGHERIS (ca. 1734-1780) & Maria Catharina MOERMAN (ca. 1741 – 1780)
KW 46 & 47 = Ludovicus VANLÉE (°Grande-Synthe, landbouwer) & Cecilia Justina FONTEYNE (°Ghyvelde)
KW 48 & 49 = Petrus Jacobus PANNECOUCKE & Maria Jacoba DECAMPS
KW 50 & 51 = Joannes Baptista MASSON (1732-1773) & Maria Theresia LEBAE
KW 52 & 53 = Jacobus LAVA & Cecilia LEFEVRE
KW 54 & 55 = Andreas Antonius DEWITTE (+Gijverinkhove) & Maria Jacoba VANDEWALLE (+Gijverinkhove)
KW 56 & 57 = Franciscus VANDAELE & Anna Theresia COUCKE
KW 58 & 59 = Joannes Baptista REYBROUCK (°Klerken +Woumen, 08-03-1805) & Perpetua Joanna BEAUPREZ
(°Woumen)
KW 60 & 61 = Martinus VANDENBROUCKE & Maria Joanna PENETH
KW 62 & 63 = Joannes Baptiste WYDOODT & Maria Francisca TIERMAN
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DE 100-JARIGE ARTHURINA-ROSALIA DELEYE
JOERI STEKELORUM & JAN HUYGHE
Arturina Deleye, vooral gekend als Tina is geboren op 9 november 1912 in Nieuwpoort. Haar vader heette Arthur
ste
Deleye. Geboren in 1879 beoefende hij in de eerste helft van de 20 eeuw het edele ambacht van gareel- en
zadelmaker in de Duinkerkestraat in Nieuwpoort. Hij had veel werk want de paarden leverden in die tijd alle kracht en
er waren veel boeren in de omgeving. Moeder heette Valeria Vinck. Ook geboren in 1879 was ze in haar actief leven
huisvrouw en uitbaatster van een winkel met lederwaren, handtassen, brieventassen, enz. Ze bereikte de gezegende
leeftijd van bijna 93 jaar. De ouders hadden ook nog een zoon: Louis, geboren in 1905. Beroepshalve werd hij later de
eerste ingenieur van de gemeente Koksijde.
Tina was nog niet eens twee jaar toen half augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Duitse opmars bleek
niet te stoppen, behalve dan door de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Maar ook Nieuwpoort werd zwaar
beschoten en iedereen ging met hebben en houden op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Zo verging het ook het
gezin Deleye. De tocht ging eerst naar Alveringem maar vervolgens verder naar Eu bij de havenstad Tréport aan de
Noord-Franse kust. Daar zou Tina vier jaar verblijven, precies de tijd om naar de kleuterschool te gaan maar die was er
niet…
Toen het wapengeweld na vier jaar zweeg keerde de familie terug naar de Vlaamse heimat, eerst naar Alveringem,
dan naar Nieuwpoort. Maar heel het IJzerstadje was een grote ruïne. Ook het vaderlijk huis in de Duinkerkestraat lag
in puin. Het was er heel eenzaam, desolaat, triest en verlaten want er was nauwelijks iemand naar Nieuwpoort
teruggekeerd. Een aangetrouwde nonkel was toen in dienst van dienst van Bruggen en Wegen. Hij overhaalde vader
Deleye om zijn huis herop te bouwen. Het was een van de eerste heroprichtingen, En zo geschiedde in 1919, met de
gedwongen hulp van Duitse krijgsgevangenen. Dat huis staat er vandaag nog altijd!
En ondertussen, in 1919-1920 ging Tina als klein meisje op verkenning, of ging spelen in de naburige loopgraven. Of
kijken naar op de oprichting van de noodwoningen, barakken die her en der geplaatst werden om de stilaan
terugkerende bevolking onderdak te verschaffen. In 1919 mocht Tina naar “’t speelschooltje” van de Arme Klaren, en
na verloop van tijd naar de echte school van de Zusters van Izegem (in Nieuwpoort). Daar volgde ze het lager
onderwijs tot zij 14 jaar was, bleef dan een tijdje thuis maar volgde wel pianolessen, om vervolgens intrek te nemen in
het internaat van de normaalschool in Tielt waar zij de vier jaar durende opleiding voor onderwijzeres begon.
Het internaat in Tielt was niet van de poes. Het was een hard regime. Elke dag opstaan om 5.15 u., eerst meditatie,
dan naar de mis, waarna het ontbijt en de lessen konden beginnen. Om de zes weken mocht ze twee dagen naar huis,
per trimester was er één bezoekdag, brieven werden gecontroleerd, brieven van jongens waren uiteraard taboe. Tina
kreeg ook eens brief van een jongen, maar ’t was een onschuldig epistel van haar neef uit Brugge. Tina heeft er
evenwel geen trauma’s aan overgehouden, wel een diploma van onderwijzeres, en extra vaardigheid als pianiste want
er was een goeie pianolerares in Tielt, terwijl de examens bovendien werden afgenomen door mensen van het
conservatorium van Gent.
Met het diploma op zak startte Tina haar loopbaan als onderwijzeres in Berchem, een filiaal van de Zusters van Tielt.
Ze zonden haar zo ver omdat de zusters veel vertrouwen hadden in haar als jonge keerkracht, en ook omdat er daar
ook… een piano was. Vermeldenswaard is tevens dat Tina aan de periode in Berchem een goeie vriendin overhield,
namelijk Berthe Copis die later haar schoonzuster zou worden. Berthe huwde immers met haar broer Louis.
Na Berchem volgden vier jaar Westende, en vanaf dan onafgebroken opnieuw de Zusters van Izegem in Nieuwpoort,
tot 1948, het laatste jaar dat ze les gaf. Ze was dan nog maar 36, maar omdat ze huwde moest ze het onderwijs
opgeven. In het katholiek onderwijs mochten gehuwde vrouwen geen les geven. Er was nog een twee reden waarom
ze het onderwijs vaarwel moest zeggen: ze huwde met een rijkswachter en in die tijd mocht de echtgenote van een
gendarme niet eens een job hebben.
In ’48 startte Tina haar nieuw leven met haar man, Octaaf Tuypens, afkomstig uit Ath en commandant bij de
rijkswacht. Rijkswachters blijven nooit lang wonen op dezelfde plaats, zeker officieren niet, en dat lot was ook Tina
beschoren. Met Octaaf ging ze eerst wonen in Givry, daarna in Bernissart, vervolgens acht jaar in Terhulpen en ten
slotte in Ath zelf. Tina had geen problemen om zich aan te passen. In Bernissart leerde ze weven en de kunst van snit
en naad. Op een andere plaats werd ze gevraagd om vertalingen Frans-Nederlands te maken. Er kwamen geen
kinderen maar Tina was sociaal genoeg en had voldoende omhanden om de tijd zinvol in te vullen ten voordele van
de maatschappij. Ze bakte de smakelijkste taarten, maakte de lekkerste ijskreem en de voedzaamste advokaat.
Toen Octaaf in ’73 met pensioen ging verhuisde Tina naar Koksijde, haar vertrouwde vakantiebestemming. Ze
verbleef eerst een tijdje op appartement aan Ster der Zee, tot ze de kans zag om de mooie villa te kopen in de Jan
Pootlaan in Sint-Idesbald. Samen met Octaaf beleefde ze nog veel mooie jaren tot ze in ’99 afscheid van hem moest
nemen wegens z’n overlijden.
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ONZE ACTIVITEITEN

BC 5831

De activiteiten hebben plaats in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe,
Leopold II-laan 2 in Koksijde-Oostduinkerke, tenzij anders vermeld.
Documentatiecentrum is open op zaterdag 13u.30-17u.30 en eerste woensdag van de maand 19u.-22u.
vrijdag 22 maart 2013

19u.00 in Oud Schooltje Koksijde
Kaas- en wijnavond voor onze vrijwilligers

zaterdag 20 april 2013

13u30 in Erfgoedhuis
Initiatievoordracht stamboomonderzoek door regionaal FV-voorzitter
Joeri Stekelorum in het kader van erfgoeddag van zondag 21 april

woensdagen
8, 15, 22, 29 mei + 5 juni 2013

19u.30 in dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67, Veurne
Hoe begin ik aan mijn stamboom ?
initiatiecursus door Marc Derudder, penningmeester FV-Westkust
deelname in de kosten: 30 euro, incl. syllabus
inschrijven 058-31.16.57 of mderudder@gmail.com
inschrijven door betaling op BE37 9796 2228 6428 (FV Westkust)

zaterdag 18 mei 2013

10u.00
Groepsgezoek aan het nieuwe rijksarchief in Brugge
Predikherenrei 4A, 8000 Brugge.

zondag 16 juni 2013

10u. in erfgoedhuis
Demo “Speuren naar archiefbestanden op het internet”.

IN DIT NUMMER
Belgische registers (parochies en burgerlijke stand) gratis on line
De parochieregistes door het oog van Peter Donche
Aanwinsten bibbliotheek FV-Westkust
Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (11)
Kwartierstaat van honderdjarige Angela Verbanck
Kwartierstaat van de honderdjarige David Maes

p. 2
p. 3
p. 4
p. 7
P. 14
p. 16

BLIKVANGER – Op vrijdag 22 maart zijn vrijwilligers die regelmatig taken uitvoerden voor
FV regio Westkust welkom op een kaas- en wijnavond in ’t Oud Schooltje in Koksijde.
o
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PAROCHIEREGISTERS EN REGISTERS

VAN DE BURGERLIJKE STAND GRATIS ONLINE!
Sinds eind januari 2013 biedt de website van het Rijksarchief
(http://search.arch.be/nl) gratis toegang tot meer dan 15 miljoen
pagina's uit de parochieregisters en registers van de burgerlijke stand
(geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten) van de 16de eeuw tot
1912.
Bijna 25.000 Belgische parochieregisters die bewaard worden in de
verschillende depots van het Belgisch Rijksarchief, zijn nu online
raadpleegbaar, naast enige aanvullingen ter beschikking gesteld door
andere archiefdiensten. De digitalisering van de registers en tafels van
de burgerlijke stand is nog niet afgerond. Naarmate de digitale
beelden verwerkt zijn, worden ze toegevoegd op de website. De
applicatie laat toe in/uit te zoomen en contrast en helderheid aan te
passen wat de leesbaarheid fors verbetert.
Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden
moet wel over een login en een paswoord beschikken, die hij/zij kan
aanmaken op http://search.arch.be/nl/component/user/register (na
keuze van een paswoord ontvangt u uw login per e-mail).
Het Rijksarchief ging al in 2002 van start met digitalisering, maar met
het project ‘digit’, gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid, kon
op grotere schaal verder worden gewerkt. De resultaten kwamen in
een eerste fase (vanaf 2009) beschikbaar in de leeszalen, en nu –
dankzij de ingebruikname van een externe server en storage- en
netwerkcapaciteit – ook via internet. Voor de digitalisering van de
parochieregisters werden de originele registers ingescand. De
digitalisering van de akten van de burgerlijke stand gebeurt in
samenwerking met ‘Familysearch’. Voor de periode tot ca. 1870
moeten in totaal meer dan 28.000 microfilms worden gedigitaliseerd;
voor de periode na 1870 gebeurt digitalisering op basis van de
originele registers. Naast genealogische bronnen probeert het
Rijksarchief ook zoveel mogelijk andere bronnen langs digitale weg
beschikbaar te stellen.
Het Rijksarchief biedt ook de zoekrobot ‘Zoeken naar personen’ aan
die meer dan 20 miljoen namen telt en het resultaat is van het
invoerwerk van vele honderden vrijwilligers: zij voerden op
systematische wijze gegevens in uit parochieregisters, akten van
burgerlijke stand, notarisakten, boedelinventarissen en andere
archiefdocumenten. Opgelet: niet alle zoekresultaten zijn gelinkt aan
gedigitaliseerde akten!
Zowel voor de akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in
de databank "Zoeken naar personen" is de wet op de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van toepassing. Gegevens die jonger
zijn dan 100 jaar zijn niet toegankelijk.
Inschrijving: http://search.arch.be/nl/component/user/register
Parochieregisters: http://search.arch.be/nl/tips/98parochieregisters
Registers van de Burgerlijke Stand:
http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand

DE PAROCHIEREGISTERS DOOR PETER DONCHE
We kunnen het niet nalaten Peter Donche op te voeren wanneer wij op het internet een reactie vinden van deze
autoriteit in wat zo stilaan ook ons bezigheidsgebied is geworden. Zo schreef zowat een jaar geleden Koenraad
Keignaert, departementssecretaris ontwerpwetenschappen van de Artesis Hiogeschool Antwerpen het volgende: In
mijn on-line zoektocht (bvb via het Rijksarchief) naar voorvaderen vind ik nogal wat namen terug die uit
parochieregisters komen (hoofdzakelijk van voor 1800, om evidente redenen). In de digitale info van de
parochieregisters wordt - in tegenstelling met de digitaal beschikbare info over de aktes uit de Burgerlijkse Stand geen verwijzing gemaakt naar de ouders. Daarom zit ik nu met de vraag: vermeldt een parochieregister (bvb bij een
geboorte) enkel de nieuwgeborene of ook nog aanvullende info: ouders, peter, meter, etc. En, waar zijn die
parochieregisters nu nog raadpleegbaar (in de oorspronkelijke gemeente of Brugge/Kortrijk)?
Peter Donche antwoordt: Doopregisters vermelden uiteraard de naam van de geborene, voor- en familienaam
moeder, voornaam en (maar niet altijd) familienaam vader, voor- en familienaam van peter en meter als minimum.
Afhankelijk van de pastoor zelf kan daar nog bijkomen: herkomstparochie van vader en moeder als die niet de
parochie is waar doop gebeurde (of indien wel soms: ex hac (parochiae)), (zeer zelden) beroep vader, indien ouders
van adel soms ook vermeld, indien schepen of burgemeester dikwijls ook vermeld, titel van meester meestal ook
vermeld. Sommige pastoors beperkten zich tot het minimum (minimorum) wat de kerkelijke richtlijnen hen oplegden,
andere met meer tijd en goesting vermeldden meer gegevens. Is het een onwettige geboorte dan wordt dit ook
aangegeven. Indien vader afwezig soms ook vermeld (visser op zee ..).
Voor de parochies/gemeenten gelegen in de frontstreek 1914-18 en steden als Ieper, Diksmuide, Mesen of tijdens
WOII: Oostende en Dendermonde, zijn de parochieregisters massaal verloren gegaan in oorlogsgeweld. Enkel de
dubbels aangelegd vanaf 2de helft 18de eeuw (en op ogenblik van WO I buiten de streek bewaard) blijven vaak nog als
enige over (soms ook zelfs die niet). Dikwijls, maar ook niet altijd, bleef ook nog een exemplaar van de 'klapper'
(naamindex), opgemaakt (in 2 of 3-voud) in de 19de eeuw bewaard.
De parochieregisters werden in de 1960-er jaren massaal gecentraliseerd in de provinciale depots van het Rijksarchief
door vraag aan de pastoors om deze af te staan (voor de periode voor 1796). Hier en daar (maar zeer zelden) zijn er
soms nog op de pastorie. Ze werden toen gecentraliseerd per archiefdepot. Tot eind der jaren 1970 kon men nog de
originelen inkijken, daarna alleen nog microfilms (kopies van de filmen gemaakt door de Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen)), thans alleen nog microfilms.
Naast de microfilms van de resp. collectie per archiefdepot, te raadplegen in het archiefdepot is er (sinds een dik
decennium schat ik), ook een kopie van alle microfilmen voor heel Vlaanderen gecentraliseerd in, voor Oost- en WestVlaanderen: Rijksarchief Beveren Waas (Kruibeke) en Brabant en Antwerpen dacht ik in Rijksarchief Leuven. In
Beveren-Waas zijn die te raadplegen in een zeer ruime zaal met meerdere tientallen microfilm leestoestellen en
duizenden en duizenden filmen.
Parochieregisters verschaffen een (vaak wankel) skelet (met veel gaten) voor een genealogie, op zich zijn ze nooit
voldoende. Genealogisch onderzoek moet aangevuld worden met andere bronnen, zoals: staten van goed,
weesrekeningen, weesregisters, voogdijregisters, doodhalmen, schepenregisters (wettelijke passeringen),
poortersboeken, lijsten van weerbare mannen (17de eeuw), volkstellingen (17de eeuw), haardentellingen (15de eeuw),
ommelopers en landboeken (=kadasters), parochierekeningen, belastingen van allerlei aard: hoofdgeld, maalderijgeld,
nieuwe impositiën, issuwerecht, spijkerrekeningen, straat- en beekschouwingen, penningcohieren (16de eeuw),
stadsrekeningen, kasselrijrekeningen, rekeningen van renten (uitbetaalde lijfrenten of geïnde renten op onroerend
bezit belast met renten), pachtboeken, procesdossiers, leenregisters, leenverheffingsregisters,
denombrementenverzamelingen (15de eeuw), baljuwrekeningen, rolrekeningen, oorkondenverzamelingen enz...
En vergeet niet: voor het Ieperse (+ Veurnse) het Fonds Merghelynck (KBR Brussel, afd. hs.): 555 handschriften met
voornamelijk analyses van archiefbronnen van alle steden en parochies van die beide kasselrijen (samengesteld 2de
helft 19de eeuw). Van uitzonderlijk belang en dat (deels !) het archiefverlies van W.O. I compenseert.
Tot hier Peter Donche.
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FV-WESTKUST
Bibcode Auteur
ARCHIEFINVENTARISSEN
ARI/096
Delezenne Alain
BURGERLIJKE STAND
BUS/477
Vanleenhove Hilon
BUS/478
Vanleenhove Hilon
BUS/479
Clauw Roger
BUS/480
Clauw Roger
BUS/481
Vanheste Johny
DIVERSE
DIV/064

Inghelbrecht Laurent

DIV/065

Inghelbrecht Laurent

FAMILIEGESCHIEDENISSEN
FAM/201
N.
FAM/202
N.
FAM/203
N.
FAM/204
N.
FAM/205
N.
FAM/206
Moons Willy
HULPWETENSCHAPPEN
HLP/076
van Hille W.
HLP/077
De Bo L.L.
HLP/078
De Bo L.L.
HLP/079

HLP/080

HLP/081

HLP/082

HLP/083

HLP/084

HLP/085

HLP/086

HLP/087

HLP/088

HLP/089

HLP/090

HLP/091

HLP/092

HLP/093

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel

De Flou Karel
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(17/11 – 11/2)

JOERI STEKELORUM

Titel

Jaar

Wormhout, inventaire des archives anciennes

1998

Sint Joris geboorten - huwelijken - overlijdens 1796-1910
Ramskapelle geboorten - huwelijken - overlijdens 1796 - 1910
Klerken, huwelijken burgerlijke stand 1801-1899, deel 1
Klerken, huwelijken burgerlijke stand 1801-1899, deel 2
Wulpen, burgerlijke stand, geboorten 1900-1910

2011
2011
2012
2012
2011

Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije. Deel 3, nr. 14001-22000,
boekdeel A
Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije. Deel 3, nr. 14001-22000,
boekdeel B

2012
2012

Genealogies des maires de Rosendael, 1860-1971
Genealogies des maires, tomes 2, quatre maires de la commune d'Esquelbecq
Genealogies des morts pour la France durant la guerre de 1914-1918, tome 3, commune de
Hoymille
Genealogies des morts de la grande guerre, tome 4, commune de Zuydcoote
De familie Permeke in Poperinge
De stam Lehouck

2010
2010

Het notariaat
Westvlaamsch Idioticon, deel I: A-N
Westvlaamsch Idioticon, deel II: O-Z
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Eerste deel:
Aa-Bezuyderbeke
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Tweede
deel: Biaufaut-Bijzerstuk
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Derde deel:
Cedewaert-Esphoudt
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Vierde deel:
Espierre-Grooten Swalme Koutere
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Vijfde deel:
Grooten taefelaere - Hezelinghen
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Zesde deel:
Hibergue-Kalvekete
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Zevende
deel: Kalvekeete scult-Clijtwijk
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Achtste
deel: Cnabelstraetkin-Kijverdeij
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Negende
deel: La-Malevaut
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Tiende deel:
Malevaut-Moulin de Winhem
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Elfde deel:
Moulin de Zoteux-Ouden Boomwegh
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Twaalfde
deel: Ouden boterwegh-Pre l'Abbe
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Dertiende
deel: Pre Larde - Sacraments Straetken
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Veertiende
deel: Sakrement Straetken - Spanbroek
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Vijftiende
deel: Spanbroek-molen - Vaggenten

1968
1976
1976

2010
2012
2010
2004

1914

1921

1923

1924

1925

1926

1929

1928

1929

1930

1930

1931

1932

1933

1934

Wie werkt
er met het
HLP/094

De Flou Karel

HLP/095

De Flou Karel

HLP/096

De Flo

Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Zestiende
deel: Vaiglaert-Warcove
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Zeventiende
deel: Warland-Wydouwmolenwegelken
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesie, het Land van den Hoek,
de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Pontieu. Achtiende
deel: Wijdauwstuk-Zijweg, aanvullingen - bronnen

1935

1938

1938

HEEMKUNDE
HMK/246

Degryse R.

HMK/247 De Munck Luc
JAARBOEKEN
JRB/051

N.

JRB/052

N.

NOTARIAAT
NOT/037 Decreton Gerard
NOT/038 Decreton Gerard
NOT/039 Sinnesael Jacques
NOT/040 Sinnesael Jacques
NOT/041 Vantorre Regine
NOT/042

Ioos Jean Claude

NOT/043

Ioos Jean Claude

NOT/044
NOT/045
NOT/046
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De vroegste geschiedenis van Nieuwpoort, een havenstad en omgeving in Westelijk Vlaanderen
tot 1386
Het hospitaal van de Koningin, Rode Kruis, L'Ocean en De Panne 1914-1918
Heemkundige Kring Crekel Beke Kortemark, jaarboek 1999, de Grote Oorlog in het Krekedal,
deel I, 1914-1916
Heemkundige Kring Crekel Beke Kortemark, jaarboek 2000, de Grote Oorlog in het Krekedal,
deel II, 1917-1920
Tabellion d'Hondschoote 1662-1790, tome I (1729-1748)
Tabellion d'Hondschoote 1662-1790, tome 2 (1748-1767)
Sentences civiles du Presidial de Bailleul en Flandre, tome 1 (octobre 1775-juillet 1782)
Sentences civiles du Presidial de Bailleul en Flandre, tome 2 (juillet 1782 - juillet 1787)
Seigneurie de Haverskerque en Lederzeele, terrier, ventes et actes divers
Archives notariales de Cassel, tome 1, etude de maitre Bornisien (1766-1790), maitre Bailly (17601766), maitre Bornisien (1750-1760)
Archives notariales de Cassel, tome 2, etude de maitre Bornisien (1701-1749), maitre Elleboode
(1787-1792)
Archives notariales de Cassel, tome 3, etude de maitre Elleboode (1768-1786)
Archives notariales de Cassel, tome 4, etude de maitre Elleboode (1754-1767)
Archives notariales de Cassel, tome 5, etude de maitre Elleboode (1740-1753
Archives notariales de Cassel, tome 6, etude de maitre Elleboode (1739 et complements), de
maitre Ancheel (1701-1738), de maitre Dehandschoewercker (1780-1790)
Archives notariales de Cassel, tome 7, etude de maitre Dehandschoewercker (1771-1779), de
maitre Vankempen (1773-1790), maitre Pierens (1775-1790)
Archives notariales de Cassel, tome 8, etude de maitre Pierens (1772-1774), maitre Deschodt
(1789-1790), maitre Nevejans (1782-1789), maitre Deschodt (1764-1782)
Archives notariales de Cassel, tome 9, etude de maitre Deschodt (1761-1763), maitre de Rycke
(1758-1760), maitre Camerlynck (1758-1768), maitre Haeu (1742-1750), maitre Revel (17681790), maitre Cazein (1786-1788)
Archives notariales de Cassel, tome 10, etude de maitre Cazein (1777-1785), maitre van der
Meersch (1752-1776), maitre Neuwe (1740-1751)
Archives notariales de Cassel, tome 11, etude de maitre Neuwe (1732-1739), maitre Facqueur
(1704-1717), table des patronymes cites dans les 11 tomes de cette etude

PAROCHIEREGISTERS
PAR/219
Maertens Wilfried
Plattelandse, Beerst, geboorten, huwelijken, overlijdens 1754-1794
PAR/221
Maertens Wilfried
Appendantse, Kortemark, geboorten, huwelijken, overlijdens 1754-1788
PAR/222
Hotomme Robert
Cassel, paroisse Notre-Dame, baptemes-mariages-sepultures, 1700-1736
PAR/224
Hotomme Robert
Cassel, paroisse Saint-Nicolas, baptemes-mariages-sepultures, 1672-1736
PAR/226
Vergriete Therese
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 1 - 1609-1665
PAR/227
Vergriete Therese
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 2 - 1666-1698
PAR/228
Vergriete Therese
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 3- 1699-1731
PAR/229
Vergriete Therese
Wormhout, baptemes, mariages et deces, tome 4 - 1732-1750
PAR/230
Feryn G.
Hondschoote, sepultures de 1665 a 1699
PAR/231
Feryn G.
Hondschoote, sepultures de 1700 a 1736, sepultures enfants de 1726 a 1736
PAR/232
Feryn G.
Hondschoote, sepultures de 1747 a 1766
PAR/273
Feryn G.
Hondschoote, baptemes du 1er avril 1597 au 17 avril 1614
PAR/273
N.
Parochieregisters Alveringem, alfabetische tafels op de huwelijken. 1629 - 1796.
PAR/274
Feryn G.
Hondschoote, baptemes de mai 1614 a avril 1625
PAR/275
Feryn G.
Hondschoote, baptemes du 5 avril 1625 au 18 avril 1633
PAR/276
Feryn G.
Hondschoote, baptemes du 18 avril 1633 au 28 novembre 1638
PAR/277
Feryn G.
Hondschoote, baptemes de 1638 a 1649
PAR/278
Feryn G.
Hondschoote, baptemes de 1650 a 1670
PAR/279
Feryn G.
Hondschoote, baptemes de 1671 a 1695
PAR/280
Feryn G.
Hondschoote, baptemes de 1719 a 1725 et de 1726 a 1736
STATEN VAN GOED & WEZERIJREGISTERS
SGW/201 Truy Roger
Maisons mortuaires Bergues I, 1772-1793
SGW/202 Truy Roger
Maisons mortuaires Bergues II, 1750-1771
SGW/203 Cerf Claude
Maisons mortuaires Bergues III, XVIIeme
SGW/204 Cerf Claude
Maisons mortuaires Bergues IV, 1701-1749
SGW/205 Cerf Claude
Les maisons mortuaires de Herzeele
Dunkerque, etats et inventaires des biens et dettes dresses apres deces dans les maisons
SGW/206 Feryn G.
mortuaires, serie 108, premiere partie

2012

1999
2000
2012
2012
2012
2012
2011

2012
2012
2005
2008

2005
2005
2005
2012
2012
2012
2012
2009
2010
2010
2008

1993
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SGW/207

Feryn G.

SGW/208

Feryn G.

SGW/209

Bryselbout Monique

SGW/210

Vergriete Therese

Dunkerque, etats et inventaires des biens et dettes dresses apres deces dans les maisons
mortuaires, serie 108, deuxieme partie
Dunkerque, etats et inventaires des biens et dettes dresses apres deces dans les maisons
mortuaires, serie 108, troisieme partie
Hondschoote, index des registres des chambres pupillaires 1474-1791; index op de weeserij
registers
Bourgeois de Cassel, Issues de 1694 a 1717 (Issuwe)

1999

_______________________________________________________________________________________

OVERLEDEN VAN DE PEST IN ST.DENIJS PAROCHIE TE VEURNE
JEF CAILLIAU
03/02/1636
GOENS Jacob
06/05/1636
GHYLEMONT Petronelle familie GHYS
29/02/1636
zoon LIPPENS Comelius
Robert
17/03/1636
DURNEL Joannes fis. Joannes
18/05/1636
PETYT Pieter
19/03/1636
dochter VEREYN Anthonius
20/05/1636
Christine uxor PETYT Pieter
20103/1636
dochter DE COCK Christophel
21/05/1636
PAESSOONS Maria familie ENTE Jan
21/03/1636
DE COCK Christophel
22/05/1636
kind van STALPAERT Nicolaes
28/03/1636
kind van BAROUT Nicolas
04/06/1636
VAN DE CALOENE Frederick
29/03/1636
familie van DE VISCH Jacoba
24/05/1636
WOSTYN Judocus
02/04/1636
BAVELS Maria kind van Jan
17/09/1636
Magister DE RAET Philippus
15/04/1636
BARVOET Nicolaes
14/10/1636
DE VYLDER Guilielmus
14/04/1636
VAN MOER Stefaan
30/10/1636
minderjarig kind van STALPAERT
27/04/1636
LIPPEN Egidius fis. Comelius
Nicolays
27/04/1636
RAVELS Georgius fis. Jan
03/11/1636
minderjarig kind van STALPAERT
26/04/1636
kind van VAN MOER Stefaan
Nicolays
29/04/1636
kind van BRASSAET Jacob
17/11/1636
Anna uxor STALPAERT Nicolaeys
04/05/1636
kind van PETYT Pieter
___________________________________________________________________________________________

GOED OM WETEN


Wie werkt er met het stamboomprogramma Reunion ? Dat programma werkt uitsluitend met Mac (Apple).
Er is vraag naar contact.



Het Franse Departementsarchief Nord plaatste recent zowel parochieregisters als akten van de
burgerlijke stand online. Een en ander staat nog niet op punt, maar er is reeds zeer veel te vinden.
De link is: <http://www.archivesdepartementales.cg59.fr/?id=archives_online>



Marc Lauwereins verzamelt overlijdensberichten en plaatst ze op zijn website
<http:/users.telenet.be/Lauwereins>. Regelmatig verschijnt een aangepast overzicht bij de yahoogroups
<west_vlaanderen@yahoogroups.co.uk>. Zij die scans of aanvullingen of tips bezorgen om dit bestand
verder aan te vullen zijn steeds welkom. Zij die een volledig bestand (pdf formaat) wensen kunnen dit
eveneens aanvragen op de mail marc.lauwereins@gmail.com.



Wie de militieregisters van West-Vlaanderen of ander archiefmateriaal digitaal wil raadplegen kan terecht
op de website <www.west-vlaanderen.be/probat> (Probat is het archiefbeheerssysteem van de provincie).
De militieregisters kunnen aanvullende informatie opleveren voor personen waarvan men bijvoorbeeld
leeftijd en geboorteplaats kent, maar niet de ouders. Door bij Probat 'militieregister' en de gezochte
gemeente in te geven (en indien nodig de periode ter verfijnen), krijgt men een overzicht van de in
aanmerking komende registers. Door op een ervan te klikken komt men op de detailbeschrijving met
onderaan een lijst van downloadbare pdf-bestanden.



Onlangs werd met <www.familiegeschiedenis.be> een gloednieuwe website gelanceerd die iedereen met
belangstelling voor familiegeschiedenis uit de startblokken helpt en de weg toont naar beschikbare bronnen,
werkinstrumenten en hulpmiddelen. Deze website kwam tot stand in het kader van het cultureelerfgoedproject “Mijn Verloren Land. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie?”, een gezamenlijk
initiatief van het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) en Familiekunde Vlaanderen vzw met de steun
van de Vlaamse Overheid, Heemkunde Vlaanderen vzw, Amsab-ISG en het Rijksarchief in België.
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VERZAMELING OUDE GRAFSCHRIFTEN IN NIEUWPOORT (11)
HILON VANLEENHOVE
Nr. 340 E:P:
Sepulture van Walraeve Seys die starf den 5 juni van 1528 ende Maeyken syn wyf die starf in ’t jaer…..
Nr. 341 E:P:
Sepulture van Jacob Beseynne overl. DEN 27 FEBR 1676; Bidt voor de ziele
Nr. 342 E:P:
Hier licht begraven Jan Negeman fs Ghelein die overl. den 13 oust 1606
Nr. 343 E:P:
Sepulture van Jacques Van Westacker ende van Tanneken syn wyf hadden ’t saemen 4 kynderen Jaexken,
Jan, Adriaenken en Pieter ende Jacob voorseyt overl den 10 7ber 1604 en Tanneken overl den …..
Nr. 344 E:V:

Op den meur:
Tusschen den h dryvuldigheid capelle en de St Josephscapelle
16 D.O.M. 97

D’heer Nicolais Demystere fs Jacob schepen ende tresorier deser stede anno 1484 ende 1492 getrout met
Joff Cornelie Mys overl den 24 xber 1510 ende sy den 1 9ber 1527 Sr Frans De mystere fs francois schepen
ende tresorier deser stede, getrout met Joff Josyne Lottins overl den 2 7ber 1563 ende syden 6 january
1559. D’heer Frans De mystere f d’heer Nicolais schepen ende tresorier deser stede getrout met Joff
Francoise Massaclé overl den 15 7ber 1582 ende sy den 30 9ber 1599. D’heer Pieter De mystere fs d’heer
François Burgemeester van den corpse ende controleur van syne majesteyts Rechten deser stede getrout
met Joff Willemine Broeders overl den 10 feb 1628 en sy den 1 mei 1647. D’heer Jan De mystere fs d’heer
Pieter Burgemeester vande corpse ende ontfanger van syne majesteyts rechten deser stede getrout met
Joff Anna Moens overl den 25 january 1686 ende sy den 9 january 1687. Joff Josyne Franc De mystere fa
d’heer Jan getrout met d’heer ende meester Laurens Francois Mauricio auditeur van West vlaend. Overl.
den en hy den 21 april 1689. Catharina Laurense Demystere fa d’heer Jan getrout met den heer capitain
Don Gonzalo Diaz overl den 27 xber 1684 ende hy den 2 april 1677. In vrede moeten sy rusten
Nr. 346 E:V:
In het gescheetsel van beyde voornoemde capellen:
Hier licht begraven Jakemyne Ingelras fs Passchier de huysvrouwe van Leynaert Daneels van Ramscappel
die over den 14 mey 1580. Saliger memorie etc….
Nr. 347 E:P:
In de h. Dryvuldigheidscapelle:
Sepulture van den eersaemen Maerten Goosen fs Adriaen die overl den 5 9ber 1684 ende van syn
huysvrouwe Antonette Busson fa Augustin overl den 16 juny 1684
Nr. 348 E:P:
Ter eere van de alderheiligste Dryvuldigheydt Vader; Zoon en h. Geest
Vry sepulture van Sr Jan de Brouckere fs Sebastiaen in syn leven meester cuyper deser stede van Nieuport
overl. den 29 8ber 1710 synde capitain van de Borgerlycke wachte en Regierder van den aermen deser
stede ende van Joff Louise Anna De la haye fa d’heer Antone overl den 1 january 1696 hebbende ’t
saemen geprocreeert 2 dochters te weten Catharina Therese overl den 5 mey 1694 ende Anna Mary overl
den 25 9ber 1695. Ende van Joff Joanna Therese Goudenhooft syn tweede huysvrouwe overl. den …. ’t
Samen geprocreeert 6 kinderen te weten 2 soons en 4 dochters waervan nog in ’t leven is Joanne Therese
overl. den ….
In vrede moeten de zielen rusten
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Nr. 349 E:P:
Sepulture van Adriaen Van Leem overl den 13 xber 1502
Nr. 350
In den midden:
Vry sepulture van d’heer Jan De mystere fs d’heer Pieter syn hoirs en decendenten Burgemeester van den
corpse ende ontfanger van syne majesteyts rechten in deser stede Benefactor van de capelle van den
alderheiligste Dryvuldigheid over den 25 juni 1686. Ende van Joff Moens syn huysvrouwe overl den 19
january 1687. In vrede moeten haere ziele rusten.
Hier onder inganck tot het graf van d’heer Jan De mystere
Nr. 351 E:V:
Hier licht begraven Boudewyn Boone fs Jacques gebooren tot Poperinghe overl. den 22 8ber 1647 ende
syn huysvrouw Pauwelyn Lesquier fa Antheunis begraven tot St Joris den 28 janry 1667. Sepulture
Alexandre Boone fs Boudewyn overl den …. En syn eerste huysvrouwe Mary Vander meulen op den 4 juny
1667
Nr. 352 E:V:

Een beelt verbeeldend eenen Engel met eenen lessenaere
in d’handt deur het Evangelie opgesongen wordt:

Dezen Engelis gegeven door Engel Braem als dischmeester deser stede ten jaere 1630, ende is overleden
ten jaere 1636. Bidt voor de ziele
Nr. 353 E:V:
In den Roozen cranscapelle:
Honorable D Salvador De la feria que servio S M. 50 anos y sem adjudante de esta placa de Nioporto 20
anos et qualpuesto servio co tada aprobacion de sus speriores. Passo de ester vida a 27 de avril de 1703
para gorar per la mesere cordia de Dios de la eternua gloria y da Petronilla Verscheure ser esposocque
aviendo casados il espacio de 28 anos fallecia a de ano 7 Dn Franco De la feria hyo de Dn Salvador y de Da
Petronilla qual passa d’esta vida a la eterna siendo de edad de 17 anos a 2 7ber anos de 1704
Nr. 354 E:V:
Sepultura Jaze Baxo esta losa fria Don Antonia De Brînas natural de salinillas Provincia de alaba cavalero de
la ordon de Sant yago qui aviendo servido a su Majest catholic il espacio de 26 cînos con grande aprobacion
pago la comun pension de la mortalidad sun do sergento major desta villa y puerto de Nioporte en 6 junio
1692 amena ejus
Requiescat in Pace
Nr. 355

In den midden:
D.O.M.
Sepulture de Don Francisco Gonzales de Alveda asi sue del conseno (of consesco) de gerradi su majestad su
maistre de campo de un tertio de Infanteria espannola su sargento general de batalia super intendente del
pueste Real de Nieuwendamma y su governador de la villa y puesto de Nioporte murid y de Dama Juana
helena De Rodoan su esposa
Nr. 356 E:P:
D.O.M.
Aque jace nimay noble senor Don Louis De Aquiasy Toledo natural de la villa de aquimes en la isla de la
gran canaria que aviendo a su Mag. Catholica el espacio de 48 anos con suma aprobacion Pago eltributo
commun de la mortalidad siendo del consijo de querra de su Mag. Grâl de battalo de sûextos y governador
de la villa de Etad de 70 anos
Nr. 357 E:P:
Léonor Tellez ver. De cuenza de campos murio a 17 de marco 1591
jrg. 13 nr.1
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Nr. 358 E:P:
Sepultura Rd adinodum Dn Dnîce Gonzales eximiœ pietatis et exemplaris vitœ viri et prœsidy Noêp
sacellani majoris que infatigabili curam Lucrandis deo ammis intentus mortus œtat suœ an 3 et del
ceptissima suœ parentis nobilis D. Catharina Van Forceste uxoris nobilum D:D: primo france Gonzales
captain de mum Jâis. De arrivas gulernat fortabity de Nieuwendamme quœ obiit secunda february 1675
œtat sœ an 53 nu non nobilis viri Domini Thomoe Alberti. De arrivas fs nobilium Dominarum Joanne et
Catharina Van den Forceste qui obiit 17 obut mey 1705 œtat 35 ac, Delectissima suœ conjugis D. Joanna
Francisca Rochus fa franciscœ quoc desut …… œtat …. procrentis 2 filcis et 3 filiabus.
R.J.P.
Nr. 359 E:P:
Hic jacet Reverdus Dominus Ignatius Wage Regy sacelli sacellamus natione Bohemus œtat 56 qui obiit 5
juny and 1192
Nr. 360
In den midden:
Hier licht Jonckvrouwe Josyne Vandergracht fa Remeis geselnede van Willem voorschreven die starf anno
1540 den…..
Willem Vandenkeukenhove fs Jacob die overl in ’t jaer 1538 den 27 in sporkele.
Nr. 361
Vry sepulture van sieur Paulus Meynne fs Paulus gewonnen bij Joanna Druyve fa Christiaen Regierder dezer
prochie kercke en directeur der capelle van de H. moeder Anna overl. den 27 maerte 1802 oudt 74 jaeren
ende van syn huysvr Marie Joanna Decuyper fs Pieter gewonnen bij Marie Kensen fs Norbert overl. den 24
7ber 1793 oudt 60 jaeren ’t saemen in houwel geweest 33 jaer en gewonnen 7 kinderen, Paulus overl den
11 febry 1839 oudt 71 jaeren in houwelycke met Joanna Fack geb. van Breedene overl den 15 mey 1853
oudt 72 jaer, Antonia overl. den 20 mey 1819 oudt 50 jaer en coleta overl. den 21 8ber 1791 oudt 19
jaeren. De andere 3 minderjaerig gestorven
Nr. 362
Dentatis offero dentem. D.O.M.
Ter nagedachtenis van Jonckheer Franciscus Ludovicus Josephus Bernardus de Brauwere gebooren binnen
deze stad den 14 maerte 1733 en alhier overleden den 17 november 1811 in syn lebven J.U.L.
Burgemeester en daerna eerste raedpensionnaris en greffier deser stad, eerste rechter der admiraliteit
commissaris ( der intendentie van Brugge, gedeputeerde dezer stad by de gewesen staeten Jonckh-nul)
voor de nationale visscherie en directeur der Posten en Raedsheer van Z.D.H. den prins van Tour en Taxis
hoofdman der regie dezer kerck van 1772 tot 1794 commissaris der intendentie van Brugge, gedeputeerde
dezer stad by de gewesen staeten Jonckh. Franciscus Jacobus de brauwere in syn leven J.U.L.
raedpensionnaris en greffier deser stad enz en van vrouwe Isabella Clara Antonia Goudelier getrouwd in
eerste huwelyck met vrouw Anna Maria Andries waervan twee kinderen te weten Jonckh Franciscus
Ignatius en Jonckv Isabella Francisca in tweede huwelyck met vrouw Antonia Jospeha Briez waervan geene
kinderen en in derde huwelyck met wylen vrouwe Marie Agnes Fockedey waervan zeven kinderen te
weten: Jonck Pieter Benedictus, Maria Francisca, Jacoba Joanna, Joannes Petrus, Josepha Francisca,
Francisca Catharina, Sophia Theresia
R.J.P
Nr. 363
Et piis manibus
Domini Maximilian de Brauwere ad danadensis pro his panlarum et indiarum reg cathol fill d’Judoci et
Elisabethi de Bleeckere qui obiit 29 xber 1703 (et d. Elisabethi de Bleeckere qui obiit 29 xber 1703) œtat 60
anno Dn Anna Canyn fillia Vincentie torachœ de schorchove etc e viris crepta 12 8ber 1648 œtat …..
etrelicta secundo vidua et Anna Ghyselbrecht fa D Ghislein vita funita 8 feb 1712 œtat 82 ann ex qua
Maximilian Vincent fîle obit 10 mars 1702 ,Franciscus Ignatius J.U.L. hujus urb consul obiit 17 augusti 1728
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œtat 70 an Maria anna obiit 15 juni 1686 œtat 30 ann Justina Franc obiit 9 jan 1710 œtat 54 ann. Maria
Theresia obiit 8 7ber 1711 œtat 70 ann
R.J.P.
Nr. 364
Ter gedachtenis
van d’heer Alexander De Roo voorzitter der kerkfabriek alhier gebooren den 12 april 1821 en overleden
den 13 july 1889: zyn echtgenote Mevrouw Mathilde Marie Vroome alhier gebooren den 2 april 1840 en
overleden …., hunne dochter mevrouw Betrha Mathilde De Roo alhier gebooren den 31 Augusty 1859 en
overleden ……. Haren echtgenoot den heer Frans De Rudder provinciaal raadslid geboren te Gent den 26
october 1856 alhier overleden den 22 february 1894 hebbende gewonnen 8 kinderen Frans , Marie, Henri,
Leonie, Bertha de andere vroegtydig gestorven.
R.J.P.
Nr. 365
D.O.M.
Ter nagedachtenis van de heer Augustinus Joannes Kempynck, kerkmeester, lid van de gemeente raed, lid
der noordwateringe van Veurne, oud lid der burgerlyke Godshuizen, opzichter van 1ste klas van Bruggen en
wegen te Nieuport aldaer geboren den 26 april 1807 en overleden den 31 july 1862 en van Jufvrouw Emelia
Genoveva Vandewaeter zyne huysvrouw geboren te Oostduinkerke den 29 8ber 1808 overleden te
Nieuport den 26 8ber 1887 opgerecht door hunne kinderen allen geboren te Nieuport. Henricus den 11
juni 1834 overl den …., Augustinus den 19 juny 1835 overleden den 12 mei 1885 en zyne huysvrouwe
Marie Van Backel geboren den 16 mei 1836 overleden den …., Adolf den 13 9ber 1840 overleden den 15
april 1891, Edmondus den 1ste juni 1844 overleden den 18 april 1881, Florentia den 9 december 1845
overleden …., Leonia den 29 january 1848 overl den 3 maerte 1894
R.J.P
Nr. 382
Hier vooren de vrye begraefplaetse van Sieur Pieter Reynaert fs Pieter geprocreeert by Jo. Marie Van
Bveren in syn leven vrye vischcoper ende regeerder op den haringvangh deser stede ende port van
Nieuport overleden den 14 amerte 1755 oudt …. Jaeren ende van syne huysvrouwe Anna Marie Willaert fa
Jan geprocreeert by Marie Clement overleden den 10 January 1743 in houwelyck geweest 6 jaeren vier
maenden en de gewonnen drye kinderen wan of nogh in ’t leven is Joanna Ludovica overl den ….. ende van
syne tweede huysvrouwe Jo. Joanna Catharina Nierynck fs Bartholomei gewonnen by Francoise Coolen
overl den …… in houwelyck geweest 12 jaeren ende geprocreeert zeven kynderen wan of nogh in ’t leven
syn den Eeerw. Pater Adolbertus a Sr Joanna lector van Theologie onder Eerw. Paters geschoede
carmeliten overl den …., Henricus Ludovicus geboortig van Yper in houwelyck tot Cortryck met Jo Marie
Josepha De Praetere overleden den …., Josepha Alexandra overl. den …., Jacoba Josepha overleden den ….
Requiescant in Pace
Nr. 383
Hier vooren de vrye begraefplaetse van Sr Ph Jospeh Adam fs Cornelis geprocreert by Elisabeth Stoor in syn
leven Bailliu ende sasmeester van het ypersas nevens de ze stadt Nieuport den tydt van …. Jaeren
mitsgaders vryen vischcoper ende reeder op den haring vangh dezer stede en de port van Nieuport
overleden den …. ende van syn huysvrouwe Jo. Joanna Catharina Nierynck fa Bartholomeii geprocreeert by
Francoise Coolen overleden den … in huwelyck geweest …. Jaeren sonder kynderen
R.J.P.
(SLOT)
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HOE KOM IK AAN EEN FAMILIEWAPEN ?
DIRK CAILLIAU
In het najaar plant onze vereniging een voordracht door Johan Roelstrate over een familiewapen. Ter voorbereiding
plaatsen wij bijgaande tekst die een samenvatting is van de lezing gehouden door E. Willems tijdens het Nationaal
VVF Congres van 10-11 mei 2003 in Jezus-Eik.In de volgende nieuwsbrief volgt de rest van het antwoord op de vraag
‘Hoe kom ik aan een familiewapen?
Het doel van dit artikel is de lezer enkele elementen aan te reiken alsook de motivatie aan te scherpen voor het
aannemen van een persoonlijk en/of familiewapen. Hierbij wordt getracht een antwoord te geven op de drie
volgende vragen :
-

Waarom een wapen voeren en waarom een familiewapen kiezen ?
Hoe ontwerp ik een verantwoord familiewapen ?
Waar en waarom registreer ik mijn familiewapen ?

Waarom een wapen voeren ?
Er leeft in onze gewesten de misvatting dat wapens een voorrecht zijn van edellieden. Niets is minder waar. Tot voor
de Franse Revolutie maakten zelfs de niet-adellijke wapens de meerderheid uit van de bestaande wapens. In het
huidige heraldisch recht wordt een wapen voor een edelman als onontbeerlijk beschouwd. Als burger is men echter
vrij al dan niet een wapen te voeren. Kortom, iedereen in Vlaanderen heeft het recht om een wapen te voeren tenzij
dit recht hem/haar werd afgenomen omwille van één of andere gemotiveerde reden.
Nochtans kan iedereen niet zo maar alles dragen en is een gevoerd wapen gebonden aan recht- en heraldische regel.
Het is niet zo maar een tekening of een logo. Rechtsregels van de heraldiek zijn bepaald door plaats, tijd en instelling.
Wat niet-adellijke wapens betreft is er in België geen enkele wetsbepaling, van welke aard dan ook, die het dragen
van een wapen verbiedt, al worden sommige symbolen en heralidische elementen in gebruik beperkt en dus in
burgerwapens niet toegelaten, of beperkt tot bepaalde categorieën. Zo worden leeuwen, lelies….beschouwd als
staatssymbolen, kronen en bepaalde hoofddeksels toegewezen aan de adel of aan kerkelijke ambten.
Uw (familie)wapen behoort tot de categorie van de BURGERWAPENS.
De vrije, verplichte en verboden elementen, die U mag voeren, kunnen als volgt worden samengevat :
1.

De verplichte elementen :
a)

2.

Het wapenschild
Zonder schild bestaat er geen wapen ; het is de drager van gans de symboliek. Voor de herkenning zal men U
allicht verplichten een beperking aan te nemen in de keuze van de vorm, dit om o.a. een zekere uniformiteit
bij publicatie te garanderen.

De vrije te kiezen elementen :
a)

Wapenspreuk: staat onderaan het schild en moet enig zijn (mag principieel nog niet bestaan). Een motivatie
moet worden aangegeven.

b) Helm, wrong, wapenkleed : behoren bij elkaar:

c.
3.



de helm zal een getraliede helm zijn 3/4 rechts aanziend ;



de kleuren van het wapenkleed zullen doorgaans voorkomen in het schild ;



de wrong is beperkt tot 5 of 7 wikkelingen afwisselend kleur en metaal van het wapenkleed ;

Het helmteken: is het element dat boven op de wrong wordt geplaatst. Zijn ontwerp is vrij te kiezen en moet
worden gemotiveerd.

De verboden elementen
Hierbij zullen wij ons beperken tot een summiere opsomming van :
a)

Verboden attributen :
 de wapenkreet : een (strijd)leuze of wapenkreet bovenaan het wapen geplaatst ;
 kronen en hoofddeksels ;
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elementen van ridder- en andere orden indien Uzelf er geen lid van bent (mogen dus enkel in
persoonlijke wapens worden gevoerd indien de drager zelf lid is van de orde) ;
wapendragers en banieren: behoren tot de attributen van de adel ;

b) verboden stukken en figuren (niet beperkend) :
 alle staatssymbolen: vb leeuwen, lelies ;
 alle symbolen van hogere orden- vb kruis van de orde van St. Jan ;
 zuiver hermelijn wordt veelal gereserveerd voor de magistratuur ; enz....
B. Waarom een familiewapen ?
Aan de oorsprong werd een wapen als een persoonlijk herkenningsteken aanzien. Meer en meer werd het (soms uit
noodzaak) overgenomen door de volgende generatie - zeg maar door de oudste zoon - en werd zo symbool van de
familiebanden. (In het strijdgewoel werd bij het sneuvelen van de aanvoerder zijn wapen overgenomen door zijn
"opvolger" om de strijdkrachten aldus een blijvende motivatie te geven).
Het MOTIEF van onze keuze voor een familiewapen KAN dus ook een versterkte band zijn :
Het wapen mag gevoerd worden door alle levende naamdragende afstammelingen van een bepaalde persoon.
Dit schept - zoals de naam binnen de genealogie - een zekere (herkenbare) band tussen personen van dezelfde
familie, of van dezelfde genealogische tak.
Hierbij enkele motieven, U kunt ze zelf aanvullen met uw persoonlijke motivatie :
 wij hebben een familievereniging en zoeken naar een teken van samenhorigheid.
 Ik zoek naar een symbool voor de hele familie.
 Ik schreef een familieboek en wil het familiewapen op de kaft.
 Ik wil een familiewapen op mijn briefpapier, op mijn visitekaartjes, op een zegelring.
C.

Hoe ontwerp ik een familiewapen ?

Het is de droom van veel beginnende familiegenealogen om een voorvader te vinden waarvan het wapen bekend zou
zijn. Soms heeft men geluk en bestaat er een oud familiewapen, al valt het dan nog te bewijzen dat men dit zou
mogen voeren. Het wapen kan immers enkel door de naamdragende (zeg maar mannelijke) lijn worden doorgegeven.
Men dient dus principieel in rechte lijn van de wapendragende voorvader af te stammen. U mag dus principieel niet
een wapen aannemen gevoerd langs moederszijde. (uitzonderingen zijn mogelijk maar moeten individueel worden
bekeken). Het mag ook niet zijn geüsurpeerd (d.i. onrechtmatig overgenomen) door een mannelijke voorvader.
Weinigen kunnen dus hierop aanspraak maken. Nochtans dient hierom niet getreurd.: Immers, U kunt zelf een
wapen ontwerpen.
D. Welke zijnde uitgangspunten?
Heraldiek steekt vol symboliek : Je kan in je eigen familiewapen de verbondenheid met de familie uitdrukken en
bepaalde specifieke kenmerken naar voren brengen. Men zal dus moeten beroep doen op verschillende disciplines :


Genealogie : Men kan moeilijk een familiewapen ontwerpen, - want daar gaat het tenslotte om -, als men geen
weet heeft van de eigen familiegeschiedenis. Om die bronnen op te sporen moet men zijn weg kunnen vinden in
archieven en bibliotheken.. Genealogie is bijna een noodzaak.



Symboliek : de wapenfiguren lijken wel oneindig in aantal : hier moet dus een keuze worden gemaakt i.v.m.
representatieve kenmerken :





Wil men een sprekend wapen (welke kenmerkend is voor een familiewapen) dan zal men moeten beroep
doen op een zekere kennis van Etymologie (voor de naamverklaring)



Uitbeelding van familiale beroepen of karakteriële - of andere - kenmerken: in dit geval zal men enige kennis
moeten hebben van Iconografie

Heraldiek : de uitdrukking van vernoemde kenmerken moeten heraldisch worden vertaald ; dit is eigenlijk het
moeilijkste maar ook het boeiendste deel van uw ontwerp. Wij zullen hier iets uitgebreider op ingaan.

Om ons heraldisch ontwerp beter aan te voelen moeten wij ons inleven in de geestesgesteldheid van de tijd waarin
de heraldiek is ontstaan. Zonder deze inspanning kunnen wij nooit heraldiek begrijpen, de juiste elementen op de
juiste manier in de juiste stijl plaatsen, maar zal ons ontwerp dikwijls naast de kwestie zijn.

(WORDT VERVOLGD)
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STREEKGENOTEN IN HOLLANDSE DIENST
JOERI STEKELORUM
In het VVF-Streepje, het voormalige tijdschrift van VVF Oostende-Kuststreek, verscheen in het jaar 1983 van de hand
van H. van Loo een artikelreeks over “Streekgenoten in Nederlandse dienst”. De bron waren de stamboeken van
onderofficieren en minderen die bewaard worden in het Algemeen Rijksarchief van Den Haag.
We nemen hierna graag deze namen nog eens door en vulden de gegevens aan (in cursief) met informatie waarover
wij beschikken.
Ondertussen zijn deze registers zelfs online te consulteren op:
https://familysearch.org/search/collection/show#uri=http://familysearch.org/searchapi/search/collection/1498335
Daarom kan het zeer nuttig zijn, wanneer je zelf over aanwijzingen beschikt en verwijzingen hebt (bijv. in de
huwelijksakten) over voorouders of naamgenoten die dienst gedaan hebben in het Hollandse leger (periode 18151830), om zelf eens een kijkje te nemen op voormelde link van de website van de Mormonen (waar overigens nog
ontdekkingen te doen zijn, bijv. het archief van de Antwerpse immigratiepolitie !).
Enkele voorbeelden uit die militaire registgers:
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KWARTIERSTAAT VAN DE HONDERDJARIGE ANGELA PHILOMENA VERBANCK
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AANVULLINGEN BIJ KWARTIERSTAAT VAN ANGELA VERBANCK
KW 4: x Adinkerke, 19-10-1881 met Philomena Sophia MAES (°Adinkerke, 21-04-1859 +Adinkerke, 02-04-1883),
waarvan één dochter.
KW 32 & 33 = Franciscus Joannes VERBANCK (Oostduinkerke, 1762-1839) & Susanna Josephina EVERAERT
(Oostduinkerke, 1764-1850).
KW 34 & 35 = Josephus EVERAERT (Veurne, 1777, Adinkerke, 1838) & Maria Theresia HAELEWYCK (Adinkerke, 17751856).
KW 36 & 37 = N.N. & Emelie Francoise MATSAERT (+Zuydcoote (F), 14-08-1823).
KW 38 & 39 = Jacques Leopold LEMIERE & Anne Stasie Perpetua Francoise MORTIER.
KW 40 & 41 = Jacobus MALBRANCKE (+Wulveringem, 11 nivose 11) & Joanna Dorothea PLATTEEUW (+Wulveringem,
30 messidor 12).
KW 42 & 43 = Gabriel Joannes FLAHAULT (°Izenberge, ca. 1753) & Joanna Theresia BUSEYNE (+Izenberge, 02-051796).
KW 44 & 45 = Jacobus Franciscus DEVOS & Helena Genoveva DEMERRE.
KW 46 & 47 = Carolus Benedictus BROUCKSOU (°Wormhout (F)) & Maria Theresia RABAT (°Killem (F)).
KW 48 & 49 = Zacharias Franciscus LOUAGE (Elverdinge, 1742 Gijverinkhove, 1819) & Maria Jacoba DEBAENST
(Gijverinkhove, 1754-1848) dv/Cornelius & Maria Vandenbussche.
KW 50 & 51 = Franciscus Eugenius DETURCK & Maria Theresia GELDHOF.
KW 52 & 53 = Pieter-Nicolaes AMELOOT & Mary-Theresia (of Maria-Catharina) VERHELST.
KW 54 & 55 = Pieter VANTOORTELBOOM & Maria-Barbara DEWITTE (of DEWILDE).
KW 56 & 57 = Franciscus Cornelius ALDERWEIRELDT (Beveren-Ijzer, 1732-1787) & Maria Jacoba AMELTON (BeverenIjzer, 1733-1803).
KW 58 & 59 = Josephus Jacobus DENDECKER (°Beveren-Ijzer, 1734) & Isabella Theresia TANDT (°Oostvleteren, 1733).
KW 60 & 61 = Joannes Baptista FOUTREYN (ex Watou) & Ursula Cornelia PLESSIET (ex Watou).
KW 62 & 63 = Mattheus WAILLY (ex Steenvoorde (F)) & Maria Anna MAES (ex Houtkerque (F)).
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KWARTIERSTAAT VAN DE HONDERDJARIGE DAVID MAES IN NIEUWPOORT (RUSTHUIS DE ZATHE)
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ONZE ACTIVITEITEN
De activiteiten hebben plaats in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe,
Leopold II-laan 2 in Koksijde-Oostduinkerke, tenzij anders vermeld.
Documentatiecentrum is open op zaterdag 13u.30-17u.30 en eerste woensdag van de maand 19u.-22u.
zondag 16 juni 2013

10u.00 in Erfgoedhuis
Demo “Speuren naar archiefbestanden op het internet”
met nuttige tips voor on-line onderzoek door
regionaal FV-voorzitter Joeri Stekelorum

zondag 22 september 2013

10u00 in Erfgoedhuis
“Wegwijs met een familiewapen”; voordracht door Johan Roelstraete.
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Digitalisering van het Nieuwpoortse archief
Hoe kom ik aan een familiewagen (2)
Goed om weten
Nationaal FV-congres Dilbeek, referaten
“Vergeten” figuren uit onze regio: de familie Desmedt
Onze wijn- en kaasavond
Bezoek aan het rijksarchief Brugge
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DIGITALISATIE VAN HET
NIEUWPOORTS ARCHIEF
JO. GHIJS, HULPARCHIVARIS IN NIEUWPOORT
In het stadsarchief van Nieuwpoort worden de meeste
archiefbestanden stammende uit de periode 1796 tot op heden
bewaard. Een deel van het Modern Archief wordt eveneens in het
Rijksarchief van Brugge geklasseerd. De bedoeling om deze
registers door Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust te laten
scannen is voor het grootste deel publieksgericht. Het
Schepencollege van Nieuwpoort is niet happig om de nogal dure
investering aan te gaan om zelf een boekscanner aan te kopen of
om gespecialiseerde bedrijven aan te spreken om de digitalisatie
te verwezenlijken. Nochtans raken de registers zelf beetje per
beetje meer versleten, zeker indien men blijft akten kopiëren op
de “klassieke” manier want dergelijke machines zijn in feite niet
geschikt om registers onder te leggen terwijl de meeste amateurgenealogen graag een afschrift van akten betreffende hun
voorouders willen hebben. Het is nu reeds een jaar dat de
archiefdiensten weigeren om “klassieke kopies” te nemen. We
raden dan ook onze bezoekers aan om een digitaal fototoestel
mee te brengen want dat gebruik wordt wel toegestaan. De
archivarissen krijgen ook af en toe diezelfde vraag van mensen die
in het buitenland wonen en dan wringt het wel omdat je die
mensen enigszins wilt helpen maar voor een archivaris is de best
mogelijke bewaring van de oorspronkelijke registers nog steeds DE
absolute prioriteit. Zodoende is het FV-voorstel voor het
stadsbestuur van Nieuwpoort zeker een figuurlijke geschenk uit de
hemel….
Het betreft onder meer 36 registers van Burgerlijke Stand van
Nieuwpoort, 10 van Ramskapelle en 22 (dunne) van Sint-Joris.
Daarnaast laat het stadsbestuur ook de notulen van het
Schepencollege
én
van
de
Gemeenteraad
en
de
bevolkingsregisters
digitaliseren
indien
mogelijk.
Zoals
afgesproken, krijgt Familiekunde Vlaanderen - regio Westkust een
back-up van die “werkzaamheden”. De Nieuwpoortse
stadsarchivaris Walter Lelièvre zal eerstdaags hierover contact
opnemen met Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris van Koksijde
en tevens voorzitter van Familiekunde Vlaanderen – regio
Westkust.
______________________________________________________

UPDATES/AANWINSTEN VAN GEGEVENS OP ONS INTRANET.
Momenteel hebben we volgende aanwinsten :
- Veurne, dopen, St.-Niklaas 1910-1938
- Poorters Ieper 1325-1778
Actuele toestand (18/5/2013):
(digitale) bidprentjes: aantal : 561 077 ; volume : 22 Gb
De situatie van de bidprentjes zal de eerstkomende maanden (en
jaren) voortdurend schommelen door het digitaliseren van eigen
collectie en opkuis (verwijderen dubbels) van de bestaande
collectie.

HOE KOM IK AAN

EEN FAMILIEWAPEN ? (2)
DIRK CAILLIAU

In het najaar plant onze vereniging een voordracht door Johan Roelstrate over een familiewapen. Ter voorbereiding
plaatsen wij bijgaande tekst die een samenvatting is van de lezing gehouden door E. Willems tijdens het Nationaal
VVF Congres van 10-11 mei 2003 in Jezus-Eik. De eerste bijdrage verscheen in de nieuwsbrief 2013/1.
Het eerst waarmee wij moeten werken is gezond verstand. Hoewel dit niet alleen karakteriserend is voor de periode
waarin de heraldiek is ontstaan, - men moet altijd met gezond verstand werken - mag men toch stellen dat dit de
hoofdgesteldheid is : zo spreek men in de wapenkunde van heraldisch links = rechts / heraldisch rechts = links .
Immers een wapenschild wordt beschreven door de drager ervan. Hij toont het aan de persoon tegenover hem. Wat
voor de toeschouwer als rechts wordt gezien is voor de drager links, en de linkerzijde van de toeschouwer wordt de
rechtse kant van de schilddrager.
De figuren worden veelal heraldisch rechts (links) gericht; dit is het gevolg van de voorstelling van een wapendrager
(op vb een zegel). Om een schild, dat aan de linker arm wordt gedragen voor te stellen zonder de wapendrager
kronkelingen te laten maken, moet hij zijn profiel naar links draaien - dus heraldisch rechts)
Misschien nog het belangrijkste kenmerk, - en dat veelal in onze huidige maatschappij nog maar weinig voorkomt voor de heraldische kunst is eenvoud. Een wapen is geen ingewikkelde kerstboomrebus, maar het is sprekend door
zijn eenvoud in constructie, kleuren, samenstelling, de keuze en de uitdrukking van zijn tekeningen, zonder daarom
kinderachtig uit te komen.
Binnen onze moderne maatschappij hebben wij vooral leren denken in abstracte nauwkeurige cijfers. In de periode
van de heraldiek dacht men veelal in meetkundige termen: men nam een basismaat aan, veelal gebaseerd op een
natuurlijk element die sterk kon verschillen van plaats en/of tijd of toepassing en rekende alles in verhouding : zo
verschilde niet alleen de maat (duimen en voeten van stad tot stad), maar ook de verdeling: een Parijse voet =
324.8mm telde 12 duim. Antwerpen leefde op kleiner voet = 286.8mm en had slechts 11 duim. In de scheepsbouw
werden alle maten van een schip bepaald in verhouding met de grootste breedte (hoofdspant), en/of de lengte of
diameter van de grote mast.
Heraldisch vertaald betekend het dat :
Een schild werd geconstrueerd in verhouding met (en als beschermelement voor) de drager. De afmetingen van het
schild werden bepaald door de grootte van de drager, en waren dus niet standaard.
De breedte van het schild als basismaat werd aangenomen, alle andere werden in die verhouding gemeten: vb hoogte
is ca. 7/6 - 8/6; een dwarsbalk (heraldische figuur) heeft een breedte van ca. 1/3 van de breedte van het schild.
Een middeleeuwer had een hekel aan open ruimte. Dit betekent dat de elementen steeds zodanig moeten worden
gestileerd dat ze een maximale beschikbare oppervlakte bedekken. Dit principe vinden we ook bij de boekversiering:
de vrij marge van de bladzijden worden versierd met bloemen en andere motieven, de open ruimte van de initiaal
worden opgevuld met miniaturen.
De heraldische figuren dienen aan het draagvlak aangepast, niet omgekeerd. De figuren worden dus op een schild
geplaatst. Dit draagvlak wordt bepaald door zijn functie, nl. het beschermen van de persoon die het schild draagt, en
niet door de heraldische figuren die er worden opgeplaatst. De figuren dienen dus de toegestane ruimte zoveel
mogelijk in te vullen. Hier gelden welstilerende normen. De heraldische figuren zijn geen miniatuurschilderijen. De
kunstenaar die een wapen ontwerpt moet niet alleen kunnen tekenen, hij moet ideeën kunnen omzetten in
heraldische taal, vb. de heraldische lelie, de Tudorroos, enz....
Sterk symmetrisch beeld-evenwicht : de figuren moeten op het schild een evenwichtig aspect geven, vb. drie gelijke
figuren worden 2 en 1 geplaatst of dwarsbalk gewijs, enz.
De kleuren die worden gebruikt zijn intellectuele kleuren : d.i. de tint van een kleur wordt niet vermeld en wordt
enkel bepaald door de harmonie van de compositie.
De emails in de heraldiek worden verdeeld in drie categorieën: kleuren, metalen en pelswerken.
De metalen zijn goud (veelal vervangen door geel) en zilver (doorgaans wit - in sommige streken, zoals Duitsland vervangen door grijs).
In de heraldiek wordt slechts gebruik gemaakt van de 4 basiskleuren : keel (rood), lazuur (blauw), sabel (zwart),
sinopel (groen). De kleur purper komt zelden voor en moet de heraldische regels niet volgen. In sommige streken
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worden echter in de moderne heraldiek bijkomende kleuren aangenomen (oranje, bruin en menselijke of natuurlijke
kleur) dewelke liefst vermeden worden.
Als pelswerk kennen we veelal (met de nodige variante, waarop wij hier niet verder ingaan) hermelijn tegenhermelijn - goudhermelijn en vair in al zijn varianten. Vair dient niet verward te worden met het Franse vert
(groen) of verre (glas) : Assepoester danste immers niet op glazen pantoffels - dit is een verkeerde interpretatie
geweest van de oorspronkelijke tekst van Perrauld - maar op pantoffels van pelswerk vair.
De tint die de kunstenaar aan de kleur geeft is niet bepalend maar afhankelijk van de pigmentatie van de
samenstellende elementen. Zo zal het gebruikte geel in het ene wapen donkerder voorkomen dan in het andere.
Immers deze kleur werd gemaakt uit eierdooiers en werd dus bepaald door het voedsel dat deze dieren te verwerken
kregen.
Dit betekent dat in de heraldiek :
Er geen kleurtinten worden gespecificeerd (dus geen RALnr aangeven).
Anderzijds behoort het gebruik van de tint (donker of bleker) tot de vrijheid van de kunstenaar.
Er dient echter op gewezen dat verschillende tinten in eenzelfde wapen niet toegelaten zijn (wapenfiguren maken
geen deel uit van een schilderij).
De elementen die het schild bedekken worden steeds vlak weergegeven en niet in perspectief.
Heraldiek mag worden gecatalogeerd onder de term : eenvoudige, gekleurde, vlakke, meetkundige, volle kunst. Ook
mogen we niet voorbijgaan aan het oorspronkelijk doel van de heraldiek: de herkenning van een persoon op grote
afstand. Dit zal de elementen van de tekening sterk beïnvloeden en een groot deel bepalen van de basisregels om niet
te zeggen dat, zonder dit voor ogen, wij geen resultaat mogen verwachten dat heraldisch mag worden genoemd. Het
bepaalt immers de basisregels van de heraldiek en de stijl ervan.
(wordt vervolgd)
___________________________________________________________________________________________

GOED OM WETEN
•

Het Rijksarchief publiceert steeds meer “Zoekwijzers” en andere gidsen, inleidingen tot een of ander, tot
zelfs hele inventarissen die je digitaal kan downloaden of gratis per mail laten bezorgen. Bv. over
erfenisaangiftes, gemeentearchief... Voor kennisname surfen naar de website van het RA onder het item
‘Publicaties’ of op http://arch.arch.be/content/view/1013/306/lang,nl_BE/

•

Het Rijksarchief in Kortrijk is gerenoveerd en op 19 maart terug in gebruik genomen. De renovatiewerken
duurden van begin oktober 2012 tot 25 maart 2013. Vooral de leeszaal werd vernieuwd en verhuisde van de
eerste verdieping naar het gelijkvloers. De werken in dit deels geklasseerde gebouw beoogden een
uitbreiding van de opslagcapaciteit voor archief en een betere infrastructuur voor medewerkers, vrijwilligers
en leeszaalbezoekers. De opslagcapaciteit is verhoogd van een kleine 5 strekkende kilometer tot bijna 8
strekkende kilometer archief, onder meer door de plaatsing van mobiele archiefkasten en door het in gebruik
nemen van bijkomende opslagruimte, voornamelijk in de kelders van het gebouw.

•

Alle rijksarchieven kregen nieuwe openingsuren. Van dinsdag tot vrijdag doorlopend open van 9 tot 16.30
uur. Op zaterdag alleen open op de eerste zaterdag van de maand van 9 tot 1230 en van 13 tot 16 uur.
Gesloten op zondag en maandag en officiële feestdagen. In juli en augustus: van dinsdag tot en met vrijdag,
van 9 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30 en gesloten op maandag, zaterdag en feestdagen.

•

De gedigitalisdeerde West-Vlaamse militieregisters zijn nu ook online raadpleegbaar en hiervoor kan men
surfen naar www.west-vlaanderen.be/probat (Probat is het archiefbeheersysteem van de provincie).
Informatie over militieregisters vindt men op http://nl.wikipedia.org/wiki/Militiekanton. De militieregisters
kunnen aanvullende informatie opleveren voor personen waarvan men bijvoorbeeld leeftijd en
geboorteplaats kent, maar niet de ouders. Door bij Probat 'militieregister' en de gezochte gemeente in te
geven (en indien nodig de periode ter verfijnen), krijgt men een overzicht van de in aanmerking komende
registers. Door op een ervan te klikken komt men op de detailbeschrijving met onderaan een lijst van
downloadbare pdf-bestanden. Hoe snel de informatie gevonden wordt is een kwestie van geluk hebben. Er
zijn geen indexen (en er zijn er ook geen gepland). Gelukkig bleven de meesten in de 19de eeuw in de
geboorteplaats of de onmiddellijke omgeving wonen.
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Op zaterdag 5 mei had in Dilbeek het nationale congres van Familiekunde Vlaanderen plaats. We brengen
hieronder een korte inhoud van vier referaten die er uitgesproken werden door eminente deskundigen.

FAMILIEGESCHIEDENIS:

WAT HOUDT DIT IN ?

FAMILIA IN PERPETUUM
BART DE NIL
Familiegeschiedenis is de (re)constructie van het gecontextualiseerde verleden van de voorouders van een persoon.
Een hele mond vol, maar wat betekent dit nu voor iemand die op zoek gaat naar de geschiedenis van zijn of haar
voorouders. Is het een stamboom met wat meer vlees aan? Zijn er wel inhoudelijke of methodologische verschillen
tussen familiekunde, lokale geschiedenis of volkskunde? En wat dan met het containerbegrip 'familiaal erfgoed'. Is dit
een legitieme thematische afbakening van bronnenmateriaal voor een bepaalde subdiscipline binnen de historiografie
of gewoon een leuk semantisch trucje om het belang en de draagwijdte van de familiegeschiedenis te vergroten?
Tijdens deze presentatie wil ik naast het geven van een omschrijving van de historische methode ook reflecteren over
positie en functie van familiekunde binnen de erfgoedsector en de maatschappij.
Bart De Nil (°1970) historicus, werkte achtereenvolgens bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij was er ondermeer actief als onderzoeker
(arbeiderscultuur en arbeidersbewegingscultuur en culturele geschiedenis), archivaris en coördinator mondelinge
geschiedenis. In 2007 trad hij in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Sinds 2009 werkt Bart voor FARO.
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed als senior stafmedewerker met als voornaamste taken veldintermediair
archieven en practijkontwikkeling en -ondersteuning op het vlak van digitaal erfgoed. Hij was van 2007 tot en met
2009 projectleider van het IBBT-GBO project Erfgoed 2.0 en van 2009 tot en met 2011 het IBBT-ICON project EPICS. In
zijn vrije tijd engageert hlj zich binnen de sector volkscultuur, het lokaal cultuurbeleid en voor verschillende
erfgoedprojecten, gaande van de duivensportcultuur tot het dagelijks leven van industriearbeiders. Over al deze
interessevelden publiceerde Bart reeds talrijke monografieën en artikels.

WAAR KLEINE EN GROTE GESCHIEDENIS

ELKAAR ONTMOETEN

OVER POSITIE, TROEVEN EN VALKUILEN IN HET VLAAMSE SECUNDAIRE GESCHIEDENISONDERWIJS.

KAREL VAN NIEUWENHUYSE
Het Vlaamse secundaire geschiedenisonderwijs gaat uit van een sterk structurele en sociaal-historische benadering
van het verleden, die resulteert in abstracte grote verhalen waarin voor de tastbare, concrete mens vaak weinig tot
nauwelijks plaats is. Dat leidt er niet alleen toe dat het schoolvak geschiedenis moeilijk leerbaar is, ook maakt deze
benadering het jongeren erg moeilijk betekenis te geven aan het verleden.
In het oplossen van deze spanning is een belangrijke rol weggelegd voor familiegeschiedenis. Hier komen grote en
abstracte verhalen immers samen met een veel concretere persoonlijk doorleefde geschiedenis. Aangezien het
historisch bewustzijn in sterke mate gevoed wordt door de eigen ervaring en familiale herinnering, is het van vitaal
belang voor het schoolse vak geschiedenis een verbinding met familiegeschiedenis tot stand te brengen, wil het als
relevant ervaren worden door leerlingen.
De plaats van familiegeschiedenis in het secundaire geschiedenisonderwijs in Vlaanderen vormt het thema van deze
uiteenzetting, waarin eerst wordt ingegaan op de positie van familiegeschiedenis in het secundair onderwijs. Welke
plaats kennen de officiële documenten (eindtermen en leerplannen) haar toe? Hoe percipiëren leerlingen dit soort
geschiedenis? Welke initiatieven bestaan er die familiegeschiedenis promoten? In twee instantie worden de vele
troeven die familiegeschiedenis in zich draagt, belicht, weliswaar met enige kritische kanttekeningen. De troeven
dragen immers, bij onzorgwldig gebruik, ook valkuilen in zich.
Karel Van Nieuwenhuyse is doctor in de geschiedenis (proefschrift: Een Standaard in Vlaanderen? Vlaams-katholieke
krant op zoek naar kwaliteit en politieke invloed 1947 - 1976), en is als geschieddidacticus verbonden aan de
Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis van de KU-Leuven. Zijn onderzoek richt zich op opvattingen en praktijken
van leerlingen en leraren in het Vlaamse secundaire geschiedenisonderwijs (positie van het heden, gebruik van
audiovisueel e.a. bronnenmateríaal, erfgoed en herinneringseducatie). Daarnaast is hij voorzitter van de Vlaamse
Vereniging voor Leraren Geschiedenis.
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VAN

FAMILIESTAMBOOM NAAR FAMILIEREÜNIE

HOE MEN FAMILIEBANDEN KAN TERUGVINDEN, BEHOUDEN, VERBETEREN EN SOMS ZELFS HERSTELLEN

JOHNY LANCKRIET
In het kader van het thema "Familiekunde, veel meer dan een stamboom", wordt in deze presentatie de praktische
ervaring uiteengezet, opgedaan n.a.v. de organisatie van twee Lanckriet familiereünies: één in 2000 en een tweede in
2010. De nadruk wordt vooral gelegd op de prakÍische en organisatorische kant van dergelijke onderneming.
Verschillende succesfactoren worden nader toegelicht en valkuilen worden eveneens aangehaald. Bovendien beperkt
de case study zich niet tot families op nationaal niveau, maar gaat zelfs ver (tot in Amerika) de grenzen van
Vlaanderen te buiten.
De ondertitel van het verhaal is dan ook sprekend voor de positieve ervaring, die dergelijk initiatief met zich kan
meebrengen. Weliswaar is het onmogelijk om een perfecte en universele "handleiding voor de organisatie van een
familiereiinie" te schrijven en deze presentatie is dan zeker ook geen 'evangelie' maar eerder een leidraad voor
iedereen die zich voor de eerste keer in dergelijke onderneming wil storten.
Johny Lanckriet (°Roeselare, 1950) is werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur van opleiding. Tot 2011 was hij
beroepshalve als directeur R.M. aan de slag bij de IMVB. Hij is al jarenlang actief als familiekundige, sinds 2012 ook bij
FV regio Dilbeek, en heeft daarin sterke praktijkervaring. Zo stelde hij een genealogische databank samen met meer
dan een half miljoen familieleden. Hij geeft driemaandelijks het familietijdschrift "De Lanckriet Kroniek" uit, thans in
digitale vorm. Als expert inzake familiereünies en het contacteren van familieleden over de hele wereld, deelt hij
graag met u zijn ervaringen.

HET UITSTIPPELEN VAN EEN FAMILIALE ERFGOEDROUTE
WILFRIED DEVOLDERE
Deze lezing neemt u mee op de erfgoedfietsroute van de familie Lievens. Op basis van genealogisch en familiekundig
onderzoek kan men namelijk een parcours uitstippelen waarbij men langs plaatsen komt waar voorouders geleefd of
gewerkt hebben. Op deze wljze maakt. men een stuk van de eigen familiegeschiedenis heel concreet zichtbaar.
Bij de erfgoedroute van de familie Lievens komen een aantal erfgoedrelicten aan bod waar voorouders van de familie
Lievens woonden. De uitgangsfiguur voor deze erfgoedfietsroute is de bekende jezuïet en missionaris Constant
Lievens (1856-1893) wiens standbeeld in Moorslede staat. Via deze erfgoedroute komt men voorbij heel wat hoeven
en afspanningen waar de familie Lievens in vroegere eeuwen woonde en die nu nog bewaard zijn. Voorbeelden zijn
De Zalm (nu Au Saumon) op de Grote Markt van Roeselare, Het Rokken in de Aardappelhoekstraat, het Sint-Annagoed
en herberg Bourgondisch Kruis te Beveren en het goed ter Kerst. Deze Erfgoedfietsroute wordt (voor een deel) ook
gereden op Erfgoeddag zondag 2l april 2013. Door het voorstellen van deze erfgoedfietsroute hopen we meer
mensen te inspireren. Op basis van familiekundig onderzoek en (historisch) kaartenmateriaal kan het huidige
landschap een bron zijn voor ieders familiaal verleden.
Wilfried Devoldere (°Tielt, 1952, doch afkomstig uit Pittem) was beroepshalve actief bij de Bank van Roeselare en
de
sloot die carrière af als kaderlid bij de KBC in Gent. Familiekunde is reeds sinds zijn 13 zijn passie, hij publiceerde
dan ook reeds vanaf 1969 in het tijdschrift Vlaamse Stam waarvan hij sedert 2000 hoofdredacteur is. Ook in tal van
heemkundige tijdschriften zoals Biekorf, De Roede van Tielt en het jaarboek van het Torhoutse geschiedkundig
genootschap verschenen bijdragen. Hij woont sedert 1980 in Roeselare waar hij in 1984 secretaris en in 2004
voorzitter werd van de toenmalige Roeselare VVF-afdeling, nu Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie. Na
enkele jaren onderzoek naar de familie Lievens (zijn grootmoeder maternaal) in de primaire bronnen, onderzocht en
zoekt hij stelselmatig alle andere bronnen die tot een echte familiegeschiedenis Lievens moeten leiden.
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FAMILIEGESCHIEDENIS IN DE DIGITALE 21STE

EEUW

WELKE MOGELIJKHEDEN STAAN ONS TE WACHTEN EN HOE KUNNEN WE DE DIGITALE GEGEVENS LANGDURIG BEWAREN ?

PETER EYCKERMAN
Meer en meer genealogische gegevens komen digitaal en online beschikbaar. Deze trend zal zich in de 21ste eeuw
ongetwijfeld verder doorzetten, misschien wel tot 'alles' is gedigitaliseerd. Maar wat verstaan we eigenlijk onder
"gedigitaliseerd"? En wat kunnen we allemaal doen met die gedigitaliseerde documenten?
Bij digitalisering van gegevens komen heel wat facetten kijken. Zo zijn er verschillende niveaus van digitalisering
(scans, indices, full text, semantisch geannoteerd,...), diverse ontsluitingsmogelijkheden, kwesties van gebruiksvriendelijkheid en dergelijke meer. De digitale revolutie zorgt ook voor nieuwe perspectieven. Recente evoluties zoals
open data, sociale media en crowdsourcing zljn waardevol voor familiekundigen. Nieuwe trends zoals het creëren van
een uniek historisch persoonsnummer, DNA-koppeling aan genealogische gegevens, handschriftherkenning op
documenten en gezichtsherkenning via foto's kunnen beloftevolle hulpmiddelen worden bij het onderzoek naar
familiegeschiedenis.
Deze voordracht zal handelen over de toekomst van gedigitaliseerde genealogische data. De hoofdvragen zijn: welke
nieuwe mogelijkheden openen zich voor de onderzoeker? Welke toepassingen en ontsluitingsmogelijkheden kunnen
we nog verwachten? Hoe kunnen we de digitale data adequaat en langdurig opslaan? Aan de hand van bestaande
voorbeeldprojecten wordt een positief verhaal geschetst van enorme mogelijkheden.
Peter Eyckerman is opgeleid als landbouwkundig ingenieur met aanvullende opleidingen inforrnatica en
bibliothecaris/documentalist. Hij heeft een ruime beroepservaring in softwareontwikkeling van webtoepassingen,
ervaring met gebruiksvriendelijkheid van software en is gepassioneerd door (online) informatie zoeken. Zijn
genealogische hobby is uitgegroeid tot een freelance bezigheid als familiegeschiedenisonderzoeker met als
specialiteit het dateren van oude foto's. Over zljn genealogische bezigheden schrijft hij al meer dan 4 jaar op zljn blog
Spoorzoeker (http ://spoorzoeker.petereyckerman.be).

Kattebelletje uit het parochieregister van Haspres (F-59)

Le 14 octobre 1711 fut baptizé Nicolas Backerhoet fils legitime de Sebastien Backerhoet de Dixmude soldat au
regiment de Lauder et de Philippine van Reet parrain Nicolas De Bolle d’Alost, marraine Antoinette Vandenbosch de
Gand
Op 14 oktober 1711 werd gedoopt Nicolas Backeroet van Diksmuide soldaat in het regiment van Lauder en van
Philippine van Reet peter Nicolas De Bolle van Aalst meter Antoinette Vandenbosch van Gent.
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“VERGETEN” FIGUREN IN ONZE REGIO…
1. De familie Desmedt

Joeri STEKELORUM

Aanleiding voor dit artikel is een vraag van Anne-Mie Havermans, experte van het funerair erfgoed in Vlaanderen. In
opdracht van het gemeentebestuur van Alveringem heeft zij de inventaris opgesteld van het funeraire erfgoed in de
deelgemeenten Alveringem en Gijverinkhove (zie: Havermans, A.-M., Kerk en kerkhof van Gijverinkhove, verleden,
heden en toekomst van een harmonisch geheel, Alveringem,
gemeentebestuur, 2012, 50 blz. – beschikbaar in onze FVbibliotheek). In voorbereiding van een publicatie over het
kerkhof van Alveringem stelde zij onze vereniging de vraag naar
meer informatie over Jules de Smedt-Borman (1832-1893), die
een geschilderde kruisweg voor de kerk van Alveringem heeft
betaald.
Zijn weduwe bekostigde ook de herstelling en aanpassing van
het orgel. Zijn broer Gustave (1833-1976) was antiklerikaal en
behoorde tot het liberale kamp. Beide broers zijn samen, met
hun echtgenoten, begraven bij hun ouders te Alveringem onder
een neogotisch grafteken.
Voldoende elementen voor onze afdeling om even op te snorren
wie deze familie de Smedt precies was en wat ze betekend
hebben voor onze regio.
In eerste instantie, en dit in afwachting van een ruimere bijdrage
over deze familie, publiceren we hier de stamreeks van de beide
broers Desmedt.
Eerder verscheen een beknopte genealogie van deze familie, van
de hand van Willy van Hille, maar helaas met zeer veel slordige
fouten (van Hille W., Genealogie de la famille de Smedt, in
l’Ecusson, revue mensuelle belge de genealogie, d’heraldique et
de
de sigillographie, 2 jaargang, nrs. 2-3, pp. 17-27). Wij zetten de
fouten – na bijna 70 jaar - recht door te putten uit de registers
van burgerlijke stand en de parochieregisters van onze regio,
aangevuld met de staten van goed van de kasselrij Veurne (uit de
publicatie van Jef Cailliau, FV-Westkust, 2001-2005, 20 delen).
Familievorsers met hun wortels in onze regio zullen in deze
bijdrage zeker aanknopingspunten met hun eigen genealogie
de
vinden. De 17 -eeuwse familie Desmedt komt immers in heel
wat kwartierstaten uit onze regio voor.
GENERATIE I
Gustavus Josephus Augustinus Desmedt werd geboren op 28
november 1833 in Alveringem. Gustavus is overleden op 29
maart 1876 in Elsene, 42 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 7
september 1857 in Veurne met Maria Philomena Bernier
d’Hongerswal, 19 jaar oud. Maria is geboren op 24 juni 1838 in
Veurne, dochter van Charles Louis Bernier d’Hongerswal en
Narcisse Julienne Catherine Marrannes. Maria is overleden op 1
mei 1933 in Veurne, 94 jaar oud. Maria trouwde later op 18
februari 1879 in Veurne met de excentrieke marineschilder
Antoine Theodore t’Scharner (1826-1906).
Gustave Desmedt was lid (21-11-1853) en voorzitter (1864) van
de Fanfare Sint-Cecilia, bestuurslid van de stedelijke muzieschool
van Veurne (1860), vanaf 1864 treffen wij hem aan als majoor
van de Burgerwacht. Hij wordt op 23-05-1864 verkozen als
liberaal provincieraadslid voor het kanton Veurne. Hij wordt
verslagen tijdens de verkiezingen van 1872. In de raad is hij actief
en doet zich opmerken door zijn anticlericaal optreden. Vanaf
1867 is hij bestuurslid van de stedelijke middelbare school. Vanaf
1870 is hij lid van de Société de chasse pour la répression du
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braconnage te Brugge. Hij is ook nog ondervoorzitter geweest van de
Association libérale de Furnes-Nieuport. In 1870 wordt hij in volle
verkiezingsperiode het voorwerp van een fluistercampagne die zijn
eerbaarheid aantast. In november wordt hij als gevolg hiervan, gedurende
tien dagen aangehouden, maar op 6 januari 1871 doet de rechtbank
uitspraak en verklaart alle ten laste gelegde feiten volkomen ongegrond.
Vanaf 1875 tot zijn dood is hij gemeenteraadslid te Veurne. Hij is
ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1875) met een belasting van 1.671,17 fr. Zijn bezittingen blijken uit de
erfenisaangifte, maar er dient opgemerkt dat de opgave van de
grondbelastingen die hij betaalt volgens de lijst van de verkiesbaren voor
de Senaat, meer gemeenten bevat, dan de erfenisaangifte (komen in deze
laatste niet voor: Beveren, Booitshoeke, Lampernisse, Oostduinkerke,
Vinkem). In de erfenisaangifte is sprake van 129 ha 52 a 73 ca grond en
huizen te Veurne, Adinkerke, Bulskamp, Wulveringem, Steenkerke, Oeren,
Gijverinkhove, Wulpen, Alveringem en Brussel. Het totaal van de aangifte
bedraagt 494.355,57 fr. maar er is een aanzienlijk passief onder de vorm
van hypothecaire leningen voor een globaal bedrag van 317.835 fr.,
Gustave DESMEDT
waarvan 45.000 fr. ontleend aan een priester te Bergues, 90.000 fr. ontleend
aan dokter Woets te Diksmuide, 50.000 fr. ontleend aan Melanie de Preud’homme d’Hailly de Nieuport en 79.000 fr.
ontleend aan de stad Brussel in 1873.
Het echtpaar had volgende kinderen:
1. Rachel Marie Narcisse Desmedt, geboren op 10 mei 1861 in Veurne. Rachel is overleden op 22 augustus 1866
in Veurne, 5 jaar oud.
2. Alice Marie Rachel Desmedt, geboren op 12 december 1866 in Schaarbeek. Alice is overleden op 11 maart
1931 in Brussel, 64 jaar oud. Alice trouwde, 22 jaar oud, op 23 september 1889 in Veurne met Adolphe
Edouard Felix baron de Cuvelier, 28 jaar oud. Adolphe is geboren op 25 september 1860 in Philippeville, zoon
van Ladislas de Cuvelier en Anne Pauline Delphine
Ledain. Adolphe is overleden. Hij was secretarisgeneraal Buitenlandse Zaken van Congo
3. Ida Marie Antoinette Desmedt, geboren op 23 juni 1868
in Veurne. Ida is overleden op 6 april 1949 in Brussel, 80
jaar oud. Ida trouwde, 31 jaar oud, op 9 juli 1899 in
Etterbeek met Charles Marie Louis Joseph Felix ridder
Hynderick de Ghelcke, 33 jaar oud. Charles is geboren
op 12 september 1865 in Ieper, zoon van Auguste
Charles Francois Xavier Marie Ghislain Hynderick en Ida
Maria Emilie Louise de Ghelcke. Charles is overleden op
5 januari 1931 in Brussel, 65 jaar oud.
Gustavus’ broer Julius Marie Josephus Desmedt werd geboren
op 23 april 1832 in Alveringem. Julius is overleden op 28
december 1893 in Brussel, 61 jaar oud. Hij was lid van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, voorzitter van de Association pour
la Répresentation Proportionelle, officier in de Leopoldsorde.
Julius trouwde, 30 jaar oud, op 15 april 1863 in Kortrijk met
Marie Henriette Frederica Cornelia de Borman, 27 jaar oud.
Marie is geboren op 18 januari 1836 in Kortrijk, dochter van
Jacques Frederic Francois de Borman en Jeanne Henriette
d’Orchies. Marie is overleden op 22 december 1903 in
Alveringem, 67 jaar oud, in haar woning op het gehucht Fortem;
aangifte door haar neef ridder Petrus de Borman (28 jaar,
eigenaar te Rixensart) en Evarist Dedeurwaerder (hovenier te
Alveringem). Dit echtpaar bleef kinderloos.
GENERATIE II
Louis Joseph Augustin Desmedt, geboren op 30 oktober 1796 in Veurne. Louis is overleden op 3 maart 1864 in
Alveringem, 67 jaar oud. Beroep: grondeigenaar.
Hij wordt op 57-jarige leeftijd verkozen op 12-07-1848 als liberaal provincieraadslid voor het kanton Veurne. Hij blijft
dit tot aan zijn dood in 1864. In dat jaar wordt hij door de kranten als katholiek bestempeld, in tegenstelling tot zijn
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zoon, die hem opvolgt. Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (1837-1863) met een
belasting van 2.116,40 fr. en meer. Zijn bezittingen blijken uit de
erfenisaangifte gedaan in het Nederlands door zijn zonen Jules,
volksvertegenwoordiger en Gustave, provincieraadslid te Veurne.
De aangifte beloopt 849.712,26 fr; en vermeldt bezittingen te
Alveringem, Sint-Rijkers, Veurne, Wulveringem, Vinkem, Oeren,
Bulskamp, Steenkerke, Pollinkhove, Gijverinkhove, Oostvleteren,
Westvleteren, Beveren, Houtem, Oostduinkerke, Wulpen,
Lampernisse, Oostkerke en Adinkerke met een total oppervlakte van
289 ha 98 a 84 ca. tevens gemeenteraadslid te Alveringem,
voorzitter van de kerkfabriek, lid van het Armenbestuur en
schatbewaarder van het Oudemannenhuis van Alveringem.
Louis trouwde, 34 jaar oud, op 24 mei 1831 in Terdeghem met
Marie Nathalie Deschodt, 23 jaar oud. Marie is geboren op 12
november 1807 in Terdeghem, dochter van Augustin Louis Joseph
Francois Deschodt en Eugenie Madeleine Duvet. Marie is overleden
in het kraambed op 9 november 1835 in Terdeghem, 27 jaar oud.
Kinderen van Louis en Marie:
1
Julius Marie Josephus Desmedt, geboren op 23 april 1832
in Alveringem.
2
Gustavus Josephus Augustinus Desmedt, geboren op 28
november 1833 in Alveringem
3
levenloos geboren dochter, doodgeboren op 8 november
1835 in Terdeghem.
GENERATIE III
Ludovicus Emmanuel Desmedt, geboren op 22 januari 1744 in
Veurne (St.-W.). Ludovicus is overleden op 19 mei 1797 in zijn
kasteel in Alveringem, 53 jaar oud. Hij was erfelijk ontvanger van de spycker van Veurne, baljuw van het feodaal Hof
van de Burg van Veurne.
Ludovicus trouwde, 45 jaar oud, op 8 juni 1789 in Alveringem met Carolina Isabella Devisch, 18 jaar oud. Carolina is
geboren op 3 juli 1770 in Alveringem, dochter van Liborius Carolus Devisch en Isabella Francisca Billiet. Carolina is
overleden op 10 maart 1803 in Veurne, 32 jaar oud. Carolina
hertrouwde later op 30 november 1801 in Veurne met Ferdinand
Theodoor de Moucheron, weduwnaar van Josephine de Limon en
van Isabella de Gheus. Ferdinand de Moucheron werd geboren op
29 december 1739 in Vinkem en overleed op 5 juli 1809 in
Veurne.
Kinderen van Ludovicus en Carolina:
1
Carolina Isabella Desmedt, geboren op 9 juli 1791 in
Alveringem. Carolina is overleden op 24 april 1825 in
Veurne, 33 jaar oud. Carolina trouwde, 18 jaar oud, op
27 juni 1810 in Veurne met Ludovicus Augustinus
Josephus Ollevier, 24 jaar oud. Ludovicus is geboren op
28 augustus 1785 in Veurne. Ludovicus is overleden op
26 april 1848 in Veurne, 62 jaar oud. Ludovicus Ollevier
was van 1835 tot 1848 burgemeester van Veurne.
2
Louis Joseph Augustin Desmedt, geboren op 30 oktober
1796 in Veurne
Uit het tweede huwelijk van Carolina Devisch met Ferdinand de
Moucheron werd nog één dochter geboren, te Veurne op 25
februari 1803: Marie Clemence Françoise de Moucheron die
huwde te Alveringem op 25 mei 1830 met graaf Ferdinand
Charles Guillaume de Visart de Bury et Bocarmé, geboren te
Doornik op 11 juni 1798. Carolina Devisch stierf in het kasteel van
Bury op 8 januari 1879, haar echtgenoot op 12 april 1886.
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GENERATIE IV
Josephus Laurentius Desmedt, geboren op 28 februari 1699 in Koksijde. Josephus is overleden op 29 september 1760
in Veurne, 61 jaar oud.
Erfgenaam van het leen Cockinne Weddinghe; deelsman, schatter en gezworen landmeter van de stad en kasselrij
Veurne, erfelijk tafelhouder van de stad en kasselrij Veurne bij koop van 19 april 1728 (voor deze functie: zie Gilliodts
Van Severen, Coutumes de Furnes, t. I, p. 15); baljuw van de feodale hoven en heerlijkheden van Isenberghehove,
Swenne, Jacobsvischbrugge, Rapenburg, la Clytte, Palinckbrugghe, Oostkerke, Hermesse d’Ermuyde en van de
Cappelle, etc.
Josephus trouwde, 29 jaar oud, op 20 september 1728 in Veurne met Joanna Maria Vanloo, 21 jaar oud. Joanna is
geboren op 9 juli 1707 in Veurne, dochter van Arnoldus Vanloo en Maria Cornelia Vandegenachte. Joanna is
overleden op 10 januari 1781 in Veurne, 73 jaar oud.
Kinderen van Josephus en Joanna:
1.

2.

3.
4.

Carolus Josephus Eugenius Desmedt,
geboren op 10 januari 1738 in Veurne
(St.-W.). Carolus is overleden op 5
maart 1752 in Leuven, 14 jaar oud en
begraven in de Sint-Pieterskerk van
Leuven, alwaar hij student filosofie was.
Franciscus Augustinus Desmedt,
geboren op 6 augustus 1740 in Veurne
(St.-W.). Franciscus is overleden op 20
december 1809 in Veurne, 69 jaar oud.
Hij bleef ongehuwd en erfde het leen
Cookkinne Weddinghe; was erfelijk
tafelhouder van de stad en kasselrij
Veurne.
Ludovicus Emmanuel Desmedt,
geboren op 22 januari 1744 in Veurne
(St.-W.)
Doopakte Josephus Laurentius Desmedt, Koksijde, 1699.
Josephus Ludovicus Desmedt, geboren
op 29 augustus 1747 in Veurne (St.-W.). Josephus is overleden op 15 augustus 1756 in Veurne, 8 jaar oud.
jrg. 13 nr.2

31

GENERATIE V
Josephus (Judocus) Desmydt, geboren op 20 november 1672 in Bulskamp. Josephus is overleden op 15 februari 1749
in Steenkerke, 76 jaar oud. Beroep: landbouwer
griffier van de Proosdij van Sint-Donaas in de kasselrij Veurne, griffier van de heerlijkheid de Cruninghe, ontvanger van
de kerkfabriek van Sint-Niklaas en Sint-Denijs te Veurne, hoofdman, kerkmeester en dismeester te Steenkerke. Op 26
oktober 1711 verwierf hij een leen gelegen te Steenkerke, gehouden van de Burg van Veurne en genoemd de Cockine
Weddinghe (zie Gilliodts Van Severen, Coutumes de Furnes, t. IV, p. 145).
Josephus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1698 met Cornelia Vetkens, ongeveer 18 jaar oud. Cornelia is
geboren op 14 november 1680 in Koksijde , dochter van Dieryck (Theodorus) Vitse en Maria Ollevier. Cornelia is
overleden op 7 december 1753 in Steenkerke, 73 jaar oud.

Overlijdensakte van Josephus Desmedt, Steenkerke, 1749
Kinderen van Josephus en Cornelia:
1. Josephus Laurentius Desmedt, geboren op 28 februari 1699 in Koksijde
2. Joannes Franciscus Desmedt, geboren op 19 oktober 1700 in Steenkerke. Joannes is overleden op 9 december
1712 in Steenkerke, 12 jaar oud.
3. Laurentius Franciscus Desmedt, geboren op 12 oktober 1702 in Steenkerke. Laurentius is overleden vóór
1730, ten hoogste 28 jaar oud.
4. Petrus Ludovicus Jacobus Desmedt, geboren op 20 maart 1704 in Steenkerke. Petrus is overleden in 1704 in
Steenkerke, geen jaar oud.
5. Petrus Ludovicus Desmedt, geboren op 3 mei 1705 in Steenkerke. Petrus is overleden op 10 juni 1768 in
Veurne (St.-N.), 63 jaar oud [bron: svg Veurne 30.986]. Petrus bleef ongehuwd.
6. Cornelius Albertus Desmedt, geboren op 15 augustus 1708 in Steenkerke. Cornelius is overleden vóór 1730,
ten hoogste 22 jaar oud.
7. Anna Cornelia Desmedt, geboren op 26 oktober 1709 in Steenkerke. Anna is overleden vóór 1720, ten
hoogste 11 jaar oud.
8. Ludovicus Desmedt, geboren op 7 maart 1712 in Steenkerke. Ludovicus is overleden op 17 oktober 1781 in
Veurne (St.-D.), 69 jaar oud. Griffier van Steenkerke, luitenant hoog-baljuw van het feodaal Prinselijk Hof van
de Burg van Veurne, baljuw van de feodale hoven en heerlijkheden van Sporkenshove en Marenhove,
ontvanger van de reliefen van de Burg van Veurne, erfelijk ontvanger van de spycker van Veurne. Ludovicus
bleef ongehuwd.
9. Petrus Jacobus Desmedt, geboren op 7 mei 1712 in Steenkerke. Petrus is overleden vóór 1767, ten hoogste 55
jaar oud.
10. Maria Jacoba Desmedt, geboren op 17 maart 1714 in Steenkerke. Maria is overleden in 1714 in Steenkerke,
geen jaar oud.
11. Maria Jacoba Desmedt, geboren op 25 april 1715 in Steenkerke. Maria is overleden vóór 1767, ten hoogste 52
jaar oud. Maria bleef kinderloos. Maria trouwde met Joannes Vandriessche. Joannes is overleden.
12. Lucretia Maria Desmedt, geboren op 21 augustus 1716 in Steenkerke. Lucretia is overleden vóór 1767, ten
hoogste 51 jaar oud.
13 Bernardus Desmedt, geboren op 6 november 1720 in Steenkerke. Bernardus is overleden vóór 1767, ten
hoogste 47 jaar oud.
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GENERATIE VI
Laurentius Desmidt, geboren op 8 december 1642 in Wulpen. Laurentius is overleden op 1 mei 1716 in Wulpen, 73
jaar oud. Laurentius:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 16 februari 1669 in Wulpen met Petronilla Verhelst, 28 of 29 jaar oud. Petronilla is
geboren in 1640 in Wulpen.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 13 oktober 1693 in Wulpen met Joanna Slimbroeck.
(3) trouwde, 60 jaar oud, op 18 juni 1703 in Oostduinkerke met Maria Buens, 58 jaar oud. Maria is geboren op 10
september 1644 in Oostduinkerke , dochter van Jacobus Buen en Petronilla Poorters. Maria is overleden in Wulpen,
77 jaar oud. Zij is begraven op 3 maart 1722 in Wulpen. Maria is weduwe van Petrus Streeck (ovl. 1692), met wie zij
trouwde op 28 april 1668 in Oostduinkerke. Maria is weduwe van Andreas Vandewoude, met wie zij trouwde op 2
november 1694 in Oostduinkerke.
Kinderen van Laurentius en Petronilla:
1. Petrus Joannes Desmidt.
2. Laurentius Desmedt, geboren op 22 april 1669 in Wulpen. Laurentius is overleden, 51 jaar oud. Hij is
begraven op 18 juni 1720 in Wulpen. Laurentius trouwde, 24 jaar oud, op 29 januari 1694 in Wulpen met
Petronilla Sarasyn, 22 jaar oud. Petronilla is geboren op 26 oktober 1671 in Wulpen, dochter van Audomarus
Sarasyn en Joanna Slembroeck. Petronilla is overleden op 29 juni 1742 in Veurne, 70 jaar oud.
3. Petrus Lucas Desmydt, geboren op 6 juli 1670 in Bulskamp.
4. Petronilla Isabella Desmydt, geboren op 2 juli 1671 in Bulskamp.
5. Josephus (Judocus) Desmydt, geboren op 20 november 1672 in Bulskamp
6. Petrus Desmydt, geboren op 18 november 1675 in Bulskamp.
7
Jacobus Desmidt, geboren op 14 augustus 1677 in Bulskamp.
8. Maria Petronilla Desmidt, geboren op 6 oktober 1679 in Wulpen.
9. levenloos Desmidt, doodgeboren op 6 oktober 1679 in Wulpen.
10. Marcus Dominicus Desmidt, geboren op 8 november 1680 in Wulpen. Marcus is overleden op 31 maart 1711
in Steenkerke, 30 jaar oud. Beroep: landbouwer.
11. Marcus trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1706 met Maria Catharina Degrave. Maria is een dochter van Jacobus
Degrave en Lucretia Geleyns. Maria is overleden. Maria is weduwe van Petrus Debrol, met wie zij trouwde
vóór 1706. Maria trouwde later na 1711 met Ferdinandus Deput.
12. levenloos Desmidt, doodgeboren op 26 april 1686 in Wulpen.
GENERATIE VII
Maillardus Desmedt, geboren omstreeks 1605. Maillardus is overleden op 3 oktober 1659 in Wulpen , ongeveer 54
jaar oud. Maillardus:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 17 februari 1626 in Wulpen met Catharina Cathelyne. Catharina is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 10 april 1633 in Wulpen met Martina Vandeweerde.
(3) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 21 april 1641 in Wulpen met Maria Vanmoerkercke. Maria is geboren in
Wulpen, dochter van Audomarus Vanmoerkercke en Maria Maene. Maria is overleden in december 1662 in Wulpen.
Zij is begraven op 9 december 1662 in Wulpen.

Begrafenisakte van Maillaert Desmedt, Wulpen, 1659
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Kinderen van Maillardus en Catharina:
1. Godeleva Desmidt, geboren op 21 oktober 1627 in Wulpen. Godeleva is overleden op 20 november 1658 in
Wulpen, 31 jaar oud. (1) trouwde met Petrus Deworm. Petrus is overleden; (2) trouwde met Petrus
Muyssen. Petrus is overleden; (3) trouwde met Joannes Sockeel. Joannes is geboren in 1621 in
Cappellebrouck. Joannes trouwde later op 13 februari 1670 in Oostduinkerke met Joanna Halewyck (ovl.
1674). Joannes trouwde later op 30 april 1680 in Oostduinkerke met Emerentiana Keutaert (ovl. 1728).
2. Maria Desmidt, geboren op 21 oktober 1627 in Wulpen. Maria is overleden in april 1666 in Sint-Joris, 38 jaar
oud. Maria trouwde met Joannes Baroen. Joannes is een zoon van Christianus Baroen en Maria Missiaen.
Joannes is overleden. Beroep : landbouwer.
3. Anna Desmidt, geboren op 15 februari 1631 in Wulpen. Anna is overleden.
Kind van Maillardus en Martina:
4. Franciscus Desmedt, geboren op 2 december 1634 in Wulpen. Franciscus is overleden.
Kinderen van Maillardus en Maria:
5. Cornelia Desmedt. Cornelia is overleden op 4 maart 1684 in Lo. Cornelia trouwde omstreeks 1670 met
Adrianus Decroos. Beroep: landbouwer.
6. Laurentius Desmidt, geboren op 8 december 1642 in Wulpen
7. Jacoba Desmedt, geboren op 8 december 1648 in Wulpen. Jacoba is overleden. Jacoba: (1) trouwde, 34 of 35
jaar oud, in 1683 in onbekend met Franciscus Vandenkerckhove. Franciscus is overleden in onbekend. (2)
trouwde, 34 jaar oud, op 4 juli 1683 in Wulpen met Cornelius Remmers. Cornelius is een zoon van N.
Remmers. Cornelius trouwde voorheen op 3 april 1674 in Wulpen met Maria Goddein (ovl. 1683). (3)
trouwde, 66 jaar oud, op 5 november 1715 in Wulpen met Petrus Soen. Petrus is weduwnaar van Francisca
Vereecke, met wie hij trouwde op 15 november 1691 in Wulpen. Petrus trouwde later op 30 januari 1720 in
Wulpen met Cecilia Dewitte.
8. Joanna Desmedt, geboren op 2 maart 1652 in Wulpen. Joanna is overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op 15
oktober 1687 in Wulpen. Joanna trouwde in onbekend met Petrus Torreele. Petrus is geboren op 2 februari
1649 in Oostduinkerke, zoon van Petrus Torreele en Martina Heindricx. Petrus is overleden, 53 jaar oud. Hij is
begraven op 29 april 1702 in Wulpen. Petrus trouwde later op 30 november 1690 in Wulpen met Petronilla
Putte (ovl. 1699). Petrus trouwde later op 12 januari 1700 in Wulpen met Levina Ververvaere (ovl. 1702).
Beroep: strodekker.
9. Judocus Desmidt, geboren op 1 november 1653 in Wulpen. Judocus is overleden.
10. Joannes Baptista Desmedt, geboren op 15 mei 1658 in Wulpen. Joannes is overleden op 14 augustus 1716 in
Veurne (N) , 58 jaar oud. Joannes trouwde met Petronilla Vandenabeele. Petronilla is een dochter van
Oliverius Vandenabeele en Tanneken Claeys. Petronilla is overleden.
GENERATIE VII
Joannes Desmedt, poorter van de kasselrij Veurne. Geboren omstreeks 1575-1580, zoon van Guillaume Desmedt.
Joannes trouwde met Catharina Geldof, dochter van Anthoine.
Kinderen van Joannes en Catharina:
1. Joannes Desmidt.
2. Maillardus Desmedt, geboren omstreeks 1605
3. Catharina Desmedt, geboren op 18 oktober 1607 in Wulpen. Catharina is overleden.
4. Petrus Desmedt, geboren op 5 maart 1610 in Wulpen. Petrus is overleden. Petrus trouwde, 25 jaar oud, op
29 april 1635 in Wulpen met Maria Papegaey. Maria is overleden.
5. Zegherus Desmidt, geboren op 11 december 1612 in Wulpen. Zegherus is overleden. Zegherus trouwde, 25
of 26 jaar oud, in 1638 met Magdalena Thoor. Magdalena is overleden op 2 april 1644 in Steenkerke.
Magdalena trouwde voorheen omstreeks 1630 met Joannes Vandenboomgaerde.
6. Jacoba Desmidt, geboren op 21 december 1614 in Wulpen. Jacoba trouwde met Joannes Vandenberghe,
vrijlaat in Bredeneambacht, landbouwer, overleden op 9 mei 1650 in Alveringem.
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BEELDEN

VAN DE KAAS- EN WIJNAVOND IN ‘T OUD SCHOOLTJE
De kaas- en wijnavond van 22 maart voor onze leden en
vrijwilligers was een succes. Voor herhaling zeer
geschikt. Op de foto onderaan staat een deel van de FVploeg klaar aan de gedekte kaastafel. Van links naar
rechts Hilon, Dirk, Marc, Joeri, Redgy en Chantal. Op de
foto rechts boven schenkt Chantal de glazen vol voor
het aperitief dat door Marc naar de genodigden wordt
gebracht terwijl Joeri de tapkranen test. Op de band
middenin lijkt iedereen zich goed te vermaken met een
glas in de hand en in afwachting dat de kaastafel
geopend wordt.
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BEZOEK AAN HET RIJKSACHIEF BRUGGE
Op zaterdag 18 mei bracht VF regio Westkust een geleid bezoek aan het totaal vernieuwde rijksarchief in Brugge
(RAB). We werden er geleid door Luc Jansens, archivaris en diensthoofd die met onstuitbaar enthousiasme dit
prachtige gebouw en de waardevolle inhoud uiteenzette.
De locatie van het rijksarchief in de Academiestraat was verouderd en de opslagruimte en de leeszalen te klein. De
nieuwbouw aan de Predikherenlei en de Langestraat lost deze problemen ruimschoots op want er is viermaal meer
opslagruimte voor het archief. De nieuwbouw staat er op de plaats van de voormalige dominikanenklooster (tot 1795)
en nadien van de rijkswachtkazerne (tot 1996) en het Rode Kruisgebouw. Architekt Olivier Salens werkte op de site
een funktioneel gebouw uit. Er is nu plaats voor 116 opzoekers. De merkwaardige gevel staat symbool voor gelaagd
papier.

Archivaris Luc Jansens geeft uitvoerige toelichting bij de nieuwbouw en het archief. Onder de leeszaal en de kapitelzaal
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ONZE ACTIVITEITEN
De activiteiten hebben plaats in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe,
Leopold II-laan 2 in Koksijde-Oostduinkerke, tenzij anders vermeld.
Documentatiecentrum is open op zaterdag 13u.30-17u.30 en
de eerste woensdag van de maand van 13u.30 - 16u.30 en 19u.- 22u.
(Opgepast, openingsuren verruimd op eerste woensdag van de maand)

zondag 22 september 2013

10u30 in Erfgoedhuis
“Wegwijs in de wereld van de heraldiek”
voordracht door Johan Roelstraete.

Verwacht in november 2013

in Erfgoedhuis
“De Soldaten van Napoleon”
voordracht door Edgard Seynhaeve.

IN DIT NUMMER
Moderne parochieregisters
Goed om weten (1)
Overleden van de pest in de Sint-Denijsparochie van Veurne
Hoe kom ik aan een familiewapen (3 - slot)
Goed om weten (2)
Kwartierstaat van de 100-jarige Jeremia Cottry
Kwartierstaat van de 105-jarige Blanche Vlaemynck
Straatnamen in Nieuwpoort in 1772

p. 39
P. 42
p. 43
p. 45
p. 46
p. 48
p. 50
p. 52

Met de gewaardeerde steun van:
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L.S.,
De zomer loopt op haar laatste benen… en of we ervan hebben
ervan genoten… ! Een stralende zon was in juli en augustus van de
partij, waardoor we onze genealogische activiteiten even op een
laag pitje hebben kunnen zetten. De vrije-tijds-boog hoeft niet
altijd even gespannen te staan.
Met de donkere dagen voor de deur maken we ons stilaan terug
klaar om de draad van onze geliefde hobby terug op te nemen.
Tegenwoordig worden we verwend. Stilaan breekt ook de digitale
revolutie door in de familiekunde. Steeds meer en meer bronnen
komen via onze PC rechtstreeks in de huiskamer terecht.
Archieven in binnen- en buitenland maken duidelijk prioriteit van
de digitalisering van hun diverse archiefbronnen. Waar we in
Frankrijk en Nederlands reeds lang gesoigneerd werden (denk
maar aan de parochieregisters en de registers van de burgerlijke
stand van de departementen Nord, Pas-de-Calais en andere), is nu
ook het Belgische Rijksarchief gestart met het on-line plaatsen van
de parochieregisters.
Dit biedt ons de mogelijkheid om de opzoekingen die we vroeger
met veel geduld – maar met soms véél te weinig tijd – deden in de
archieven, nu gewoon thuis kunnen doen. Uit ervaring weet ik dat
het nog eens checken van de reeds opgeslagen informatie, nieuwe
horizonten kan openen en dat zelfs familietakken die vroeger niet
aan elkaar te rijgen waren, door een bladzijde-na-bladzijdedoornemen van de registers, nu plots wel deel uitmaken van die
éne gemeenschappelijke familiestam.
Verbazend is het daarbij om vast te stellen hoeveel hiaten er in de
klappers op de parochieregisters zitten ! De ene klerk was blijkbaar
de
de andere niet in de 19 eeuw. Toen ook al niet… 
Naast de parochieregisters uit onze regio komen nu ook de
registers van de burgerlijke stand voor de periode 1796-1910
digitaal in beeld.
De mormoonse site www.familysearch.org/search bevat
ondertussen voor onze regio zo goed als alle registers van de
burgerlijke stand. Het gebruik is niet altijd even makkelijk en soms
tijdrovend, het heeft toch het voordeel dat we wanneer wij dit
willen, we verder kunnen zoeken.
Onze FV-afdeling is zich maar al te goed bewust van de
digitalisering van de bronnen uit onze regio. Dat hebben we sinds
geruime tijd bewezen met het scannen én het ontsluiten van
ondertussen ruim 600.000 bidprentjes.
Recent zijn we gestart met het digitaliseren én ter beschikking
stellen van de moderne parochieregisters en de oude
parochieregisters van de stad Veurne. Meer daarover in dit
nummer.
Alvast succes met uw verdere opzoekingen, en ik hoop jullie te
mogen verwelkomen op één van onze activiteiten of als vrijwilliger
voor één van onze projecten
genegen groet,
uw voorzitter
Joeri Stekelorum
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FV-WESTKUST: “MODERNE” PAROCHIEREGISTERS
JOERI STEKELORUM

De afdeling Westkust van Familiekunde Vlaanderen (FV) zit niet stil ! We zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen
en nieuwe projecten, waar onze leden mee kunnen van genieten.
Deze zomer werd gestart met het opzet om de parochieregisters van na 1796 te digitaliseren. Zij overlappen uiteraard
de registers van de burgerlijke stand. Deze laatste zijn overigens voor onze regio vrij beschikbaar op
www.familysearch.org/search. Ook de oude parochieregisters uit het Ancien Regime (voor 1796) zijn online
beschikbaar op www.arch.be.
Wat we gemakshalve de “moderne” parochieregisters noemen, zijn tot nu toe bijna niet ontsloten geworden voor het
familiekundig onderzoek. Deze registers worden momenteel nog grotendeels bewaard op de parochie, in de pastorie
of bij leden van de kerkfabriek, die het archief van de parochie bijhouden.
Omdat we zelf ook vaststellen dat steeds minder priesters gevonden worden om een parochie te bedienen, dreigt
deze bron in de vergeethoek te geraken. Wellicht zijn in onze regio nu reeds een aantal van deze moderne
parochieregisters door de jaren heen “zoek” geraakt. Daar willen we, binnen de doelstelling van behoud van het
genealogische erfgoed in onze regio, dan ook iets aan doen.
Na overleg met de deken van Veurne, is er
bereidheid om de moderne parochieregisters
te laten inscannen door onze vereniging.
Daarbij kunnen we dankbaar gebruik maken
van de boekscanner die in het Erfgoedhuis
Bachten de Kupe door het gemeentebestuur
van Koksijde ter beschikking wordt gesteld.
Daarnaast is ook gestart met het scannen van
de oude parochieregisters van de drie
parochies van Veurne: Sint-Walburga, SintNiklaas en Sint-Denijs. De originelen van deze
registers bevinden zich in het stadsarchief
van Veurne en zijn momenteel enkel daar
beschikbaar. Gelet op de precaire toestand
van sommige registers willen we ook dit
erfgoed veilig stellen door ze te digitaliseren.
Dit project vergt veel manueel werk, hoewel
de scanner met een mooie snelheid en een
optimale kwaliteit, mooi werkt aflevert.
Dit project kunnen we niet enkel met een
aantal bestuursleden tot een goed einde
brengen. Elk van de bestuursleden heeft
immers de handen vol met één of andere
taak binnen het documentatiecentrum
(bibliotheek, rouwbrieven, bidprentjes, …).
Ook een aantal van onze leden is reeds druk
bezig met het “schonen” van onze digitale
collecti bidprentjes of met het herbenoemen
van ingescande rouwbrieven of bidprentjes.

Daarom een oproep tot wie nog wat vrije tijd heeft en mee wil helpen de registers te scannen
Een technische voorkennis is absoluut niet nodig. Het scannen vergt enkele eenvoudige handelingen.
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Welke registers zijn reeds ingescand en zullen ter beschikking gesteld worden in onze digitale leeszaal ?
Parochie Sint-Walburga Veurne
dopen

huwelijken

begravingen

1583-1664

1583-1664

1583-1664

1665-1724

1665-1724

1687-1694

1687-1694

1687-1694

1696

1696

1696

1696-1697

1696-1697

1696-1697

1655-1656

1655-1656

1655-1656

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1695

1695

1695

1725-1735

1725-1735

1725-1735

1735-1743

1735-1743

1735-1743

1697-1725

1725-1756
1757-1771
1772-1796
1695

1788-1795
1695

1695
1666-1724
1696-1725
1725-1759
1759-1787
1796

1697-1725
1725-1758
1758-1791
1791-1796
1793-1796

1793-1796

1793-1796

1796-1797

1796-1797

1796-1797

1803-1806

1803-1806

1803-1806

1807-1818
1819-1833
1833-1848
1849-1865
1866-1884
1885-1931
1807-1838
1854-1880
1880-1950
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1930-1931
1807-1824
1824-1848
1849-1874
1875-1929
1930-1998
Parochie Sint-Pieters – Koksijde
1842-1868
1869-1886
1887-1916
1843-1887
1888-1928
1928-1931
1842-1890
1891-1960
Welke meerwaarde hebben deze parochieregisters ?
De gegevens uit de moderne parochieregisters vind je uiteraard ook in de registers van de burgerlijke stand. Elke
geboorte, huwelijk of overlijden moet immers bij de ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangegeven.
De parochieregisters bieden zoveel meer, aanvullende informatie. Voor dopen zijn dat uiteraard de peter en de
meter. De meerwaarde van de doopakten zit hem ook in de vele kantmeldingen die bij de akten staan genoteerd. Het
gaat over de plaats en datum waarop de dopeling bijv. zijn communie deed (soms in een andere parochie dan waar
hij/zij werd gedoopt), waardoor de latere woonplaats van de ouders kan terug gevonden worden. Ook de
huwelijksplaats, -datum en naam van de latere bruid of bruidegom van de dopeling wordt in vele gevallen (vanaf een
bepaalde periode) vermeld.
Een voorbeeld hieronder:

Elisabeth Maria Desaever huwde in de parochie Sint-Bonifacius te Elsene op 20 september 1913 met Ferdinandus
Vandestaelen, geboren in Etterbeek op 19 augustus 1886.
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Bij nogal wat huwelijksakten, zeker in kleine gesloten gemeenschappen (zoals bijv. Koksijde), moest de pastoor
nauwkeurig nagaan of er geen bloedverwantschap was tussen de bruid en de bruidegom. Er waren bijv. indicaties
wanneer ze dezelfde familienaam droegen, of één van hun ouders of grootouders dezelfde naam had.
De pastoor moest dan als een ware genealoog op zoek in de registers naar de verwantschap. Hieronder zie je daarvan
een voorbeeld, opgemaakt bij het huwelijk van Franciscus Josephus Vermote met Melania Sophia Legein op 17
oktober 1872.
Pastoor Focqueur maakte een arbor genealogica op als volgt:

Bij het raadplegen van de moderne parochieregisters zijn er toch ook een aantal aandachtspunten:
De schrijfwijze van de familienaam is niet de officiële, die kan nl. verschillen met de schrijfwijze in de geboorteakte
van de burgerlijke stand (Ackerman wordt bijv. genoteerd als Akkerman);
De voornamen zijn in het latijn; vooral voor de 20ste eeuws parochieregisters is het niet altijd evident om de naam uit
de geboorteakte er uit te herkennen. Rik René Stekelorum, geboren en gedoopt in Beveren-IJzer wordt bijv. gedoopt
als Ricardus Henricus…, zijn broer Freddy Willy als Elfridus Guilielmus….
De voertaal in de registers is het latijn; wat basiskennis is dus nodig.

Interesse om mee te werken aan het digitaliseren van de parochieregisters:
contacteer dan de FV-voorzitter Joeri Stekelorum per stekelorum@telenet.be

GOED OM WETEN
•

Het CADA (Commission d’accès aux document administratifs) heeft in Frankrijk de privacynorm verlaagd van
100 naar 75 jaar. Bijgevolg is het voor iedereen mogelijk om kopies van akten van de burgerlijke stand op te
vragen van iedereen en dit tot 75 jaar terug. De prijs van zo’n kopie is ook vastgelegd en de enige
belemmeringen zijn de technische beperkingen van de administratie en de toestand van het origineel
document. De akten jonger dan 75 jaar blijven wel vertrouwelijk, uitgenomen voor familieleden.
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OVERLEDEN VAN DE PEST IN DE SINT-DENIJSPAROCHIE VAN VEURNE (BIS)
JAN VAN ACKER
In de eerste Nieuwsbrief van dit jaar publiceerde Jef Cailliau een lijst van parochianen van Sint-Denijs Veurne die in
1636 overleden aan de pest (p. 6). Zijn lijst - die overigens de inhoudsopgave niet haalde - telt 28 namen voor de
parochie die traditioneel als de kleinste van Veurne beschouwd wordt. Dat illustreert dus de zware impact van die
verschrikkelijke ziekte. Maar eigenlijk was die epidemie nog groter, want die lijst moet aangevuld worden.
Ook in die Nieuwsbrief (p. 2) werd gemeld dat je nu alle parochieregisters van België kan raadplegen op het internet
via de website van het Rijksarchief. Eigenlijk klopt dat niet helemaal, want wat je daar vindt, zijn de digitale
parochieregisters die in het Rijksarchief bewaard worden. En dat is niet hetzelfde, want bij voorbeeld in het Veurnse
Stadsarchief vind je ook een hele reeks parochieregisters - al moet je die al sinds geruime tijd in fotokopie raadplegen.
Voor de deelgemeenten van Veurne zijn dat kopieën van de registers in het Rijksarchief, maar voor de stad Veurne,
met zijn drie parochies Sint-Walburga, Sint-Niklaas en Sint-Denijs, zijn dat kopieën van een dubbele reeks, die ter
plaatse bewaard wordt.
Die parochieregisters werden immers opgesteld en bijgehouden door
de parochiepastoors. Maar ook de burgerlijke overheid had hiervoor
interesse, omdat bij voorbeeld het burgerlijk erfrecht hierdoor
bepaald werd. Een wettig huwelijk en dus ook wettige kinderen had je
immers pas na de kerkelijke huwelijksviering. Geboorten en
overlijdens werden “officieel” door de doop-, respectievelijk
begraafakte. Enz. Vandaar dat de burgerlijke overheid herhaaldelijk
oplegde dat van die registers dubbels bij de burgerlijke overheid
gedeponeerd moesten worden.
Van de Veurnse parochies bestaat er dus zo’n dubbele reeks: één in
het Stadsarchief en één in het Rijksarchief. Alleen die laatste reeks is
digitaal raadpleegbaar. Nu weten we dat de twee reeksen niet
helemaal identiek zijn: wie botst op een leemte in de ene reeks, kan
met wat geluk soms nog terecht in de andere reeks. En omdat we eens
wilden controleren hoe goed die dubbele reeks wel is, vergeleken we
Jefs gegevens met die op internet.
De eerste vaststelling is dat Jef Cailliau in Veurne de beste reeks
geraadpleegd zal hebben, namelijk de originelen. Het eerste
begrafenisregister van Sint-Denijs op het web is immers, zoals de titel
Een afbeelding van de pestmeester
laat lezen, een “copia authentica” van het origineel voor de periode
1636 tot 1680. Vergelijking van de overlijdensgegevens van pestlijders in Sint-Denijs levert al meteen het bewijs dat je
best niet blindelings vertrouwt op de dubbels op internet. Want wat stellen we allemaal vast voor dat ene jaartje,
wanneer we daar het origineel in het Stadsarchief (Parochieregisters, nr. 39, f. 146-148v) tegenover zetten?
* foute lezingen: Stephanus van Moe wordt als Stephanus van Uwe (met duidelijk diakritisch teken op de ‘u’)
geschreven op 19.04.1636 (hoewel op 26.04 de naam ‘van Moe’ wel juist gelezen werd!);
* weglatingen van de omschrijving: zo is niet overgenomen dat Petrus Gheraert op 09.03 en van Guilielmus de Vijlder
op 14.10 overleden peste (door de pest);
* weglating van een volledige overlijdensvermelding, namelijk die van Egidius Lippen, zoon van Cornelis, op 27.04
(ook aan de pest overigens), die we wél in de registers in Veurne vinden;
* en omgekeerd een dubbele inschrijving op het web: op 29.04 wordt het overlijden aan pest van een kind van Petrus
Petijt vermeld, én (al dan niet ook aan pest) van een kind van Jacobus Brassaert. Daarna is (op de keerzijde van dat
blad) op 01.05 opnieuw een kind van Petrus Petijt overleden aan de pest gezet. In het origineel register in het Veurnse
Stadsarchief is dat eerste overlijden niet ingeschreven. Er stierf dus één kind van Petrus Petijt, en wel op 1 mei…
Een en ander is beslist een waarschuwing om niet zonder meer op de digitale parochieregisters te betrouwen. Steeds
nagaan welk exemplaar het originele is en dan dit raadplegen, is de boodschap!
Daarnaast stelden wij bij de vergelijking met het register in Veurne jammer genoeg ook enkele tekorten vast in de lijst
die in de Nieuwsbrief gepubliceerd werd. Enkele pestoverlijdens werden overgeslagen, sommige namen of teksten
lazen wij toch wat anders.
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Daarom geven we hierbij de lijst opnieuw, zoals we die uit dat begrafenisregister distilleerden.
02.02.1636
03.02.1636
10.02.1636
26.02.1636
29.02.1636
29.02.1636
09.03.1636
17.03.1636
19.03.1636
20.03.1636
21.03.1636
28.03.1636
29.03.1636
02.04.1636
15.04.1636
19.04.1636
19.04.1636
27.04.1636
27.04.1636
26.04.1636
29.04.1636
01.05.1636
06.05.1636
18.05.1636
20.05.1636
21.05.1636
22.05.1636
24.06.1636
17.09.1636
14.10.1636
30.10.1636
03.11.1636
17.11.1636

Margareta, famula van GHERAERT Petrus
GOENS Jacoba
een kind van LERBERGHE Judocus
Petronella, vrouw van BRUSSAERT Jacobus
een zoon van PAPEGAIJ N., in het huis van BRUSSAERT Jacobus
een zoon van M. LIPPENS Cornelius
GHERAERT Petrus
DURNEL Joannes, zoon van Joannes
een dochter van SERU Antonius, in het huis van DE COCK Christophorus
een dochter van DE COCK Christophorus
DE COCK Christophorus
een kind van BAROUT Nicolaus
DE VISCH Jacoba, nicht en famula van BAVELS Antonius
BAVELS Maria, dochter van Leonis
BAROUT Nicolaus
VAN MOE Stephanus
een kind van voorgaande
BAVELS Georgius, zoon van Leo
LIPPEN Egidius, zoon van Cornelis
een kind van VAN MOE Stephanus
een kind van BRASSAERT Jacobus
een kind van PETIJT Petrus
GHIJLEMONT Petronilla, famula van GHIJS Robertus
PETIJT Petrus
Christina, vrouw van PETIJT Petrus
PAESCHESOONS Maria, famula van ENTEN Joannis
een kind van STALPAERT Nicolaus
WOSTIJN Judocus
DE RAET Philippus, magister
DE VIJLDER Guillielmus
een minderjarige zoon van STALPAERT Nicolaus
een minderjarige zoon van STALPAERT Nicolaus
Anna, vrouw van STALPAERT Nicolaus

Daarmee tellen we 33 sterfgevallen aan pest. En misschien past ook VANDEN CALOENE Fredericus in het rijtje; hij
overleed op 04.06.1636 na een zware ziekte (in de Nieuwsbrief werd die meteen tot de pestgevallen gerekend).
Nu was Sint-Denijs natuurlijk niet de enige parochie waar pestslachtoffers vielen. Ook de andere parochies zagen hun
sterftecijfers dat jaar behoorlijk stijgen. De pastoor van Sint-Niklaas, die nochtans zeer summier de overlijdens
optekende, maakte daarbij een onderscheid tussen sterfte door pest en van de quade sieckte (SAVeurne,
Parochieregisters, nr. 26, f. 1074-1076). Of hij daarmee een andere ziekte bedoelde, is nog de vraag: het lijkt
onwaarschijnlijk dat Veurne in diezelfde periode met twee heel andere besmettelijke ziekten af te rekenen kreeg.
Voor de pest en de gevolgen volstaan we hier echter met te verwijzen naar de studies van Godgaf Dalle en andere
demografen.
Hun cijfers verhullen echter voor een stuk de afgrijselijke werkelijkheid, waarmee onze voorouders concreet te maken
kregen. Het valt bij voorbeeld op dat de pest lelijk huis hield in sommige huishoudens. Het eerste pestgeval betrof een
dienstmeid van Petrus Gheraert, die later ook zelf aan de ziekte zou sterven. Bij Christophorus de Cock, Stephanus van
Moe en Petrus Petijt waren er telkens drie sterfgevallen te betreuren, waaronder zijzelf. Bij Nicolaus Stalpaert vielen
drie kinderen en zijn vrouw aan de pest ten prooi, en dat maanden uiteen - wellicht had de brave man al gehoopt dat
de pest voorbij was… En eigenlijk moet je, om de reële impact te meten, de diverse parochiale registers nog eens
combineren. Zo overleed volgens bovenstaande gegevens de vrouw van Jakob Brussaert enkele dagen voor hun logé
N. Papegaij, en wellicht is ook het kind dat op 29 april overleed van hem. De registers van Sint-Niklaas vermelden
daarbovenop dat op 10 mei Jan Brutsaert aan de pest bezweek, toen hij overleed bij Jaques Brutsaert, waarmee nog
eens dezelfde bedoeld kan zijn.
Niet verwonderlijk dat in die tijd de Sodaliteit opgericht werd die een vastenkruisweg organiseerde en, toen een
tiental jaren de oorlog dreigde, ook de Boetprocessie zou inrichten. Van pest en oorlog, verlos ons Heer…
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HOE KOM IK AAN EEN FAMILIEWAPEN ? (3 - SLOT)
DIRK CAILLIAU
De heraldische regels in onze contreien.
De heraldische regels in onze contreien zijn gebaseerd op de ervaring van de mens om het vooropgestelde doel te
bereiken, namelijk. de duidelijke herkenning van de wapendrager op grotere afstand.
De kleurenregels :
Zij hebben als doel een zo groot mogelijk contrasterend effect
te verzorgen. Plaats nooit metaal op metaal, kleur op kleur.
Uitzonderingen komen voor, uitzij als gewilde raadselwapens
(vb kruis van Jeruzalem), uitzij als reële of gedegenereerde
breuk (bastaard balk al of niet gedegenereerd als versmalde
schuinstaak), uitzij als foutieve interpretaties die blijvend zijn
aangenomen. De combinatie van een kleur (zwart, blauw) met
rood ligt vermoedelijk in het feit dat in dit geval dit rood
ontstaan is uit een degeneratie van purper, welk zowel op
kleur als op metaal mag worden geplaatst. Vermijd de
plaatsing van metaal naast metaal en kleur naast kleur. Dit is
wel toegelaten bij samengestelde wapens. Purper kan zowel
als metaal dan als kleur worden beschouwd en mag dus op
beide de emails voorkomen.
De kleuren zijn intellectuele kleuren. Zij zijn niet genormeerd
en de verschillende tinten worden niet als afzonderlijke kleur
gedefinieerd (geen RAL nummer). Kleurenschakeringen in een
zelfde ontwerp zijn uit den boze.
De regels voor stukken en figuren:
De regels in verband met de stukken en de figuren in een
wapenschild zijn niet gebonden aan strenge mathematische
normen. Zij dienen om het compositie-evenwicht
symmetrisch te laten overkomen. De stukken geplaatst op
eenzelfde veld moeten van gelijke email (kleur of metaal) zijn als ze zonder wijziging verschillende malen worden
herhaald. De figuren zullen zich aanpassen aan het draagvlak zodat het compositorisch evenwicht bewaard wordt.
Figuren moeten zoveel mogelijk het veld bedekken.
Stileren van stukken betekent ook de mogelijkheid toelaten en toepassen van buitenmaatse voorstelling, van zoeken
naar compositorisch evenwicht en symmetrie door eventuele overdrijven van details en onderdelen.
De regels inzake blazoenering:
De blazoenering dient om de wapenbeschrijving bondig, duidelijk en niet dubieus te laten overkomen. Hier zullen we
niet te ver op ingaan vermits dit meestal deel uitmaakt van het werk van de heraldicus, in casu van de mensen van het
Heraldisch College. De blazoenering is ten ander ook het moeilijkst deel van het heraldisch ontwerp.
Ontwerpelementen:
In de eerste plaats moeten we kiezen of we een familiewapen of een persoonlijk wapen (niet overdraagbaar) wensen.
Voor een familiewapen zullen we moeten vertrekken hetzij van een sprekend wapen (naamsymboliek), hetzij van
andere familiale kenmerken. Bij de keuze van een naamverbeeldend wapen dienen we goed de betekenis ervan te
analyseren. Wij kunnen ook vertrekken van de klanknabootsende elementen. Uiteindelijk zullen we moeten oordelen
over de aard van het wapen : willen we enkel een wapenschild voeren of zullen we een volledig wapen nemen
(helmteken, wapenspreuk).
Nu pas kunnen we aan het heraldisch ontwerp beginnen, dit telkens met de nodige motivatie.
Keuze van de vorm: Eerst moet de vorm van het schild worden bepaald, een keuze tussen gotisch, afgerond af
accoladeschild. In geval van een persoonlijk damesschild zal er gekozen worden voor een ovaal schild. Het wapen is
dan principieel niet overdraagbaar.
Keuze van de schildbekleding. Hiervoor geldt de gouden regel: eenvoud.
Keuze en motivatie van de symboliek van de stukken en emails.
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Keuze en motivatie van schildverdeling (doorsneden, gekoust...) en herautstukken (dwarsbalk, paal, schuinbalk,
keper…). We vermijden samengestelde schilden (gevierendeelde en gedeelde) omdat deze veelal worden gebruikt bij
samenstelling van verschillende schilden tot één ( als vorm van breuk).
Keuze en plaatsing van de stukken: hier ook dient rekening te worden gehouden met de heraldische regel i.v.m. de
compositie.
Keuze van de emails: hier zal aan de heraldische kleurenregels moeten worden voldaan ;
In geval we gekozen hebben voor een volledig wapen zullen we het helmteken bepalen. Dit kan een element uit het
wapenschild zijn, maar kan eveneens een andere figuur zijn. Motivatie moet hier ook worden aangegeven
Gezien er vaak verschillende kleuren in het schild aanwezig zijn zullen we een keuze moeten maken voor de kleuren
van het wapenkleed. Deze zijn veelal van kleur gevoerd van metaal. Hoewel het toegelaten is bij linker en rechter deel
een verschillende kleur te gebruiken, wordt dit om esthetische redenen afgeraden.
Tenslotte zullen we nog een spreuk moeten vinden die past bij dit wapen. Alle talen zijn toegelaten.
Beroep doen op de hulp van een heraldicus betekent dus niet alles aan hem overlaten. Hij dient als "vertaler" om te
bepalen wat wel of niet correct is, wat mag of niet mag, en om uw gegevens heraldisch te vertalen naar een
verantwoorde heraldische tekening en juiste blazoenering.
Een verantwoord wapen is samengesteld uit een gemotiveerde keuze van toegelaten symbolen en attributen die
vordoen aan de heraldische regels van kleur, samenstelling en tekening. Een familiewapen of een persoonlijk wapen is
een deel van jezelf. Het draagt de karakteristieken van jezelf zoals je naam je persoon duidelijk bepaalt.
Ook je naam is geregistreerd in de burgerlijke stand of in de doopregisters. Hoewel we thans veelal de betekenis
ervan zijn verloren, was hij in de oorsprong karakteriserend voor de persoon. Een ander persoon heeft niet het recht
om je naam te dragen, tenzij onder strenge voorwaarden van adoptie. Zo ook zal het wapen behoren tot een persoon
of een familie. Om usurpatie te vermijden is het
aangeraden het te laten registreren.
De registratie van een wapen behelst dat het
wapen wordt schriftelijk toegewezen aan een
rechtspersoon of meerdere rechtspersonen. Het
is een garantie dat het wapen als dusdanig niet
elders bestaat. Dat het volgens de geldende
heraldische regels is opgesteld met de nodige
motivatie. Het belet de usurpatie of althans de
mogelijkheid om de usurpator strafrechterlijk te
laten vervolgen. Het geregistreerd wapen wordt
openbaar bekendgemaakt en toegewezen.
Registratie van een wapen kan op verschillende
manieren
gebeuren.
Bij
notaris
of
registratiekantoor (auteursrechten). Bij instanties
die officieus wapens registreren (Heraldisch
College van FV). Bij de Vlaamse Heraldische Raad
voor een officieel beschermd wapen.

Meer weten over heraldiek ?
zondag 22 september 2013 om 10u30, Erfgoedhuis Bachten de Kupe

wegwijs in de wereld van de heraldiek
voordracht door Johan Roelstraete
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GOED OM WETEN
•

Op 1 juni 2013 stonden er 43.014 afbeeldingen op de Beeldbank Oostende, waarvan 16.832 van externen.
Ter vergelijking: op 1 maart 2013 stonden er 42.577 afbeeldingen op de Beeldbank Oostende, waarvan
16.396 van externen.

•

In een zolderhoek van het Provinciaal Hof te Brugge bleef een marmeren borstbeeld van de gouverneur
graaf Ferdinand François Xavier de Baillet (Antwerpen, 24 november 1789 - Brussel, 15 april 1842) bewaard.
Hij werd bij besluit van 9 mei 1826 door Willem I, koning van de Verenigde Nederlanden tot gouverneur van
West-Vlaanderen aangesteld en nam dit ambt op 26 mei 1826 over van Benedictus Josephus Holvoet.
Ferdinand was in 1821 gehuwd met Catherine Moretus, met wie hij drie kinderen had. Zijn echtgenote kwam
op 22 februari 1830 vroegtijdig te overlijden. Deze provinciegouverneur was een trouwe aanhanger van
koning Willem. Hij zat zowel de Gedeputeerde Staten als de Provinciale Staten in West-Vlaanderen voor,
evenals een raadscollege dat wekelijks bijeenkwam en de hoogste rechterlijke, financiële en administratieve
ambtenaren in de provincie bijeenbracht.

•

Het Provinciaal Archiefnetwerk Probat groeit gestaag. Thans zijn de archieven van volgende gemeenten
aangesloten aan het netwerk: Blankenberge, Harelbeke, Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Ingelmunster,
Koksijde, Kortemark, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Middelkerke, Oostrozebeke, Poperinge, Staden, Tielt
(Stad en OCMW), Vleteren, Waregem, Wervik en Zedelgem. De aansluiting van Wevelgem en Wingene is in
voorbereiding. Tijdens de voorbije weken werden allerlei bestaande scans en digitale foto's in verband met
het Provinciaal Archief aan de inventarisatiefiches in Probat toegevoegd. Zo kan de onderzoeker nu nog meer
afbeeldingen van documenten en stukken raadplegen. Het betreft vooral beelden van penningen en
tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. De databank is te vinden op http://www.westvlaanderen.be/probat.

•

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

•

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

•

De familie Florizoone heeft een nieuwe uitgave van haar familietijdschrift uitgegeven. De publicatie handelt
over de eerste tien generaties van de familietak Florisoone- Nieuwkerke-Wulpen en is gekaderd in een
algemeen brede historische context voor de desbetreffende periode en uitgebreid genealogisch
gedocumenteerd. Deze nieuwe uitgave “Nr.1 – 2013 zeven en twintigste jaargang” kan je aangeschaffen
door een bedrag van 13€ te storten op rekening 474-8178271-44, IBAN nr. BE55 4748 1782 7144, BIC:
KREDBEBB van Florizoone Stam, Panoramalaan 17 in 8670 Koksijde.
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KWARTIERSTAAT VAN DE 100-JARIGE JEREMIA COTTRY
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Jeremia COTTRY
Jeremia Cottry is overleden in Veurne op 26 juli 2013.
KW 20 = was eveneens gepensioneerd militair
KW 32 & 33 = Philippus Jacobus COTTRY (°Bulskamp, 07/11/1742 +Veurne, 23-11-1805) x Adinkerke, 17/11/1772 Anna Catharina
DAUCHY (°Wulveringem, 1745 +Veurne, 08/10/1822)
KW 34 & 35 = Petrus Franciscus MAHIEU (°Wulveringem, +Vinkem, 05-11-1796) & Isabella Jacoba HUYGHE (°Pollinkhove, ca. 1752)
KW 36 & 37 = Bernardus TANGHE (+Bulskamp, 02/10/1787) & Joanna Petronilla DEMOLDER (+Bulskamp, 27/10/1794)
KW 38 & 39 = Petrus Jacobus RIETVELT & Brigitta GALEYNS
KW 40 & 41 = Thomas BULTHÉ (+Sint-Rijkers, 26/10/1794) & Joanna Theresia ROSSEEL (
KW 42 & 43 = Francisus VERWEIRDER (+Houtem, 1 thermidor 9) & Isabella CRUSETTE (+Houtem, 3 pluviose 7)
KW 44 & 45 = Victor Joannes GHYSELEN (°Sint-Rijkers) & Maria Theresia VANDENBUSSCHE (+Wulveringem, 6 vendemaire 7)
KW 46 & 47 = Jacobus Franciscus HOOGHE (+Bulskamp, 22/02/1796) & Joanna Clara CAES (+Bulskamp, 10/01/1809)
KW 48 & 49 = Georgius Xaverius DEBEER (°Steenkerke) & Godeliva Theresia MYLLE (°Mannekensvere)
KW 50 & 51 = Judocus HOUVENAGHEL (°Wulveringem) & Petronilla Theresia ENGELANTS (°Pollinkhove)
KW 52 & 53 = Michael CUVELIER (°Ghyvelde) & Maria Francisca BRAEM (°Steenkerke)
KW 54 & 55 = Joannes Franciscus SUER (°Veurne, 25/06/1742 +Steenkerke, 12/11/1784) & Anna Joanna BRAEM (+Steenkerke,
30/12/1775)
KW 56 & 57 = Jacobus MAERTEN (°Stavele) & Joanna Petronilla BUTAYE (°Westvleteren)
KW 58 & 59 = Petrus Jacobus BULTHé (+Gijverinkhove) & Constantia SERLON (+Oostvleteren)
KW 60 & 61 = Joannes Baptista CALVE (°Wulveringem) & Theresia Eugenia Jacoba SCHIPMAN (°Steenkerke)
KW 62 & 63 = Tobias Jacobus DEVINCK (°Pervijze) & Maria Jacoba L’HERBERGHE (°Oostvleteren)
Gemiddelde leeftijd ouders = 83 jaar
Gemiddelde leeftijd grootouders = 73 jaar (57 vaders kant; 90 moeders kant)
Gemiddelde leeftijd overgrootouders = 70 jaar
Gemiddelde leeftijd betovergrootouders = 64 jaar
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KWARTIERSTAAT VAN DE 105-JARIGE BLANCHE VLAEMYNCK

50 | jrg. 13 nr. 3

Blanche Vlaemynck werd 105 lentes op 29 mei. Dit werd met veel luister gevierd in het
Rusthuis Ter Linden. Blanche werd geboren op 29 mei 1908 in Bulskamp als vijfde kind
in een rij van 11. Blanche heeft zelf 3 kinderen, 3 kleinkinderen en 4
achterkleinkinderen.
Aanvullingen bij KW van Blanche Vlaemynck
KW 8: x Maria Theresia DEVOS (+Veurne, 30/07/1846)
KW 9: x Arsenius Seraphinus AMELOOT (+Izenberge, 26/06/1848)
KW 14: x Brouckerque (F), 19/01/1814 met Jeanne Reine Rosalie VERLOMME (17881832)
KW 32 & 33 = Ambrosius VLAMYNCK (°Watou) & Maria Constantia THEETEN (°Watou)
KW 34 & 35 = Petrus DUJARDIN & Theresia BRUNE
KW 36 & 37 = Jean Baptiste SAGE (+Steenvoorde (F), 03/02/1787) & Isabella ISEGHEM
(+Steenvoorde (F), 03/04/1782)
KW 38 & 39 = Petrus Franciscus BUSEYNE (+Proven, 24/06/1785) & Anna Theresia
MAHIEU
KW 40 & 41 = Gabriel Josephus GAETAF & Isabella Constantia VOLCKAERT
(+Leisele, 25/04/1812)
KW 42 & 43 = Jacobus GHILLIEBERT & Joanna Constantia LIEM
KW 44 & 45 = Benedictus Josephus BUSEYNE (°Boeschepe (F),
+Wulveringem, 03/05/1796) & Catharina Francisca RIETHAEGHE (°Vinkem,
+Izenberge, 6 nivose 7)
KW 46 & 47 = Ferdinandus Franciscus COULIER & Agatha Lucia KALIE
(°Wulpen, 13/12/1773)
KW 48 & 49 = Petrus PINSEEL (+Zegherscappel (F)) & Petronilla Theresia
SEIZE (+Esquelbecq (F))
KW 50 & 51 = Xaverius GHEERAERT & Anna Theresia FAUVERGE
KW 52 & 53 = Petrus Jacobus PROVOOST (°Beveren-Ijzer) & Joanna Theresia
LECONTE (°Rexpoede (F))
KW 54 & 55 = Antoine Noel VANDEVELDE (°Hondschoote) & Jeanne
RABAUT (°Hondschoote)
KW 56 & 57 = Pierre DEJONGHE (1713-1778) & Maria Joanna TURPIN
(1723-1778)
KW 58 & 59 = Jacobus RYCKELYNCK & Marie Marguerite DRIEUX
KW 60 : x Pitgam (F), 23-04-1777 Anne Catherine Isabelle BAERT (17501801)
KW 60 & 61 = Benoit DEGOMME & Maria DESTUYNDER
KW 62 & 63 = Jean Cornil DAVROU (1741-1814) & Marie Petronelle Therese
MASSEMYN (1750-1824)
Gemiddelde leeftijd ouders =70 jaar
Gemiddelde leeftijd grootouders = 75 jaar
Gemiddelde leeftijd overgrootouders = 75 jaar
Gemiddelde leeftijd betovergrootouders = 59 jaar

Opgelet !
Het documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen, afdeling Westkust verruimt de dienstverlening.
Vanaf woensdag 6 november is het centrum ook open in de namiddag van de eerste woensdag van elke
maand van 13u.30 tot 16u.30. Het centrum is dus open op zaterdag van 13u.30 tot 17u.30 en op de eerste
woensdag van elke maand van 13u.30 tot 16u.30 en van 19u. tot 22u.
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STRAATNAMEN IN NIEUWPOORT IN 1772
HILON VANLEENHOVE
In een ordonantie van 1772 werden de straatnamen in Nieuwpoort vastgelegd. Tussen haakjes de huidige benaming.
Stadswycke/quartier Onse Lieve Vrouwe
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

De groote Marckt (Marktplein)
Plaetse an St. Sebastiaens Guld-hof/ Beestemarckt/ 't Hol van S. Sebastiaen (St. Sebastiaanstraat-ramparden)
Onse Lieve Vrouwe straete/ De Plaetse (Kerkstraat)
Handtwercker straete met Vilderstratjen (O.L.Vrouwstraat-ramparden)
Keirne melck straete met Zuydpoorte/ Dunkerksche poorte (Duinkerkstraat-poort)
Waegenaers hoeck > Ruyters quartier (Astridlaan zuid)
Ruyters quartier/Lyndraeyers-baene > Esplanade (Astridlaan midden)
Cockstraete / Chartreusestraete (Kokstraat)
Hoog straete / Annunciat straete (Hoogstraat)
Ste Marie straete / Recolecte straete (Recollettenstraat)
Klicker straetjen / Stovestraethen / Woekerstraetjen / Hoogstraetjen ( Ankerstraat > Markstraat)

Stadtswycke / quartier Ste Laureins
−
−
−
−
−
−
−

Groote Marck straete (Marktstraat)
Mande maeckers straete / Schipstraete / Penitente straete (Schipstraat)
Casteel landt / Spaans quartier / Casernes (Arsenaalstraat +Schoolstraat)
Burg / oude Swyne marckt (Arsenaalstraat zuid)
Potterstraete (Potterstraat west)
Coestraete / Coolplaetse (Ankerstraat oost)
Plomp straete / Gouverneurs straetjen (Ankertstraat oost)

Stadswycke / quartier St Michiel
−
−
−
−
−
−

(Stads) Polder / publiquen Weedynck / Oude St. Jacobstraete / Sterre straete met Stegerpoorte
(Havenstraat)
Caeye / Visch Caeye / Hout Caeye (Kaai west)
Gernard straete / Kleene Caeye straete (Kaaistraat) >kleene Caeyepoorte
Copynck straete / Valcke straete > trap (Valkestraat)
Groote Cruys straete (Langestraat midden)
Vestenstraete (Kaai west) binnen Straetjes ( Marktstraat tot Havenstraat)

Stadtswycke / quartier St. Joris
−
−
−
−
−

Craene straete / Groote Caeyestraete met Noordpoorte / Caeyepoorte Brugsche ende Oostendsche poorte
(Oostendestraat)
Schip-werckerstrate /Schipbrekers- en Houtbrekenstraete / St. Jacobsstraete (St. Jacobsstraat)
Noord straete / de oude Oostendsche straete / Iepersche straete met nieuwe Ipersch poorte (Ieperstraat)
Draey plaatsen achter St. Joris Gulde hof met Oost poorte / oude Ipersche poorte / Oostpoorte (Kaai Oost)
Vestenstraeten (Kaai Oost)
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ONZE ACTIVITEITEN
De activiteiten hebben plaats in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe,
Leopold II-laan 2 in Koksijde-Oostduinkerke, tenzij anders vermeld.

vrijdag 31 januari 2013
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tijdrekening”

elke zaterdag

13.30u.-17.30u.
FV-documentatiecentrum open.

elke eerste woensdag
van de maand

14-17 uur en 19-22 uur
FV-documentatiecentrum open.
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HUWELIJKEN IN

VEURNE

De 4.165 huwelijken die in Veurne gesloten werden tussen 1795 en
1913 zijn te boek gesteld. Het boek, dat bijna 600 bladzijden bevat, zal
einde januari – begin februari voorgesteld worden en te koop zijn voor
32 euro. Er is jaren gewerkt om elke huwelijksakte uit te pluizen en alle
genealogische informatie en andere weetjes te noteren en te
verzamelen.
Van elk huwelijk wordt vermeld:
1. De namen van bruid en bruidegom;
2. De namen van de vier ouders;
3. In sommige gevallen de namen van de acht grootouders;
4. De datum van het huwelijk;
5. Geboortedatum en plaats van bruid en bruidegom;
6. Woonplaats en beroep van bruid en bruidegom;
7. Leeftijd, beroep en woonplaats van de ouders;
8. Eventueel datum en plaats van overlijden van ouders;
9. Eventueel datum en plaats van overlijden van grootouders;
10. Eventueel datum, plaats en notaris van huwelijkscontract;
11. De getuigen met beroep, leeftijd, woonplaats en verwantschap;
12. Eventueel geboorteplaats en -datum van voorkind(eren) die
door het huwelijk erkend en gewettigd werden;
13. Bijzonderheden in verband met het huwelijk.
De huwelijken van de jongste 100 jaar (1913-2013) zijn in het boek niet
vermeld omdat deze door de wetgeving op de privacy beschermd zijn.
Maar die gegevens zijn recent en dus gekend. Met de gegevens van de
4.165 huwelijken in het boek is het voor Veurnse families mogelijk een
stamboom op te bouwen die reikt tot voorbij de Franse Revolutie.
Het boek wordt uitgegeven door Familiekunde Vlaanderen - regio
Westkust VZW. De opzoekingen en verwerken van de 4.160
huwelijksakten gebeurden door Willy Moons die alles invoerde in een
database. Voor de omzetting naar Word en de lay-out zorgde Joeri
Stekelorum. De drukker is Ateljee in Veurne.

Het boek zal voorgesteld worden einde januari-begin februari
2014 in Veurne. Wie vooraf wil intekenen kan dit doen door 32
euro te storten op op rekening BE37 9796 2228 6428 van FVWestkust vzw, 8630 Veurne.

“VERGETEN” FIGUREN IN ONZE REGIO…
2. DE FAMILIE PLEYN
JOERI STEKELORUM
Onze vereniging kreeg enige tijd geleden via de webstek een vraag van Miguel Lopez uit Spanje met de volgende
vraag: I have a blog devoted to the family Baeyens-Guilmain in Spain, as you can see here: http://baeyensguilmain.blogspot.com.es . As far I know, brothers Arthur Jean and Edmond Baeyens Pleyn, were the sons of Petrus
Martinus Baeyens and his wife Pharaildis Mathilda Pleyn. They married the juny 4, 1856 at Niewpoort, as we can see
here: http://www.familiekunde-westkust.be/Nieuwpoort...; the point is: is possible to know if in the Tafels Huwelijken
at Nieuwpoort appears the name of their respective fathers.
Op de blog van de familie Baeyens-Guilmain maken we kennis met
het leven en het werk van de twee broers Arthur Jan (°Kallo, 1859
+Sevilla, 1937) en Edmond Baeyens (°Kallo, 1874), aldaar levende
onder de namen Arturo Juan Baeyens Plein en Edmundo BaeyensPlein. Zij kwamen in Spanje (Granada) terecht omdat Edmund een
de
ingenieur met specialisatie suiker was. Op het einde van de 19 eeuw
kende Granada en de regio immers een groeiende suikerindustrie.
Edmund was bovendien ook buiten Spanje actief, gezien hij o.a. in
1911 in Puerto Rico de suikerindustrie aldaar hielp opstarten. De
beide broers huwden met een dochter Guilmain, afkomstig van Jussy
(F-Aisne).
Tot op de dag van vandaag leven er afstammelingen in Spanje van
beide broers, wiens moeder dus afkomstig was van Nieuwpoort.
De naam Pleyn trok daarbij mijn aandacht, wetende dat in de 18de
eeuw er in Westvleteren een griffier was met die naam. Een
familienaam die echter momenteel in België (bijna) niet meer
voorkomt (een opzoeking op www.familienaam.be levert één treffer
op, namelijk in Oostende, situatie 1998!) en ook in Frankrijk geen
naamdragers (meer) kent (zie http://www.geopatronyme.com).
We gingen dus op zoek naar de genealogie Pleyn, die we hieronder
publiceren.

Generatie I
I Joannes Pleyn is geboren omstreeks 1585. Joannes is overleden op 16 april 1644 in Veurne (Sint-Niklaas), ongeveer
59 jaar oud. In 1615 wordt hij vermeld als “handwerkman”.
Joannes trouwde met Joanna Mercillis. Joanna is geboren omstreeks 1590. Joanna is overleden op 21 december 1645
in Veurne (Sint-Niklaas), ongeveer 55 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Joanna:
1
2
3
4
5
6
7
8

Francisca Plain, geboren op 15 maart 1614 in Veurne (Sint-Niklaas). Francisca is overleden.
Franciscus Duplein, geboren op 23 juli 1615 in Veurne (Sint-Niklaas). Franciscus is overleden.
Joannes Plein, geboren op 5 januari 1620 in Veurne (Sint-Denijs).
Adrianus Plein, geboren op 4 mei 1621 in Veurne (Sint-Denijs). Volgt II.
Joanna Deplein, geboren op 18 maart 1623 in Veurne (Sint-Niklaas).
Paula Plein, geboren op 26 mei 1625 in Veurne (Sint-Denijs). Paula is overleden.
Petrus Plein, geboren op 19 februari 1627 in Veurne (Sint-Denijs). Petrus is overleden.
Joanna Plein, geboren op 21 december 1630 in Veurne (Sint-Denijs). Joanna is overleden.
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Generatie II
II Adrianus Plein is geboren op 4 mei 1621 in Veurne (Sint-Denijs), zoon van Joannes Pleyn (zie I) en Joanna Mercillis.
Adrianus is overleden op 8 mei 1689 in Veurne (Sint-Denijs), 68 jaar oud. Beroep: in 1673 wordt hij vermeld als
vishandelaar. Adrianus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 16 juni 1647 in Veurne (Sint-Niklaas) met Catharina Touf, ongeveer 20 jaar oud.
Catharina is geboren omstreeks 1627, dochter van Jacobus Touf en Catharina Tartare. Catharina is overleden op 7 juni
1673 in Veurne (Sint-Denijs), ongeveer 46 jaar oud. Na haar overlijden werd een staat van goed opgemaakt (nr.
33.340)
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 24 augustus 1673 in Veurne (Sint-Walburga) met Barbara Blavoet. Barbara is geboren in
Veurne (Sint-Walburga). Barbara is overleden.
Kinderen van Adrianus en Catharina:
1 Petronilla Pleyn. Petronilla is overleden op 10 oktober 1662 in Veurne (Sint-Denijs).
2 Philippus Plein, geboren op 20 februari 1655 in Veurne (Sint-Denijs). Philippus is overleden op 15
september 1659 in Veurne (Sint-Denijs), 4 jaar oud.
3 Adrianus Pleyn, geboren omstreeks 1658. Volgt III.
4 Maria Francisca Plyn, geboren op 8 mei 1660 in Veurne (Sint-Denijs). Maria is overleden op 22 oktober
1662 in Veurne (Sint-Denijs), 2 jaar oud.
5 Joanna Catharina Plein, geboren op 19 maart 1663 in Veurne (Sint-Denijs). Joanna is overleden op 4
november 1668 in Veurne (Sint-Denijs), 5 jaar oud.
6 Maria Catharina Plein, geboren op 10 oktober 1666 in Veurne (Sint-Denijs). Maria is overleden op 16
oktober 1666 in Veurne (Sint-Denijs), 6 dagen oud.

Generatie III
III Adrianus Pleyn is geboren omstreeks 1658, zoon van Adrianus Plein (zie II) en Catharina Touf. Adrianus is overleden
op 7 juli 1704 in Bergues (St.-Martinus), ongeveer 46 jaar oud. Adrianus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 6 juli 1688
in Bergues (St.-Martinus) met Catharina Joanna Bisschop, 17 jaar oud, nadat zij op 2 juli 1688 in Bergues (St.Martinus) in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren op 25 december 1670 in Bergues (St.-Pieter), dochter van
Jacobus Bisschop. Catharina is overleden. Catharina trouwde later op 16 juli 1709 in Bergues (St.-Martinus) met
Benedictus Martinus Debeure.
Kinderen van Adrianus en Catharina:
1 Petrus Jacobus Pleyn, geboren op 13 april 1690 in Bergues (St.-Martinus). Wellicht jong overleden.
2 Paulus Erckenbodonus Pleyn, geboren op 26 juni 1692 in Bergues (St.-Martinus). Volgt IV.
3 Catharina Francisca Hyacintha Plein, geboren op 28 juni 1694 in Bergues (St.-Martinus). Catharina is
overleden op 8 januari 1782 in Bergues (St.-Martinus), 87 jaar oud. Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 27
april 1717 in Bergues (St.-Martinus) met Elias Winnocus de Ram, 23 jaar oud. Elias is geboren op 6
november 1693 in Watten (F), zoon van Guilielmus de Ram en Anna Catharina Ravu. Elias is overleden op
19 oktober 1760 in Bergues (St.-Martinus), 66 jaar oud. Beroep: lakenhandelaar. In 1752 wordt hij
vermeld als luitenant burggraaf en baljuw van de Proostdij van Sint-Donaes in Sint-Winnoksbergen.
4 Adrianus Blasius Winnocus Plein, geboren op 11 februari 1697 in Bergues (St.-Martinus). Wellicht jong
overleden.
5 Jacobus Winnocus Amandus Plein, geboren op 23 februari 1699 in Bergues (St.-Martinus). Wellicht jong
overleden.
6 Adrianus Leonardus Plein, geboren op 29 december 1700 in Bergues (St.-Martinus). Wellicht jong
overleden.
7 Joannes Baptista Plein, geboren op 9 april 1703 in Bergues (St.-Martinus). Wellicht jong overleden.
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Generatie IV
IV Paulus Erckenbodonus Pleyn is geboren op 26 juni 1692 in Bergues (St.-Martinus), zoon van Adrianus Pleyn (zie III)
en Catharina Joanna Bisschop. Paulus is overleden op 16 mei 1733 in Bergues (St.-Martinus), 40 jaar oud. Hij is
begraven op 19 mei 1733 in Bergues (St.-Martinus). Paulus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 26 oktober 1717 in Bergues (St.-Martinus) met Joanna Petronilla Derycke. Joanna is
overleden op 7 februari 1724 in Bergues (St.-Martinus).
(2) trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vóór 1733 met Maria Carola Dewachter. Maria is geboren in Poperinge (St.Jan). Maria is overleden.
Kinderen van Paulus en Joanna:
1 Joanna Catharina Pleyn, geboren op 28 augustus 1718 in Bergues (St.-Martinus).
2 Joannes Paulus Winnocus Plein, geboren op 22 september 1719 in Bergues (St.-Martinus).
3 Isabella Joanna Alexandrina Plein, geboren op 22 juni 1721 in Bergues (St.-Martinus). Isabella is
overleden op 11 juni 1730 in Bergues (St.-Martinus), 8 jaar oud.
4 Paulus Winnocus Pleyn, geboren op 7 mei 1723 in Bergues (St.-Martinus). Paulus is overleden op 20 april
1728 in Poperinge, 4 jaar oud.
Kinderen van Paulus en Maria:
5 Jacobus Paulus Pleyn, geboren op 17 juni 1731 in Bergues (St.-Martinus).
6 Paulus Jacobus Benedictus Pleyn, geboren op 19 oktober 1733 in Bergues (St.-Martinus). Volgt V.

Doopakte Paulus Erckenbodonus Pleyn, Bergues, parochie Sint-Maarten, 26-06-1692 (ADN, film 5 Mi 025 R 002)

Generatie V
V Paulus Jacobus Benedictus Pleyn is geboren op 19 oktober 1733 in Bergues (St.-Martinus), zoon van Paulus Erckenbodonus
Pleyn (zie IV) en Maria Carola Dewachter. Paulus is overleden op 9 mei 1807 in Reninge, 73 jaar oud. Beroep: griffier van
Westvleteren. Op 7 maart 1759 wordt hij poorter van Veurne na de poorterij van Sint-Winnoksbergen te hebben verlaten, hij
woont dan in Lo.
Paulus:
(1) trouwde met Anna Theresia Carolina Isabella Reyphins. Anna is geboren op 7 december 1736 in Alveringem, dochter van
Augustinus Reyphins en Maria Jacoba Scherrier. Zij is gedoopt op 8 december 1736 in Alveringem. Anna is overleden op 13 januari
1785 in Westvleteren, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 15 september 1788 in Reninge met Joanna Dorothea Dallaeys, ongeveer 48 jaar oud. Joanna is
geboren omstreeks 1740 in Ieper (St.-Maarten), dochter van Josephus Antonius Dallaeys en Dorothea Isabella Vanwel. Joanna is
overleden. Joanna is weduwe van Leopoldus Augustinus van Straesselle.
Kinderen van Paulus en Anna:
1 Antonius Jacobus Augustinus Pleyn, geboren op 10 september 1761 in Haringe. Volgt VI-a.
2 Maria Theresia Cecilia Pleyn, geboren op 22 november 1762 in Haringe. Maria is overleden op 7 juli 1763 in Haringe,
7 maanden oud.
3 Maria Cornelia Pleyn, geboren op 26 juni 1764 in Westvleteren.
4 Benedictus Augustinus Cornelius Pleyn, geboren op 30 december 1765 in Westvleteren. Volgt VI-b.
5 Anna Theresia Carolina Pleyn, geboren op 28 maart 1768 in Westvleteren. Anna is overleden.
6 Maria Theresia Pleyn, geboren op 22 augustus 1769 in Westvleteren. Maria is overleden. Maria trouwde met
Joannes Cornelius Delaleeuwe. Joannes is geboren omstreeks 1764 in Westvleteren, zoon van Joannes Leonardus
Delaleeuwe en Susanna Goegebeur. Joannes is overleden op 20 februari 1811 in Watou, ongeveer 47 jaar oud.
Beroep: onderwijzer.
7 Josepha Barbara Cornelia Pleyn, geboren op 13 april 1771 in Westvleteren. Josepha is overleden.
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Doopakte Paulus Jacobus Pleyn, Bergues, parochie Sint-Maarten, 20-10-1733 (ADN, film 5 Mi 025 R 002)

Generatie VI
VI-a Antonius Jacobus Augustinus Pleyn is geboren op 10 september 1761 in Haringe, zoon van Paulus Jacobus Benedictus Pleyn
(zie V) en Anna Theresia Carolina Isabella Reyphins. Antonius is overleden op 17 oktober 1817 in Stavele, 56 jaar oud. Beroep:
de
griffier van Vinkem, later wordt hij vermeld als zaakverrigter en praticien (1817). Hij was op het einde van de 18 eeuw tevens
korte tijd notaris in Westvleteren. Tijdens de Franse revolutie was hij commandant van de vrijwilligers in 1793. Hij verleende o.a.
onderdak aan P. Hespel, die ontvanger was in de abdij van Eversam te Stavele.
Antonius trouwde, 30 jaar oud, op 21 november 1791 in Reninge met Joanna Theresia Devloo, 19 of 20 jaar oud. Joanna is
geboren in 1771 in Reninge, dochter van Carolus Ludovicus Devloo en Lucretia Dehoeck. Joanna is overleden na 1829 in Proven,
minstens 58 jaar oud. Beroep: schoolhoudster (bij overlijden).
Kinderen van Antonius en Joanna:
1 Anthonius Carolus Pleyn, geboren op 30 augustus 1792 in Westvleteren. Anthonius is overleden op 4 september
1792 in Westvleteren, 5 dagen oud.
2 Amelia Sophia Pleyn, geboren in 1793 in Merkem. Amelia is overleden in 1793 in Westvleteren, geen jaar oud.
3 Ludovicus Henricus Pleyn, geboren op 14 november 1794 in Westvleteren. Ludovicus is overleden.
4 Jacobus Benedictus Pleyn, geboren op 16 september 1795 in Westvleteren. Jacobus is overleden op 18 september
1795 in Westvleteren, 2 dagen oud.
5 Amelie Louise Josephe Pleyn, geboren op 4 februari 1797 in Westvleteren. Amelie is overleden in december 1865 in
Ieper, 68 jaar oud. Beroep: naaister. Amelie trouwde, 32 jaar oud, op 11 november 1829 in Ieper met Ludovicus
Martinus Degroote, 37 jaar oud. Ludovicus is geboren op 8 januari 1792 in Elverdinge, zoon van Albertus Franciscus
Josephus Degroote en Maria Coleta Debusschere. Ludovicus is overleden in augustus 1878 in Ieper, 86 jaar oud.
Beroep: schoenmaker.
6 Marie Pleyn, geboren omstreeks 1799 in Westvleteren. Marie is overleden.
VI-b Benedictus Augustinus Cornelius Pleyn is geboren op 30 december 1765 in Westvleteren, zoon van Paulus Jacobus
Benedictus Pleyn (zie V) en Anna Theresia Carolina Isabella Reyphins. Benedictus is overleden op 3 augustus 1826 in Nieuwpoort,
60 jaar oud. Beroep: brouwer. Hij wordt op 28 maart 1792 poorter van Nieuwpoort, na deze van de kasselrij Veurne te hebben
verlaten. Benedictus trouwde, 27 jaar oud, op 6 maart 1793 in Brugge (Sint-Donaas) met Maria Theresia Eugenia Desmedt, 23 jaar
oud. Maria is geboren op 25 januari 1770 in Mannekensvere, dochter van Andreas Jacobus Desmedt en Francisca Dorothea Lecot.
Maria is overleden op 13 juli 1826 in Nieuwpoort, 56 jaar oud.
Kinderen van Benedictus en Maria:
1 Maria Godeliva Pleyn, geboren op 16 januari 1795 in Nieuwpoort. Maria is overleden op 30 juni 1870 in Nieuwpoort,
75 jaar oud. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 19 juni 1817 in Nieuwpoort met Ludovicus Josephus Dansercoer, 30 jaar
oud. Ludovicus is geboren op 4 augustus 1786 in Beveren-IJzer, zoon van Cornelius Franciscus Dansercoer en Maria
Josepha Duboo. Ludovicus is overleden op 16 augustus 1826 in Nieuwpoort, 40 jaar oud. Beroep: timmerman.
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Agneta Cecilia Pleyn, geboren op 7 januari 1796 in Nieuwpoort. Agneta is overleden op 19 september 1825 in
Nieuwpoort, 29 jaar oud. Agneta trouwde, 27 jaar oud, op 7 augustus 1823 in Nieuwpoort met Joannes Baptista
Lahaeye, 28 jaar oud. Joannes is geboren op 9 mei 1795 in Bulskamp, zoon van Joannes Baptiste Lahaeye en Joanna
Cornelia Vermeersch. Joannes is overleden.
Benedictus Josephus Pleyn, geboren op 17 december 1796 in Nieuwpoort. Volgt VII.
Charlotte Constance Pleyn, geboren op 21 juni 1798 in Nieuwpoort. Charlotte is overleden op 26 februari 1878 in
Nieuwpoort, 79 jaar oud. Charlotte trouwde, 24 jaar oud, op 9 mei 1823 in Nieuwpoort met Thomas Philippus
Deseck, 29 jaar oud. Thomas is geboren op 26 december 1793 in Nieuwpoort, zoon van Philippus Deseck en Francisca
Vanderghote. Thomas is overleden op 3 maart 1849 in Nieuwpoort , 55 jaar oud.
Charles Ange Louis Pleyn, geboren op 28 december 1799 in Nieuwpoort. Charles is overleden.
Rosalie Colette Pleyn, geboren op 10 mei 1801 in Nieuwpoort. Rosalie is overleden op 15 januari 1870 in Zevekote,
68 jaar oud. Rosalie trouwde, 45 jaar oud, op 13 mei 1846 in Nieuwpoort met Joannes Hemelsoen, 57 jaar oud.
Joannes is geboren op 6 april 1789 in Zevekote, zoon van Eugenius Franciscus Hemelsoen en Maria Cecilia Prophete.
Joannes is overleden op 2 juni 1863 in Zevekote, 74 jaar oud.
Emmanuel Placide Benoit Pleyn, geboren op 7 maart 1803 in Nieuwpoort. Emmanuel is overleden in 1803 in
Nieuwpoort, geen jaar oud.
Colette Jeanne Benoite Pleyn, geboren op 1 maart 1805 in Nieuwpoort. Colette is overleden op 25 augustus 1805 in
Nieuwpoort, 5 maanden oud.
Amelie Rosalie Pleyn, geboren op 15 juni 1806 in Nieuwpoort. Amelie is overleden op 6 november 1822 in
Nieuwpoort, 16 jaar oud.
Jeanne Claire Pleyn, geboren op 15 juni 1806 in Nieuwpoort. Jeanne is overleden op 30 september 1806 in
Nieuwpoort, 3 maanden oud.
Pierre Eugene Pleyn, geboren op 28 augustus 1807 in Nieuwpoort. Pierre is overleden op 5 september 1807 in
Nieuwpoort, 8 dagen oud.
Jean Baptiste Pleyn, geboren op 1 januari 1810 in Nieuwpoort. Jean is overleden op 21 mei 1810 in Nieuwpoort, 4
maanden oud.
Anne Therese Pleyn, geboren op 26 september 1811 in Nieuwpoort. Anne is overleden op 13 augustus 1895 in
Nieuwpoort, 83 jaar oud, kostgangster in het oude vrouwenhuis.

Generatie VII
VII Benedictus Josephus Pleyn is geboren op 17 december 1796 in Nieuwpoort, zoon van Benedictus Augustinus Cornelius Pleyn
(zie VI-b) en Maria Theresia Eugenia Desmedt. Benedictus is overleden op 24 mei 1847 in Nieuwpoort, 50 jaar oud. Beroep:
voerman en landbouwer. Benedictus trouwde, 30 jaar oud, op 9 september 1827 in Nieuwpoort met Isabella Rosalia Lahaye, 28
jaar oud. Isabella is geboren op 25 maart 1799 in Bulskamp, dochter van Joannes Baptiste Lahaeye en Joanna Cornelia Vermeersch.
Isabella is overleden na 1865 in Nieuwpoort, minstens 66 jaar oud. Beroep: herbergierster.
Kinderen van Benedictus en Isabella:
1 Amelia Constantia Pleyn, geboren op 18 oktober 1827 in Nieuwpoort. Amelia is overleden op 2 januari 1870 in
Nieuwpoort, 42 jaar oud. Amelia trouwde, 25 jaar oud, op 20 juli 1853 in Nieuwpoort met Engelbertus Jacobus
Debruyne, 28 jaar oud. Engelbertus is geboren op 5 december 1824 in Oostduinkerke, zoon van Carolus Franciscus
Debruyne en Carolina Francisca Gruwez. Engelbertus is overleden op 2 februari 1887 in Nieuwpoort, 62 jaar oud.
Beroep: herbergier.
2 Petrus Joannes Pleyn, geboren op 5 september 1828 in Nieuwpoort. Petrus is ongehuwd overleden op 27 januari
1870 in Nieuwpoort, 41 jaar oud. Beroep: landbouwer
3 Henricus Benedictus Pleyn, geboren op 21 december 1829 in Nieuwpoort. Henricus is overleden op 7 januari 1900 in
Nieuwpoort, 70 jaar oud. Henricus trouwde, 52 jaar oud, op 25 januari 1882 in Nieuwpoort met Leonia Geryl, 23 jaar
oud. Leonia is geboren op 9 september 1858 in Oostduinkerke, dochter van Carolus Ludovicus Geryl en Marie
Theresia Debruyne. Leonia is overleden op 9 mei 1937 in Nieuwpoort, 78 jaar oud. Leonia trouwde later op 7
december 1900 in Nieuwpoort met Desideer Vandermeersch (1866-1938).
4 Ludovicus Franciscus Pleyn, geboren op 3 augustus 1831 in Nieuwpoort. Ludovicus is overleden op 28 september
1831 in Nieuwpoort, 1 maand oud.
5 Ludovica Maria Pleyn, geboren op 16 augustus 1832 in Nieuwpoort. Ludovica is overleden. Ludovica trouwde, 26 jaar
oud, op 29 september 1858 in Nieuwpoort met Joannes Franciscus Ureel, 28 jaar oud. Joannes is geboren op 3
december 1829 in Nieuwpoort, zoon van Philippus Jacobus Ureel en Coleta Francisca Coene. Joannes is overleden op
10 januari 1878 in Nieuwpoort, 48 jaar oud.
6 Rosa Isabella Pleyn, geboren op 10 januari 1834 in Nieuwpoort. Rosa is overleden op 2 augustus 1834 in Nieuwpoort,
6 maanden oud.
7 Pharaildis Mathilda Pleyn, geboren op 3 juli 1835 in Nieuwpoort. Pharaildis is overleden. Pharaildis trouwde, 20 jaar
oud, op 4 juni 1856 in Nieuwpoort met Petrus Martinus Baeyens, 25 jaar oud. Petrus is geboren op 4 maart 1831 in
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Doel, zoon van Petrus Joannes Baeyens en Maria Catharina Engels. Petrus is overleden. Beroep : matroos der
douanen.
8 Carolus Benedictus Pleyn, geboren op 23 september 1836 in Nieuwpoort. Volgt VIII.
9 Isidorius Joannes Pleyn, geboren op 12 juli 1839 in Nieuwpoort. Isidorius is overleden op 20 oktober 1839 in
Nieuwpoort, 3 maanden oud.
10 Anna Theresia Pleyn, geboren op 11 januari 1841 in Nieuwpoort. Anna is overleden op 6 januari 1907 in Brugge, 65
jaar oud. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 1 februari 1865 in Nieuwpoort met Carolus Josephus Blondé, 23 jaar oud.
Carolus is geboren op 16 februari 1841 in Adinkerke, zoon van Pierre Francois Blondé en Idonia Vanhoutte. Carolus is
overleden op 1 maart 1909 in Nieuwpoort, 68 jaar oud. Beroep: loods.
11 Nathalia Rosalia Pleyn, geboren op 16 juli 1844 in Nieuwpoort. Nathalia is overleden op 25 oktober 1844 in
Nieuwpoort, 3 maanden oud.

Generatie VIII
VIII-b Carolus Benedictus Pleyn is geboren op 23 september 1836 in Nieuwpoort, zoon van Benedictus Josephus Pleyn (zie VII) en
Isabella Rosalia Lahaye. Carolus is overleden op 19 december 1877 in Nieuwpoort, 41 jaar oud. Beroep: hotelhouder, voorheen
dienstknecht (in 1865 woonde hij in Saint-Cloud (F-Hauts de Seine). Carolus trouwde, 28 jaar oud, op 4 mei 1865 in Paris (2de arr.)
met Anne Berthelier, 21 jaar oud. Anne is geboren op 8 januari 1844 in Palinges (F-Saone-et-Loire), dochter van Jean Berthelier en
Marie Lespinasse. Anne is overleden op 16 augustus 1897 in Oostende, 53 jaar oud. Anne trouwde voorheen met Victor Jules Frans
Colens (1845-1894). Beroep: hotelierster en staatsgepensioneerde.
Kinderen van Carolus en Anne:
1 Alice Anna Maria Pleyn, geboren op 1 juli 1866 in Nieuwpoort. Alice is overleden op 8 februari 1869 in Nieuwpoort, 2
jaar oud.
2 Hirmanus Carolus Hector Pleyn, geboren op 23 december 1869 in Nieuwpoort. Volgt IX.
3 Paulus Ludovicus Carolus Maria Pleyn, geboren op 22 maart 1871 in Nieuwpoort. Paulus is overleden op 2 juli 1871
in Nieuwpoort, 3 maanden oud.
4 Alicia Mathildis Hendrika Pleyn, geboren op 13 april 1874 in Nieuwpoort. Alicia is overleden.
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Generatie IX
IX Hirmanus Carolus Hector Pleyn is geboren op 23 december 1869 in Nieuwpoort, zoon van Carolus Benedictus Pleyn (zie VIII-b)
en Anne Berthelier. Beroep: geneesheer. Hij woonde in de K. Janssenslaan te Oostende. Liberaal gemeenteraadslid in Oostende
van 1/1/1904 tot 1911. Lid van Help U Zelf (mutualiteit).
Hirmanus trouwde, 30 jaar oud, op 22 september 1900 in Nieuwpoort met Alma Maria Deswarte, 23 jaar oud. Alma is geboren op
1 april 1877 in Nieuwpoort, dochter van Petrus Joannes Franciscus Deswarte en Maria Theresia Joanna Deman. Alma is overleden.
Kinderen van Hirmanus en Alma:
1
2

Karel Pieter Pleyn, geboren op 5 augustus 1902 in Oostende. Hij huwde met Christina Laroye. Zij hadden minstens
één dochter: Colette Pleyn, geboren te Nieuwpoort op 8 augustus 1927.
Annette Pleyn, geboren op 13 mei 1908 in Oostende en er overleden op 7 november 1999. Zij huwde op 11 januari
1927 in Oostende met Valentin De Waele.

Met deze laatste komen we aan de laatste naamdragers van de familie Pleyn.
Het familiearchief Dewaele-Deswarte-Pleyn werd in 2012 in permanente bruikleen gegeven door Jacques Dewaele
(Brugge) aan de Provincie West-Vlaanderen/Provinciale Archiefdienst . Het is onlangs geïnventariseerd en geklasseerd
onder referentie BE PAWV PA/Familiearchief Dewaele-Deswarte-Pleyn/2013/P.B. Het omvat 0,72 strekkende meter
documenten uit de jaren 1838-1999, die de historiek en de belevenissen van de verschillende familieleden in detail
weergeven.
Bij de inventarisering is er voor gekozen om de verzameling intact te laten, zoals dhr. Jacques Dewaele ze
oorspronkelijk opzette. Dit betekent dat alle documenten min of meer chronologisch geordend bleven en dat de
verschillende documentendragers (veelal gekleefd op bladen) door mekaar heen voorkomen: brieven, akten,
overlijdensberichten en gedachtenisprentjes, naast allerlei lidkaarten, foto's en prentbriefkaarten, enz.
De familie Deswarte bezat in Nieuwpoort het bedrijf 'Produits Chimiques de Nieuport' en een oesterpark. Hirmaan of
Irmin Pleyn, die op 22 september 1900 Alma Deswarte huwde, was dokter in Oostende. Hun dochter Annette Pleyn
huwde op 11 januari 1927 met Valentin Dewaele. De familie Dewaele was eigenaar van de textielwinkel 'In het Anker'
in Oostende en verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk te Brugge. Misschien wel de meest in het oog
springende documenten uit het familiearchief zijn enkele 'Antony'-foto's, de dagboekjes en de uitgebreide
briefwisseling van Valentin Dewaele als soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. Fragmenten van deze
oorlogscorrespondentie en uit de dagboekjes zijn reeds uitgegeven: J. Dewaele (ed.), 'De oorlog van Valentin. Brieven
van Oostendenaar Valentin Dewaele, kanonnier aan het IJzerfront' (Grootvaders oorlog, 3), Koksijde, uitg. De
Klaproos, 1999, 159 blz.

GOED OM WETEN
Het legermuseum opent informatiebronnen over WO1. Volgens een artikel in ‘Le Soir’ van 3 oktober 2013 is
het Koninklijk Legermuseum in Brussel - in het vooruitzicht van de herdenkingen van 100 jaar WO1 – bezig met het
topegankelijk maken van verscheidene informatiebronnen. Zo kunnen voortaan op het internet (www.klm-mra) de
persoonlijke dossiers van zo’n kwart miljoen Belgische militairen geconsulteerd worden. Dat zijn dan de officieren,
onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888, inbegrepen deze van WO1.
Ook het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) werk samen met het legermuseum voor het digitaliseren van de kaarten
die betrekking hebben op WO1. Hierbij de oorlogskaarten van 14-18 en de kaarten van de loopgraven van WO1. Het
betreft zo’n 25.000 documenten waaronder ook Duitse kaarten. Ook zijn er belangrijke renovatiewerken in uitvoering
en belangrijke tentoonstellingen zijn gepland.

Archief van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (I.K.W.V.). Het statisch archief van de
Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (I.K.W.V.), dat op 22 februari 2012 in permanente bruiklening
overgenomen werd door de Provinciale Archiefdienst, is geïnventariseerd en beschreven in 'Probat' onder
archiefreferentie BE PAWV PA/I.K.W.V./2013/P.B.
Met de opkomst van het kusttoerisme in de 19de eeuw organiseerden de kustgemeenten elk afzonderlijk hun eigen
reddingsdienst.. Bovendien werd vastgesteld dat tussen 1960 en 1979 in de onbewaakte zones aan de kust niet
minder dan 146 baders verdronken waren. (Nastasia Vanderperren)
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Provinciaal Archiefnetwerk Probat. Er zijn opnieuw enkele lokale archiefdiensten toegevoegd aan het Provinciaal
Archiefnetwerk. Momenteel zijn Blankenberge, Harelbeke, Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Ingelmunster, Koksijde,
Kortemark, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Middelkerke, Oostrozebeke, Poperinge, Staden, Tielt (Stad en OCMW),
Vleteren, Waregem, Wervik en Zedelgem aangesloten. De aansluiting van Wevelgem en Wingene is in voorbereiding.
Tijdens de voorbije weken werden allerlei bestaande scans en digitale foto's in verband met het Provinciaal Archief
aan de inventarisatiefiches in Probat toegevoegd. Zo kan de onderzoeker nu nog meer afbeeldingen van documenten
en stukken raadplegen. Het betreft vooral beelden van penningen en tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. De
databank is te vinden op http://www.west-vlaanderen.be/probat.
Archiefbank Brugge. Sinds januari 2013 biedt de Stad Brugge zo'n 200.000 akten van de burgerlijke stand online aan.
Het gaat om alle geboorte- en huwelijksakten vanaf 1796 tot 1910. De overlijdensakten (1796-1910) zijn vanaf de
zomer 2013 beschikbaar. Daarna volgen de akten van de Brugse deelgemeenten.
Zoeken is eenvoudig. Na een eenvoudige registratie op http://www.archiefbankbrugge.be geef je de naam van de
persoon of een jaartal in. Er kan ook een eigen dossier per familietak bijgehouden worden.
Tijdens de eerste vijf maanden hebben zich reeds 4.000 bezoekers geregistreerd. Samen zijn zij goed voor ruim 18.000
bezoeken aan deze virtuele leeszaal van het Brugse Stadsarchief. (Jan D'hondt, Stadsarchief Brugge)
Gemeentearchief Kortemark heeft eigen blog. Het Gemeentearchief van Kortemark pakt sinds kort uit met een eigen
blog: http://archiefkortemark.blogspot.com.

OPROEP TOT OUDSTRIJDERS VAN SINT-JORIS
Chantal Loones doet een oproep om allerlei informatie te verzamelen over de oudstrijders afkomstig of wonend in
Sint-Joris Nieuwpoort en die tijdens Wereldoorlog I actief waren. Foto’s, soldatenboekjes, brieven, postkaarten of
informatie over de families zijn welkom. Wie hieronder. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de militairen die al
bekend zijn en waarover informatie beschikbaar is.
Neem dringend contact op met Marie-Chantal Loones via chantal.loones@telenet.be of vanaf 14 u telefonisch op 058
51 98 08

Voorbeelden van zaken van oudstrijders: de ‘livret de mobilisation’, foto’s, brieven, postkaarten, tekeningen, dagboeken…
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NAAM

VOORNAAM

GEBOORTEPLAATS

CATRYSSE
CATRYSSE
CAUWELIER
DALLE

Henricus
Prosper
Henri
René

Sint-Joris
Sint-Joris

GEBOORTEDATUM
02/09/1893
01/01/1899

Lombardsijde

15/01/1896

DALLE
DEFRAEYE
DELOOSE

Jeroom
Jérome
Désiré

Lombardsijde
Sint-Joris
Sint-Joris

13/03/1891
15/11/1897
06/03/1881

DE LOOZE
DESCHOOLMEESTER
DEVACHT
DEVACHT
GOEMAERE

Frans Karel
Leo
Achiel
Henri
Henri

Sint-Joris
Sint-Joris
Pervijze
Pervijze
Sint-Joris

27/11/1882
11/11/1880
18/07/1895
19/10/1882
04/03/1867

LOONES
LOONES
LOONES
LOONES
MORTIER

Aimé
René
Medard
Franciscus
Cyrillus

Sint-Joris
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Oostduinkerke
Sint-Joris

13/05/1897
18/05/1887
23/08/1883
10/07/1886
15/09/1886

MOYAERTS
PORTIER
RAMOUDT
SAMYN
SAMYN
SAMYN
SAMYN
SAMYN
SWYNGEDAUW
SWYNGEDAUW
TEERLYNCK
THEUNYNCK
THEUNYNCK
VANRYCKEGEM
VERBRUGGE
VERBRUGGE
VERBRUGGE
VERBRUGGE
VERBRUGGE
VERBRUGGE
VERBRUGGE
VERHAEVERBEKE
WATTHY

Jean
Omer
Pierre
Josephus
Albert
Andreas
Michel
Antoine
Cyrille
Pieter
Ernest
Charles
Hendrik
Jules
August
Jérome
Leopold
Koenraad
Georgius
Julius
René
Desiré
Maurits

Sint-Joris
Nieuwpoort
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Ramskapelle

12/08/1895
07/01/1896
21/07/1893
16/12/1895
06/02/1897
24/08/1894
16/04/1898
22/03/1888
04/12/1885
30/09/1885
05/02/1886
29/02/1888
21/10/1886
25/01/1888
17/07/1886
16/02/1891
20/12/1874
14/04/1893
05/01/1883
04/12/1880
26/03/1887

REGIMENT

STAMNUMMER

de

16 Linie
C.I.A.X.
de
14 Art.
ste
8st of 28
Linie
Wachtmeester
Bataillon de
Chemin du Fer
C.I.A.X.
Ligne
de

12 Linie
Nationale
Rijkswacht
de
11 Linie
GPHR
C.I.A.X.
de
2 Genie
Bataillon de
Chemin du Fer
de
14 Linie

Linie
Linie
Artillerie
Grenadiers
Corps Médical
Grenadiers
Linie

Karabiniers
C.I.A.X.
de

12.068

18999
2908
15844

50728
9278
111/62226
229
2803
2740
2753

11061594
10154497
6121
55579
19713624
2155
30003

2126
5049
8435

14 Linie
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OUDE GRAFMONUMENTEN OP DE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS NIEUWPOORT (1)
HILON VANLEENHOVE
Door de stad Nieuwpoort werd ons een lijst ter beschikking gesteld van de grafconcessies op de stedelijke
begraafplaats van Nieuwpoort. Uit deze lijst hebben wij een overzicht gehaald van de grafzerken, waar personen
begraven liggen die gestorven zijn voor het jaar 1920. Voor de volledigheid hebben we ook alle personen die in het
desbetreffende graf begraven liggen, opgesomd.
Deze lijst kan een eerste stap zijn om de stad Nieuwpoort aan te moedigen om werk te maken van de herwaardering
van deze oude grafmonumenten. Heel wat van de personen die er begraven liggen hebben bijvoorbeeld een
belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. In de lijst staan ook de Britse soldaten vermeld, gesneuveld in
1914-1918.
blok

blok 01

nr
1

6

19
33

34

41

blok 02

1

3

35
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Begraven personen
LEFEVERE Ludovica

geboortedatum
18/05/1830

overlijdensdatum
25/05/1911

GIBSON Joanna

19/03/1745

19/03/1827

GIBSON Rosalia

07/11/1778

25/12/1864

DESMIT Michel

1817

1879

DECROO Isabella

1823

1870

DESMIT Johannes

1814

1897

DECROP Engelbert

1853

1897

WILLAERT Maria

1858

1924

BILLIAU Renaat

1881

1911

NEYTS Marie-Louisa

1878

1954

BILLIAU Emiel

1903

1920

DESCHACHT Frans

1832

1899

LANS Sophie

1834

1897

METSU Jules

1873

1946

DESCHACHT Celestine

1874

1946

DESCHACHT Marie

1869

1954

WILLAERT Antoon

1858

1921

LANS Rosalia

1856

1910

LAUREYS Jozef

1888

1966

DRAPIER Maria

1894

1876

HUYGHE Pieter

1910

2008

LAUREYS Hilda

1912

1991

HOUVENAEGHEL Joanna

09/11/1784

07/09/1835

VERMET Pieter

03/01/1780

01/05/1865

VANTROYEN Louis

24/04/1884

03/01/1934

WINKEL Maria

04/12/1841

18/04/1922

VERMET Pieter F.

26/04/1825

08/03/1864

WINKEL Jan D.P.

25/01/1814

29/08/1858

VERMET Maria J.

12/04/1813

06/02/1886

SYMOENS Louis

1890

1955

DECORTE Julia

1891

1978

HERTSOEN Romanie

1869

1919

GOMMERS Jan

1917

37

VAILLANT Augusta

1864

1951

VANDERBEKE Louis

1800

1867

LOPPENS Pierre

1790

1884

LOPPENS Pierre & vrouw

1822

1877

LOPPENS Henri & vrouw
LOPPENS Charles

1885
1838

1877

GOMMERS Jean
LOPPENS Aimé

1834

LOPPENS Louise
TIELEMANS Caroline
38

VANDERBEKE Henricus

1797

1856

BILLIET Hendrik

1851

1929

T'JAECKX Amelia

1858

1888

ROOSE Rosalia

1861

1898

MAES Charles

1864

1919

ROSEEUW Euphrasie

1869

1950

MAES Maria

1908

1998

DE JAEGHER Juvenal

1842

1918

VERMEERSCH Amelia

1856

1949

VANDERBEKE Louise, Marie & Co.
83

100

110
115
123
140

blok 03

5
40
78

blok 04

3

28

DE POVER Désiré

19/10/1914

EVERAERT Rosalie

06/03/1849

16/04/1934

DOBBELAERE Henri

18/05/1856

15/05/1906

VANDEWAETER Amelia

15/12/1836

19/04/1924

DEVOLDER Lucia

1900

1966

AUGUSTYN Jerome

1895

1929

VERBRUGGE Georges

1893

1982

DEVOLDER Maria

1898

1916

DEBERGH Henri

14/06/1865

12/06/1905

BRUNEEL Lucia

08/07/1869

03/03/1956

DEPELCHIN Raymond

1885

1980

BROUCKAERT Maria

1891

1918

VAN SEVENANT Karel

1864

1909

NEUT Leonia

1864

1946

BOGAERT Henri

1888

1948

FLORIZOONE Irma

1897

1979

BOGAERT Esther

1921

1999

BOGAERT Marie-José

1922

1930

BOGAERT Denise

1923

2002

BOGAERT Désiré

1858

1917

WITTEVRONGEL Maria

1865

1927

MAERTENS Engel

1832

1907

VILAIN Octavie

1857

1933

LARSEN Emile

1880

1947
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MAERTENS Irma

1882

1964

SMAGGE André

1889

1972

MAERTENS Arthurine

1893

1921

DECHIEVRE Eugeen

1846

1900

FERRAND Octavie

1848

1921

PYLYSER Valère

07/11/1909

06/11/1993

VANDEVELDE Margaretha

12/09/1908

29/03/2001

PYLYSER Désiré

06/07/1868

24/11/1932

ROOMS Emma

06/04/1869

25/03/1938

PYLYSER Irène

02/03/1935

10/04/1944

PYLYSER Christiane

31/03/1938

13/04/1944

VANDEVELDE Frederik

27/05/1861

05/06/1909

VANVOOREN Joanna

01/05/1870

28/05/1940

DENBAES Edward

10/05/1866

10/03/1944

TORREELE Leonie

1872

1950

DEVOGHEL Hendrik

1884

1948

NYVILLE Bertha

1907

1912

GHYS Justine

1844

1925

53

COLAERT Justin

1834

1906

6

VANHASSELT Louis

1857

1918

7

D'HAENE Louis

1841

1878

MEYNNE Emma Rosalia

1845

1909

D'HAENE Leon

1865

1955

REUBEN Marie

1861

1927

DESCHIETER August

10/04/1837

26/09/1914

DE VRY Joanna

28/06/1847

26/08/1908

DESCHIETER Rosalie

14/09/1870

02/05/1926

VANDEWAETER Karel

1832

1908

VANLANDSCHOOTE Sophia

1844

1928

BILLIET Karel

1816

1889

LAMOOT Marie

1810

1883

DEROO Rosalie

1786

1837

REES Antoon

1781

1837

REES Rosalie

1810

BRAECKE Petrus

1824

1885

VANSEVENANT Carolus

1836

1912

DECOSTER Joanna

1838

1934

DEVRY Pieter

1863

1910

VERHAEGHE Sophia

1864

1951

HOUCQUET Melanie

1862

1952

31
40

47

blok 05

10

11
21
33

35

PAUWELS Sophia
46
66
68

(wordt vervolgd)

66 | jrg. 13 nr. 4

jrg. 13 nr. 4 | 67

aanvullingen
KW 3: weduwe van Josephus Carolus DEBRUYNE (°1872)
KW 31 = xx Lombardsijde, 16-06-1822 met Carolus Ludovicus NEIRYNCK (°Leke, 18-12-1785)
KW 32 & 33 = Franciscus DEFOER & Anna Theresia VOLBREGHT (+Schore, 17-12-1818)
KW 34 & 35 = Jacobus LEVEQUE (+Sint-Pieterskapelle, 03-08-1813) & Maria DEPOORTER
KW 36 & 37 = Ferdinandus Josephus BOOMGAERT (1772-1864) & Henrica Catharina VANPEPERSTRAETE (17731828)
KW 38 & 39 = Petrus Jacobus VANDAELE (1778-1822) & Godeliva Clara MARECAU (1777-1834)
KW 40 & 41 = Petrus Jacobus Bonifacius DESAEVER (1759-1832) & Cecilia Constantia GODERIS (1746-1815)
KW 42 & 43 = Joannes Baptista WILLEMS (1757-1822) & Barbara Josephina LIEBAERT (1763-1809)
KW 44 & 45 = Josephus DEBERGH & Maria Theresia VERSCHOOTE
KW 46 & 47 = Jacobus Petrus NEKELSON (°Lo) x Oudekapelle, 27-06-1785 Joanna Maria VERHELST (°Oudekapelle)
KW 48 & 49 = Petrus Joannes LAUWIE (1735-1789) & Maria Francisca DEWULF (+1794)
KW 50 & 51 = Franciscus Guilielmus KESTELOOT (°Pollinkhove) & Theresia Cecilia SWERTVAEGHER
(°Eggewaartskapelle)
KW 52 & 53 = DEMEESTER Joannes (ex Vinkem) & Kerckhove Anna (ex ‘s-Heerwillemskapelle)
KW 54 & 55 = ROGADTS Anselmus Eugenius (ex Alveringem) & Jansseune Maria Godelieva (ex Lo)
KW 56 & 57 = BOGAERT Corneel (°Slijpe, +Lombardsijde, 19/04/1803) & VANBEVEREN Maria (°Leffinge, 80 jaar;
W. Lombardsijde)
KW 58 & 59 = LUTSE Ambroos (°Adinkerke, VMiddelkerke, 28/04/1823) & HILLEBRANT Maria (°Leffinge,
VMiddelkerke, 10/03/1787)
KW 60 & 61 = Simon Franciscus DESNYDER & Veronica BOGAERT
KW 62 & 63 = Ludovicus VANHILLE (+Kaaskerke, 29-07-1787) & Victoria ALLEMEERSCH (+Kaaskerke, 04-03-1800)
KW 92 & 93 = Jacobus Albertus NEKELSON (°Roeselare, +Lo, 08-05-1792) x Lo, 26-06-1753 met Jacoba
WARMOES (°Woumen, +Lo, 22-12-1768) = KW 32 & 33 van Angèle NEKELSON, 100-jarige, hierna
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aanvullingen
KW 10 & 11 = KW 8 & 9 van KS Jeremia COTTRY (1913-2013), eeuwelinge; dus eeuwelinge Angele Nekelson is
een achternicht van eeuwelinge Jeremia Cottry (zie FV nieuwsbrief jrg. 13 nr. 3, juli-aug-sep 2013)
KW 16: xx Lo, 17/10/1811 Huyghe Jeanne Therese (°Pollinkhove, 25/05/1787) d.v. Huyghe Raymond Faustin
(+Pollinkhove, 6/03/1796) & Lams Anne Brigitte (+Pollinkhove, 12/05/1801)
KW 19 xx Izenberge, 31-01-1821 met Cornelius Jacobus VERHAEGHE (°Watou, 09-07-1787)
KW 24: x Boezinge 13-04-1790 Barbara Carola BEELE (°Brielen 14-07-1766, +Noordschote 02-05-1799)
KW 28: xx Zonnebeke, 04-05-1817 Coleta Francisca DEWILDE (°Sint-Jan)
KW 32 & 33 = Jacobus Albertus NEKELSON (°Roeselare, +Lo, 08-05-1792) x Lo, 26-06-1753 met Jacoba WARMOES
(°Woumen, +Lo, 22-12-1768)
KW 34 & 35 = Petrus Joannes DUJARDIN (°Wulveringem) & Josepha Theresia BRAEM (°Wulveringem)
KW 36 & 37 = Ambrosius VLAMYNCK (°Watou) & Maria Theresia THEETEN (°Watou)
KW 38 & 39 = Petrus Joannes DUJARDIN (+Alveringem, 14-05-1775) & Seraphina BRAEM (+Alveringem, 20-051775)
KW 40 & 41 = Philippus Jacobus COTTRY (°Bulskamp, 07-11-1742 +Veurne, 23-11-1805) x Adinkerke, 17-11-1772
Anna Catharina DAUCHY (°Wulveringem, 1745 +Veurne, 08-10-1822)
KW 42 & 43 = Petrus Franciscus MAHIEU (°Wulveringem, +Vinkem, 05-11-1796) & Isabella Jacoba HUYGHE
(°Pollinkhove, ca. 1752)
KW 44 & 45 = Bernardus TANGHE (+Bulskamp, 02-10-1787) & Joanna Petronilla DEMOLDER (+Bulskamp, 27-101794)
KW 46 & 47 = Petrus Jacobus RIETVELT & Brigitta GALEYNS
KW 48 & 49 = Bernardus DESMADRYL (°Elverdinge 06-101714, +Elverdinge 17-08-1803) & Rosalia Benedicta DECAN
(+Elverdinge 22-01-1798)
KW 50 & 51 = Hieronymus CORNELIS (°Poperinge, 10-091746 +Poperinge, 26-11-1783) & Angela Clara DELIE
(°Poperinge, 1739 +Poperinge, 27-03-1791)
KW 52 & 53 = Marinus DEMEDTS (°Ardooie) & Rosa Clara
DEFEVER (°Woumen)
KW 54 & 55 = Franciscus Josephus VOLCKE (°Merkem) &
Anna Theresia DEFEVER (°Merkem)
KW 56 & 57 = Franciscus Benedictus DEMEULENAERE &
Maria Cornelia D’HAECK (beiden afwezig sinds 1776 !)
KW 58 & 59 = Laurentius BLIECK (°Zonnebeke) & Catharina
Theresia VLERCKEN (°Vlamertinge)
KW 60 & 61 = Joannes Cornelius (DE)WIEL (+Leisele, 23-071810) & Maria Jacoba DEBREUS
KW 62 & 63 = Petrus Albertus DEDRYE (+Leisele) &
Petronilla Theresia VANDENBERGHE (+Leisele)
Gemiddelde leeftijd ouders = 74 jaar
Gemiddelde leeftijd grootouders = 82 jaar
Gemiddelde leeftijd overgrootouders = 63 jaar
Gemiddelde leeftijd betovergrootouders = 61 jaar
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DOCUMENTATIE FV WESTKUST
Familiekunde Westkust heeft in haar collectie een aantal stukken die gedeponeerd werden. We geven er graag een
overzicht van.

Gedeponeerde documentatie door Maurits Schakman (INV/001-005)
INV/001
INV/002
INV/003
INV/004
INV/005

Nota’s betreffende genealogie Schakman en genealogie Hinderyckx
Nota’s betreffende genealogie Hinderyckx
Nota’s betreffende de koninklijke familie, plaatsnaamkunde, Veurne en de kasselrij, de slag bij Cassel
(gesneuvelden) en huwelijken van soldaten in de stad Veurne
Dossiers met handschriftelijke notities en knipsels betreffende diverse families (deels geordend) –
deel I
Dossiers met handschriftelijke notities en knipsels betreffende diverse families (deels geordend) –
deel II

Gedeponeerde documentatie door vzw Ganzeweide (INV/007-008)
INV/007
INV/008

Familiedocumenten (bidprentjes, fotoalbums, …) betreffende de familie Barbier
Familiedocumenten betreffende legaat Wuyts
Familiedocumenten betreffende legaat Vanderkelen

Archief René Vermeire (INV/011-013)
Gedeponeerd: ?
(INV/011)
1

Stambomen – diverse documentatie A1-A10

2

Stambomen – diverse documentatie A11-A20

3

Stambomen – diverse documentatie A21-A26

A-1/Alphonse Adams
A-2/stam 1: Van Hee + Lo
A-3/stam 2: Van Hee (Merkem/USA)
A-4/stam 3: Alphonse Van Hee
A-5/stam 3: Edmond Van Hee
A-6/stam 3: Pauline Van Hee
A-7/stam 3: Godfried Verlende
A-8/stam 3: Van Hee
A-9/stam 3: Alphonse Van Hee-Butaye
A-10/stam 4: Van Hee
A-11/stam 5: Faure (Didelle)
A-12/stam 5: Faure - Verschave
A-13/stam 3 en 6: Franz Verlende
A-14/stam 6: Franz Verlende
A-15/stam 7: De Cae
A-16/Stam 8: Fraeys
A-17/stam 9: Cornelis
A-18/stam 23: Pil
A-19/stam 25: Paris
A-20/stam 33: Tack

A-21/stam 40: de Brouckere
A-22/stam 49: Lauwers
A-23/stam 50: Fraeys (de Gapannes)
A-24/briefwisseling Alphonse Adams - Karel de Lille
A-25/mgr. Sylvain Van Hee
A-26/poorters van Veurne
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(INV/012)
4

Diverse – stambomen B1-B6

5

Diverse – stambomen B7-B13

6

Diverse – stambomen B14-B21

B-1/ref. 1/3 - eerste stamboom Van Hee 1955 (A. Adams)
B-2/ref. 3/6 - kwartierstaat Verlende (Lo)
B-3/ref. 3/9 - kwartierstaat Cornelis (Stavele)
B-4/ref. 4 - Desmadryl
B-5/ref. 5 - Bieswal
B-6/ref. 6 - Butaye-Verlende
B-7/ref. 8 - Fraeys de Gapannes - Fraeys de Veubeke
B-8/ref. 8 - Wilmaers
B-9/ref. 8 - Serruys
B-10/ref. 8 - de Villegas
B-11/ref. 8 - Fraeys (Gent)
B-12/ref. 10 - Mulle (de Terschueren)
B-13/ref. 30 - Sapelier
B-14/ref. 33 - Tack (Nieuwkapelle)
B-15/ref. 36 - de Man (Reninge)
B-16/ref. 37 - Fraeys
B-17/ref. 40 - de Brouckere
B-18/ref. 44 - Criem
B-19/ref. 50 - Fraeys (de Gapannes)
B-20/ref. 50 - Peel-de Man
B-21/diverse opzoekingen Claude Vanhee

(INV/013)
7

Diverse – C1-C7

8

Diverse – C8-C13

9

Diverse – C14-C21

10

Staten van goed – Verlende, Cornelis, Van Hee

11

Staten van goed – Verlende, De Cae, diverse

C-1/Armorial des Institutions Communales d'Anvers
C-2/Death of Canon Van Hee
C-3/Stavele
C-4/geschiedenis van Geluwe
C-5/E.H. Alfons Van Hee (Bachten de Kupe)
C-6/madame Tack, moeder der soldaten
C-7/de familie Van Hee te Lo

C-8/van een oude brouwerij te Alveringem
C-9/de burgemeesters van Veurne
C-10/op verkenning in het oude Torhout
C-11/familiestamboom Van Hee (Edmond Van Hee)
C-12/notices genealogiques et historiques sur quelques familles en Flandre Occidentales
C-13/notices genealogiques et historiques sur quelques familles Brugeoises
C-14/abdij van Lo - afschrift uit dagboek van E.H. Petrus Mallebrancke (1756-1830)
C-15/provincieraad van West-Vlaanderen
C-16/begrafenis van pastoor Reyphins te Izenberge
C-17/bijdrage tot de geschiedenis van Zoutenay
C-18/Leonce Mulle de Terschueren te Nevele
C-19/verdere afstamming Vanhee Houtem - Peter Vanhee
C-20/afstamming Van Hee Geluwe - Marcel Samain
C-21/Lo, oud kadaster
D0/staat van goed nr. 26.469 (Jan Verlende) - volledig

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

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

Zondag 27 april 2014

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

Zondag 18 mei 2014

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

zondag 15 juni 2014

10u00
Erfgoedwandeling in Nieuwpoort-bad door Friede Lox

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

13.30 tot 17.30 uur
14 tot 18 uur en 19 tot 22 uur.
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Woord van de voorzitter
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Oude grafmonumenten op de stedelijke begraafplaats Nieuwpoort (vervolg 2)
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Geboren met een baksteen in de maag…. de familie Focqueur
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Het wetsvoorstel om de ouders een vrije keuze te laten voor
da naam van hun kinderen heeft de afgelopen weken de
gemoederen beroerd. Familiekunde Vlaanderen pleitte
ervoor om ofwel de familienaam van de vader ofwel die van
de moeder te kiezen. Op die manier wordt het
gelijkheidsbeginsel gerespecteerd.
Omtrent de invoering van de dubbele familienaam heeft FV
twijfels, omdat dit breekt met een traditie, omdat het
familiale, praktische en administratieve moeilijkheden met
zich meebrengt. Familiekunde Vlaanderen heeft in haar
advies aan de Kamercommissie duidelijk gesteld dat wanneer
er toch gekozen wordt voor de invoering van de dubbele
naam, deze er wél voor kan zorgen dat zeldzame of met
uitsterven bedreigde familienamen kunnen blijven
voortbestaan. Wanneer men toch kiest om de dubbele
familienaam prioriteit te geven, zou de keuze voor tien
combinatiemogelijkheden vanaf de volgende generaties
drastisch beperkt kunnen worden.
Deze nieuwe familienaamwetgeving maakt genealogisch
onderzoek in de toekomst inderdaad moeilijker, maar niet
onmogelijk. Nu reeds is een familienaam niet meer het enige
identificatiemiddel. Daarvoor dient bijvoorbeeld het
rijksregisternummer. Vermoedelijk komt daar ook nog het
individueel DNA-profiel bij, zodat we voor genealogisch
onderzoek in een niet zo verre toekomst niet meer
afhankelijk zijn van de familienaam van een individu. Toch
knipt een volledig vrije familienaamkeuze onherroepelijk de
historische band door van een individu met een bepaalde
familie
Een ander pijnpunt voor vele familiekundigen en
heemkundigen, zijn de beperkingen van de privacywetgeving,
waarbij de aktes van de burgerlijke stand gedurende 100 jaar
(en de bevolkingsregisters zelfs voor 120 jaar!) niet
consulteerbaar zijn voor genealogisch of heemkundig
onderzoek. Deze verregaande beperking van de
raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen zet een
belangrijk en vaak genegeerd mensenrecht onder
toenemende druk, namelijk het "recht op afstamming", dit
wil zeggen het recht om je afstamming te kennen. We
dringen er bijgevolg sterk op aan dat de overheid zeer
terughoudend zou optreden bij het vastleggen van zeer lange
termijnbeperkingen voor het raadplegen openbare
documenten. Hierbij wordt immers radicaal ingegaan tegen
een steeds meer voortschrijdende toegankelijkheid en
openbaarheid van genealogische bronnen in andere
Europese landen. Dat leidt ertoe dat genealogisch onderzoek
in België sterk bemoeilijkt wordt ten opzichte van onze
buurlanden. Op dat vlak zou een uniforme Europese
regelgeving misschien soelaas kunnen bieden.

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

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

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

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

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

(foto's : Westhoek.be)

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

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

blok

nr

begraven personen

blok 05

68

blok 05

95

blok 05

124

blok 05

126

blok 06

8

blok 06

10

blok 06

14

blok 06
blok 06

16
40

blok 06

49

blok 06

53

blok 06
blok 06

59
60

blok 06
blok 07

61
22

blok 07
blok 08

25
8

blok 08

10

blok 08
blok 08

11
12

blok 08

17

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

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

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

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

1776
1826
1828
1816
1818
1859
1857

25/04/1824
1899
1893
1871
1875
1924
1948

1860
1851

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

05/08/1875
09/01/1876

blok 08
blok 08

33
42

blok 08

43

blok 08

61

blok 08

63

blok 08

69

blok 08

79

blok 08

122

blok 08

137

blok 09

2

blok 09

5

blok 09

35

blok 09

42

blok 09
blok 09

62
63

blok 09

76

blok 09

84

blok 09

85

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

14/11/1840

13/04/1891

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

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

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

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

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

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

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

Kinderen van Judocus en Joanna:
11
12
13
14
15

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

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

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

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

2

3
4
5

6
7

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

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

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

8

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

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

Joannes Baptiste Michael Foqueur, geboren op 7 januari 1769 in Veurne (Sint-Niklaas). Volgt
VI-a.
Michael Gerardus Foqueur, geboren op 23 september 1770 in Veurne (Sint-Walburga). Volgt
VI-b.
Maria Joanna Constantia Foqueur, geboren op 6 juli 1772 in Veurne (Sint-Walburga). Maria is
overleden op 27 augustus 1818 in Nieuwpoort, 46 jaar oud. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 21
april 1806 in Oostende met Bernardus Jacobus Baert, 27 of 28 jaar oud. Bernardus is geboren
in 1778 in Snellegem, zoon van Joannes Baert en Joanna Hoste. Bernardus is overleden.
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5

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

Kinderen van Michael en Maria (2):
6

7
8
9
10
11

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

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

4

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

Kinderen van Michael en Maria:
1

2
3
4
5
6
7
8

9

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

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

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

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

2
3
4
5
6
7
8

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

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

2

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

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

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

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

-

Neem eens een kijkje op de website www.genver.be : hier vind je links naar de registers van de
burgerlijke stand die op de site van de mormonen kunnen geconsulteerd worden
(www.familysearch.org/search): zeer handig om vlug bij de gewenste filmrollen te komen !
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ONZE ACTIVITEITEN
Zaterdag 20 september 2014

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

Zondag 19 oktober 2014

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

Zondag 16 november 2014

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

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

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

met de gewaardeerde steun van

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

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

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

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

huwelijken
1820‐1830
1831‐1846

begravingen
1820‐1830
1831‐1846

1803‐1840
1840‐1898
1898‐1914

1840‐1914

Hoogstade

dopen

begravingen

1884‐1914
Avekapelle

begravingen

1871‐1914
1871‐1914

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

Booitshoeke

dopen
1823‐1870
1870‐1878
1878‐1914

huwelijken
1833‐1870
1870‐1878

1808‐1835

1808‐1835

1836‐1844

1836‐1844

1845‐1914

1845‐1914

Houtem

1884‐1914

huwelijken

begravingen

1830‐1840

Alveringem

huwelijken

huwelijken

1808‐1829
1847‐1876

dopen
1871‐1914

huwelijken

begravingen

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

1854‐1914
1803‐1808

Eggewaartskapelle

huwelijken

Izenberge

1893‐1914
Gijverinkhove

huwelijken
1796

1854‐1914

begravingen

1846‐1914

dopen
1796
1798
1799‐1802

begravingen

1769‐1774;
1797‐1798;
1804‐1829

1878‐1914

dopen
1885‐1914

1803‐1840

1840‐1914

1847‐1888
1889‐1914

dopen
1874‐1905
1906‐1914

1803‐1840

begravingen
1796

1800‐1802
1802

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

huwelijken

begravingen

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

1885‐1914
1807‐1817

1807‐1816
1816‐1841
1841‐1884

Steenkerke

dopen
1906‐1914

huwelijken

begravingen
1868‐1914

Vinkem

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

huwelijken
1801‐1809

begravingen

Wulveringem

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

huwelijken

begravingen

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

1817‐1860
1860‐1884

GOED OM WETEN


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



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



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



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

jaar
#blz
uitgave

archiefinventarissen
ARI/096
ARI/097

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

1998
2000

58
32

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

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

2001
2001
0

89
89
17

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

67
38
57
82
29
35
95
169
95
30
20

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

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

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

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

2012
2012
2011

326
327‐667
30

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

2012

520

2012
0
1971
1938

524‐
1040
81
164
153‐279

1966

412

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

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

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

2010
2010
2010
2012
2010
2004
1998
2013
0

8
170
152
34
53‐78

1982
0
1976

130‐320

1982

96

2013
2014

416

2013
2013
0

10
24

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

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

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

1976
1976
1914‐
1938

658
660‐
18 dln

1953

397

1962
1979
1941
1942

224
332
62
217

1942
1969
2004
1963
1980

20
27
317
19
104

0

157

2012
1999

160
334

heemkunde
HMK/246
HMK/247
HMK/248

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

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

1990
1984

63

1997
1978

26
64

2006
1959
1960
1962
1996
1970

159

2002
1976
1979

143
95
144

1976
1984
0
0
0
2013
2014

195
36
24
12
24
112
30

1999

242

2000

320

1985
2012

185
135

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

2012
2012
2012
2012
2011
0

208
138
319
295

0

239‐473

0
0
0

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

0

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

126
81

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

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

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

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

0
0
0

0

238

1978
2001

2115‐
2351
2352‐
2458
42
293

2000
1998

364
119

0
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NOT/062

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

2013

185

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

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

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

2005
2008
0
0
0
0
2005
2005

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

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

2005
2012
2012
2012
2012
2009
2010
2010
2008
0
1999

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

272
272
170+78
273
108

2005
2008
0
0
0
0

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

0
0
0
0
1993
0

90
90
159
180
41
145

0

146‐289

0

290‐531

1999

147

0
0
1970
1971

64
61
114
115‐308

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

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

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

Bv. (zie volgende bladzijde)
lotingsnummer 34 : Le Roy, Bruno Leo, ° 29 mei 1828 te Zonnebeke, werkman
zoon van Alexander Franciscus (landsman) en Quinten, Barbara Theresa, Zonnebeke, xxxx
ellen, palmen, duimen en strepen, lang gezicht, gemiddelde mond, blond haar, scherpe neus
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Aan te raden :
Stap 4 : downloaden en opslaan op eigen PC : op de wijze afhankelijk van uw browser
Beweeg cursor onderaan op het geopende venster: er verschijnt meestal een download‐symbool.
Stap 5 : eens dit pdf–bestand bewaard op uw pc, geef je het een naam (bv Zonnebeke_1847)
Ten allen tijde vlug beschikbaar om in te bladeren, zoeken en screenshots van te maken.
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OPMERKINGEN :
* bij stap 1 : “militieregister Xxxxxx” => Xxxxxx = gemeente in West‐Vlaanderen
* in stap 2 varieert aantal “beschrijvingen” volgens ingevoerde gemeente
* stap 3 : afhankelijk van het militiejaar werden registers opgemaakt per gemeente of per “canton”
* taal : tot ca 1820 = Frans / vanaf ca 1820 = Nederlands / vanaf 1851 = ééntalig Frans /
vanaf 1904 = tweetalig
* de “loting” wordt opgeheven in 1910 => vanaf 1911 wordt het de “Nationale Militie”
* maten (taille/gestalte) :
1. Franse tijd :
a) decimaal : m (mètre), mm (millimètre)
b) oude maten/mesures du Rhin : pied/voet, pouce/duim, ligne/lijn of streep
1 Rijnlandse voet = 0,3139465 meter = 314 mm
Er gaan 12 duim in 1 voet. 1 duim is 0,026162 meter = 26 mm
Er gaan 12 lijn/streep in 1 duim. 1 streep is 0,00218 meter = 2 mm
Bijv. Alexander Leroy (MR Zonnebeke 1815, nr 35) meet volgens “signalement” :
4 pieds
x 0,3139465 = 1,255786
11 pouces x 0,026162 = 0,287782
6 lignes
x 0,00218
= 0,01308
Totaal = 1,556648 = 1 m 556 mm = ondermaats
Alexander wordt dan ook sinds 1810 telkenjare afgekeurd wegens “défaut de taille”.
Toch huwt hij op 17 jan 1815 en wordt de trotse vader van 13 kinderen.
2. Hollandse tijd : (wet van 1816) militieregisters vanaf 1822
Men gebruikt het decimaal stelsel SAMEN met de oude Nederlandse begrippen :
in België en Nederland is de eenheid der lengtematen de el (mètre). De el is verdeeld in 10 palm (decimètre), 100
duim (centimètre), 1000 streep (millimètre)
1 el (aune) = 1 meter
1 palm (paume) = 1 decimeter
1 duim (pouce) = 1 cm
1 streep (ligne) = 1 mm
Bijv. Bruno Le Roy (MR Zonnebeke 1847, nr 34) meet volgens zijn “signalement” :
1 el, 6 palm, 6 duim, 0 streep. Dat is dus 1 m 66 cm of 1,660 m
“ Goed voor de dienst” ?
Uit de militieregisters Zonnebeke 1847 : 6 opgeroepenen uit de vorige klasse(n) + 29 van klasse 1847 => totaal 35
mannen.
Slechts 15 worden “in dienst gesteld” … dus 20 vrijgestelden (7 definitief + 13 tijdelijk).
We lezen : “finaal vrij als gebogheld”, “finaal vrij voor chronische oogontsteking met verlies der zwenking”, “finaal
vrij voor mismaektheyd der regter knye”, “een jaar vrij voor lengte 1‐3‐4‐0” (1,34 m), “1 jaar vrij wegens
broederdienst”, “finaal vrij, broeder gepasporteerd”, …
Alle mogelijke drog‐ en andere redenen worden aangewend om aan de dienst te ontsnappen: inventief … dikwijls op
het naïeve af…
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EEN MYSTERIEUS BIDPRENTJE…
JOERI STEKELORUM
Van Bernard Demeester‐Hosten kregen we volgende bidprentjes doorgestuurd, met de vraag : één bidprentje is
duidelijk fout, maar welk ?

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


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



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



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



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

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

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

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

Zondag 19 oktober 2014

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

Zondag 16 november 2014

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

IN DIT NUMMER
Westhoekers overleden in de Kempen
Behoeftingen in de kasselrij Veurne in 1782 (deel 1)
Goed om weten
Een mysterieus bidprentje (2)
De 100‐jarige Helena Boeve
Kwartierstaat Helena Boeve

p. 34
p. 40
p. 47
p. 48
p. 49
p. 51

met de gewaardeerde steun van

Hoe begin ik aan mijn stamboom ?
Een initiatiecursus van 5 lessen in het dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67, Veurne
ZIE p. 34
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IBAN: BE37 9796 2228 6428
BIC: ARSPBE22
van FV‐Westkust vzw
p/a Proostdijkstraat 1
8630 Veurne
gratis voor FV‐leden van de regio
Westkust

HOE BEGIN IK AAN MIJN STAMBOOM?
Een initiatiecursus van 5 lessen in het dienstencentrum De
Zonnebloem, Zuidstraat 67, Veurne
1 Hoe begin ik eraan?
Welke informatie is belangrijk? Waar moet ik eerst zoeken? Ordenen van
gegevens. Basisregels voor genealogieën, kwartierstaten.

2 Burgerlijke Stand registers
Praktische aangelegenheden, toegankelijkheid van archieven,
privacywetgeving, bevolkingsregisters

3 Parochieregisters
e‐mailadres:
fv.westkust@gmail.com
webstek:
www.vvf‐westkust.be
documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II‐laan 2
8670 Koksijde‐Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag
van 19‐22u; elke zaterdag van
13u30‐17u
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58‐4141‐1712‐2179
BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3
2170 Merksem
Raad van Bestuur FV‐Westkust
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Roger Lombré, Chantal
Loones, Willy Moons, Gaby Van
Canneyt, Reginald Vermoote,
bestuursleden

Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar
teksten.
Redactie Willy Moons
willy.moons@telenet.be
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Verschilpunten met de burgerlijke stand, veel gebruikte afkortingen, inleiding
tot Latijns schrift

4 Andere bronnen
Staten van goed, wezerijakten, notariaat, legerarchief, poortersboeken,
internet, …

5 Geleid bezoek aan het provinciaal FV‐documentatiecentrum


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

Inlichtingen
Marc Derudder 058 31 16 57

mderudder@gmail.com

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

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

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

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

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

GEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+Geel, 22 maart 1845

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adinkerke
Den hooftman der prochie van Adynckercke (…) heeft d’eere te seggen dat hij naer ondersoeck heeft bevonden den
volgenden nombre der dischsenoten met hunne jaeren ende nombre van kynderen soo volgt
Frans Arens en vrauw woonende op Adinkercke, hij oudt 39 jaeren ende syne vrauwe 56 met twee soonen ende een
dochterken wanof de soonen besteedt syn door de prochie ende het dochterken dient, t’een soontje besteed te …
ende t’ander voor cleedynghe
Vidua van Eecke tot Belle oudt …
Isabelle filia Aud. Cordier oudt 14 jaeren besteedt
Isabelle Lambrecht oudt 12 jaren, besteedt
Vidua Frederyck Wyllynck clockeluydeghe oudt 62 jaeren op Adinkercke hebbende een dochterken by haer oudt 16
jaeren
Carel D’Hondt oudt 18 jaeren besteedt
Joannes Nevejans oudt 37 jaeren, vrauw oudt 40 jaren hebbende thuys 4 kynderen: Joannes oudt 16 jaeren, Carolus
11 jaren, Constance oudt 4 jaeren ende een van 2 jaren
Philips Maes oudt 15 jaeren besteedt
Norbert Maerten oudt 43 jaeren syne vrauwe 26 jaeren hebbende twee soonen den eene 9 jaeren en den andere
seven jaeren, boerewercklieden op Adinkercke
Joannes Quatereel oudt 42, syne vrauwe 39 jaeren op Ghyvelde, boerewerckman, hebbende nogh thuys 4 kynderen
wanof Pieter oudt 11 jaeren, Jacobus 10 jaeren, Joanna oudt 7 jaeren, Mary oudt 4 jaeren
Vidua Vandebroucke oudt 63 jaeren, besteedt met haere dochter tot Uxem

40 | jrg. 14 nr. 3

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

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

Jacobus Ghequiere en Joanne Therese Stoop syne huysvrauwe tot Veurne

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

de weduwe Ferdinande Ascrawaet met vijf kinderen woonende tot Veurne

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

De weduwe Andries Bernaert

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

de weduwe Pieter Rietvelt op Steenkercke met een kynt

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

de weduwe Maerten Broucke woonende tot Veurne met vier kynderen

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

de weduwe Zacharias Desmet met twee kynderen woonende op Steenkerke

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

Leynaert Nys met vrauw en twee kynderen woonende op Oostduynkercke

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

Frans Vanden Busscche met vrauw en vier kynderen woonende op Oostduynkercke

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

de weduwe Philippus Descheyer woonende op Oostduynkercke met eene doghter

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

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

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


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



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



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



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



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



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

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

Foto Dirk Van Hove, gem. Koksijde

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

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

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

Zondag 8 februari 2015

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

Zondag 15 maart 2015

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

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

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

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

Het bestuur en de leden van Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust, en de redactie van
deze nieuwsbrief wensen de lezers een gezond en gelukkig 2015.

jrg. 14 nr. 3 | 53

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

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

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

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

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

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

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

Booitshoeke
Staet ende declaratie onthoudende de dischenooten der prochie van Boitshoucke met hunnen naem (…)
Alvooren Pieter Vanacker tot Westeynde oudt … jaeren, synnen huysvrauwe …. jaeren, hij heeft twee soonen den
eenen ter elde van 11 jaeren ende den anderen 6 jaeren, ende twee dochters de eene oudt 13 jaeren ende de
jrg. 14 nr. 3 | 57

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

Bulskamp
Liste van alle de persoonen die geallimenteert zyn uyt de middelen van den disch der prochie van Bulscamp (….) op
het verklaert van Pieter Kesteman hooftman ende Joannes Brouckaert dischmeester der geseyde prochie van
Bulscamp (….)
Alvooren Jacobus Louwaert ter elde van 53 jaeren wesende klockluyder ende genairende met schoelappen, zyne
vrauwe oudt 46 jaeren, gaende in dachwerck, zyn kynderen bestaen in Victoria Eugenia ter elde van 23 jaeren
wesende in dienste, Frans oudt 9 jaeren assisteerende in het luyden, ende Pieter ter elde van 6 jaeren benevens
Marie ter elde van 8 jaeren alle drie woonende met hunne ouders.
Marie Outters weduwe van Norbert Claerhout oudt 60 jaeren uytgaende in dachwerck; dese weduwe Claerhout
heeft vijf kynderen te weten Philippus oudt 29 jaeren, Pieter Joannes ter elde van 27 jaeren beede doende het
ambacht van matsenaere, Justus Emanuel oudt 18 jaeren zynde in dienste van de lantslieden alsmede Marie
Therese oudt 21 jaeren, Norbert 15 jaeren met zyne moeder woonende.
Joannes Doom ter elde van 48 jaeren omme haer incomoditeyt besteet van den disch ten deele genairende met
spynnen.
Jacobus Vanhove ter elde van 75 jaeren met Joanne Snick oudt 60 jaeren zyne huysvrauwe beede onbequaem tot
eenigh werck.
Caerel Vandenkerckhove oudt ter elde van ontrent 70 jaeren wesende zackdraeger s’woensdaegs tot Veurne.

58 | jrg. 14 nr. 3

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

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

Stuivekenskerke
Alle de dischgenoten ende kinderen der prochie van Stuyvekenskercke by missyve versocht (….)
Alvooren t’menage van Joannes Baptiste de Rieuw in den ouderdom van ontrent de 50 jaeren en syn vrouwe
ontrent de 40 jaeren den voornoemde Derieuw heeft seven kinderen en woonen met hem waer af het outste is
oudt 15 jaeren met naem Joanna, een soone met naem Philippus oudt 12 jaeren, noch een soone met naem
Henricus oudt 11 jaeren, een dochter met naeme Rosa oudt 9 jaeren, een dochter met naeme Anna oudt 7 jaeren,
een dochter met naeme Brisitha oudt 6 jaeren, een knecht met naem Pieter oudt 2 maenden; den voornoemden
Derieuw gaet uyt in dagheuren en alle werken waer toe hij versocht wort by den boere styl volgens dat hy heeft
gediclareert.
t’menage van Frans Goudtsmit inden ouderdom van 40 jaeren en syne vrouwe ontrent 35 of 36 jaeren, sy hebben
drie kinders den oudtsten met naeme Joannes oudt 40 jaeren, een soone met naeme Pieter in den ouderdom van
13 jaeren, een dochter met naeme Barbara oudt 8 jaeren; den voornoemden Goutsmit gaet alle dagen uyt in
dagheuren bij den boer
t’menage van Filiciaen Neve in den ouderdom van inde 40 jaeren en syne vrouwe in de 30 jaeren den voornoemdee
Neve heeft vier kinderen by hem t’outste inden ouderdom van ontrent de 14 jaeren met naeme Mary Joanna, noch
een dochter met naeme Thresia oudt 11 jaeren, een knecht met naeme Henrycus oudt 5 jaeren, een dochter met
naeme Fhicitas oudt 4 jaeren, de voornoemde Neve is een kuyper en doet de selve fontie.
t’menagie van vidua Carel Goutsmit de selve weduwe heeft twee kinders by haer het oudtste met naeme Philippus
oudt 13 jaeren; noch een soone met naem Henrycus oudt 11 jaeren.
t’sterfhuys van Joannes Vallays twee kinders t’outste is besteedt onder de lynde in den ouderdom van ontrent de
13 jaeren, het is een soone; een dochterken oock besteedt van ontrent de 7 jaeren.
twee kinders van t’sterfhuys Frans Caene twee kinders t’houste is gequeeckt van een party in heren (?) onvergelt
den disch oudt 7 jaeren het ander is besteedt onder de lynden is oudt 5 jaeren.
t’menagie van Frans Goderis inden ouderdom van 5 of 36 jaeren en synen vrouwe van ontrent de selve oude hij
heeft 5 kinders, t’outste een soone oudt 11 jaeren, noch een soone oudt 9 jaeren, noch een soone oudt 7 jaeren,
noch een soone oudt 5 jaeren, een dochter oudt twee maenden, den voornoemden Goderis is een boer werkman
en wint al wat hij kan.
t’menagie van Philippus de Ceuninck in den ouderdom van ontrent de 50 jaeren en syne vrouwe inde 30 jaeren, hij
heeft vier kinderen het oudtste is een dochter oudt 14 jaeren, een soone van ontrent de 8 jaren, een dochter van
ontrent 7 jaeren, een dochter van ontrent de 3 jaeren, den voornoemden Ceuninck is bier wercker in de stad
Veurne en beesten leveren voor de menschen in dagheuren ende tot ander wercken, waertoe hij versocht wort.
t’menagie van Pieter Lefevre in den houderdom van in de 50 jaeren en syne vrouwe, hij heeft drie kinderen, het
oudtste is oudt 11 jaeren, een dochter, een soone oudt ontrent 8 jaeren, een soone oudt 1 jaer, den voornoemden
Lefevre is een boere werckman en gaet uyt in dagheuren.
J. Vankemmelbeke, hooftman
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PEIRE François
VANMASSENHOVE Octavie
PEIRE Frans
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VANHOUCKE Antoon
DEVRY Sylvia
MICHIELS Octavie
VANHOUCKE Leon
MARKEY Carolus
de GRAVE Romanie
MARKEY Bertha
MARKEY Gabrielle
VYAENE Ludovicus
DECROP Amelia
VYAENE Hendrik
VAN ELK Henri
LOPPENS Carolus
LOPPENS Carolus
GOMMERS Ludovica
VERMEERSCH Octavie
TOEBAT Leo
DESECK Clemence
TOEBAT René
LAMMERANT Maria
TOEBAT Julia
DESECK Petrus Henricus
DESECK Petrus Carolus
ZIELENS Coleta
kinderen van DESECK Pieter & DEMAN Maria
DESECK Petrus Jacobus
BOUCQUEY Hélène
RIECHERTS Jan
VANELVERDINGHE Leonie
RIECHERTS Elisabeth
STEVELINCK Hendrika
BLONDÉ René
DEMEYERE Josephine
BLONDÉ Simonne

1841
1846
1860
1891
1901
1895

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

1827

1864

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

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

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

_______________________________________________________________________________________

GOED OM WETEN


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



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



Wie digitale opzoekingen wil doen naar militairen kan daarvoor terecht in het Koninklijk Museum van het
Leger en de Krijgsgeschiedenis. Slechts een deel van de persoonlijke dossiers van militairen wordt in het
documentatiecentrum van het Koninklijk legermuseum bewaard.De link daarvoor is :
http://klm‐mraiwp.bh‐a.eu/fmi/iwp/cgi?‐db=DossiersOfficiers&‐loadframes
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De digitalisering van het kerkhof van Beveren a/d IJzer is een feit. Dirk Cailliau en Dirk Claerhout, de
samenstellers van het project rond het kerkhof van Beveren‐IJzer, beide geïnteresseerd en geboeid door
lokale geschiedenis en heemkunde, dachten dat het een goed idee zou zijn om het lokale kerkhof te
digitaliseren. Met deze digitalisatie is het voor de bezoeker mogelijk om een alhier begraven persoon te
lokaliseren. Telkens wordt hierbij een foto getoond van het grafzerk, alsook het desbetreffend bidprentje
en/of rouwbrief (indien beschikbaar). Ook informatie over de overledene zelf (geboorteplaats en –datum,
overlijdensplaats en –datum en namen van zijn/haar ouders) is hier te vinden.Het kerkhofplan omvat twee
delen (sectie A en sectie B). In een eerste fase is enkel sectie A (naast de kerk) consulteerbaar. Geleidelijk
aan wordt dit verder uitgebreid. Een handleiding, handig bij het opzoeken, is eveneens voorzien.
Voor alle verdere info : webstek http://www.begraafplaatsbeverenijzer.be en e‐post:
info@begraafplaatsbeverenijzer.be

__________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

10u30
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Voordracht met verhalen over erven en erfenissen
door ere‐notaris Marc Vanden Bussche (burgemeester Koksijde)
en notaris Peter De Baets (Koksijde)

mei 2015 (datum nog te bepalen)

Bezoek voormalig chartreuseklooster in Neuville‐sous‐Montreuil
n.a.v. tentoonstelling WO1.

IN DIT NUMMER
Mededeling
Nog het mysterieus bidprentje (3)
Het stadsarchief van Nieuwpoort
Fotografen in Veurne
Onze scanprojecten: laatste weetjes
Workshop genealogische‐ of stamboomsoftware
100ste lid van Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust
Kwartierstaat van 100‐jarige Anna Vuylsteke in Diksmuide

p. 2
p. 3
p. 4
p. 9
p. 13
p. 14
p. 15
p. 15

met de gewaardeerde steun van

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

Onze afdeling bereidt momenteel een uitgave voor “Veurne, in memoriam
1891‐1915”, waarin we de gedenkprentjes die elk jaar werden en worden
uitgedeeld op kermismaandag of met Allerzielen, zullen bundelen.
Onderaan dit bericht vind je een voorbeelden. Er zal ook een index op alle
namen mét beschikbare info over de overledene die op deze prentjes
staan, opgenomen worden. Ons bestuurslid Gaby Van Canneyt heeft hier
reeds ettelijke maanden werk in gestopt.
Om deze uitgave te kunnen finaliseren, zoeken we momenteel nog
volgende “jaargangen”

Parochie Sint‐Walburga: 1890‐1891, 1891‐1892, 1892‐1893, 1893‐1894,
1905‐1906, 1909‐1910, 1910‐1911, 1915‐1916, 1917‐1918, 1921‐1922
Parochie Sint‐Niklaas: 1917‐1918; 1999‐2000
Parochie Nieuwstad: 1970‐1971
Het laatst vermelde jaar is het jaar waarop het prentje werd uitgereikt.

Heeft iemand een van deze ontbrekende liggen ? Of weet je wie dit zou
hebben, dan horen we het graag ? Het prentje wordt ingescand en nadien
terugbezorgd.

NOG HET MYSTERIEUS BIDPRENTJE (3)
JAN VAN ACKER
In de nieuwsbrief 2014/2 verscheen aan de hand van een bidprentje het verhaal van Anna Fischer, het 10‐jarige
Hongaarse meisje Anna Fischer die in Booitshoeke verbleef en overleed in Veurne. Dit artikel trok ook de aandacht
van Jan Van Acker, voormalig stadsarchivaris in Veurne en thans wetenschappelijk medewerker in de duinenabdij in
Koksijde. Hier is zijn reactie:
Wat kwam Anna Fischer uit Boedapest, die in 1927 op tienjarige leeftijd overleed, in Veurne doen (Nieuwsbrief
Familiekunde Vlaanderen Regio Westkust, 2014, p. 48‐19)? Met het gesuggereerde oorlogstoerisme of
vluchtelingen heeft haar verblijf niet echt te maken, al zit de oorlog niet veraf.
Na de Eerste Wereldoorlog werd Hongarije ingericht als een zelfstandige staat ‐ zij het met veel verlies van
grondgebied. De politieke en sociaaleconomische toestand was echter algemeen belabberd (zie o.m. V. Ronin,
Geschiedenis van Hongarije van Árpád tot Árpád Göncz, Antwerpen‐Apeldoorn, 2005, p. 229‐254). Doordat
Hongarije overwegend katholiek was, werd dit in het Westen meer opgemerkt dan bij andere Balkanstaten, zodat er
steunacties op gang kwamen. In Nederland werd in 1920 begonnen met de tijdelijke opvang van Hongaarse
kinderen en daarna stilaan ook in België. Het Belgische episcopaat riep zelfs in herderlijke brieven op om Hongaarse
kinderen enkele maanden in huis te nemen. Dat werd vooral in Vlaanderen ingevolgd omdat dit sterk katholiek was
en men in de eeuwenlange verdrukking van het Hongaarse volk zichzelf herkende en er sympathie voor voelde.
Het Rode Kruis legde speciale treinen in van Hongarije naar Vlaanderen. Omdat de kinderen maar enkele maanden
op vakantie zouden komen, werden ze niet in de bevolkingsregisters ingeschreven ‐ dat verklaart dus waarom Anna
Fischer er ontbreekt ‐ maar in 2008 werden naamlijsten in het Algemeen Rijksarchief te Brussel weergevonden. Er is
ook administratie over in Hongarije, waar ze medisch gekeurd werden. Er wordt aangenomen dat zo’n 25.000
kinderen, vooral meisjes, op die manier in België verzeilden en men veronderstelt dat zo’n 10 % na een tweede of
derde vakantie hier gebleven is. De kinderen kwamen terecht bij de beter gestelde katholieke en Vlaamsgezinde
families ‐ zoals dus de familie de Grave‐Laleman, priesters en kloosterlingen; nogal wat werden er dienstmeid of
traden binnen in het klooster. Dat ging tot 1928 georganiseerd door, maar ook daarna kwamen nog regelmatig
Hongaarse kinderen naar Vlaanderen, o.m. eind de ‘30‐er jaren en in 1947 (zie o.m.
http://users.skynet.be/fa616626/kindertr/hongaarsekindertreinen.html;
voor
Nederland
http://www.vijfeeuwenmigratie. nl/term /Pleegkinderen%20uit%20Hongarije/ volledige‐tekst).
Eén van de bekendste Hongaarse kinderen was István (Stefaan) Paller Regőczi, die in 1926 zes maanden in
Poperinge verbleef, later terugkeerde naar Vlaanderen om er priester te worden en daarna in het communistische
Hongarije ondanks veel tegenkantingen ‐ maar met steun uit o.m. Vlaanderen ‐ werkzaam was en er weeshuizen
stichtte. Hij werd na de val van het communisme gerehabiliteerd en stierf in 2013. Hij schreef zeven boeken in het
Nederlands en elf in het Hongaars (meer over hem op Wikipedia met een link naar een uitgebreide biografie). Hij
was dus een tijdgenoot van de onfortuinlijke Anna Fischer die in Veurne overleed.
Antoinette de Bezerédj, de onderwijzers die de sterfakte mee aftekende, was bij dat kindertransport betrokken en
speelde een belangrijke rol in het Rode Kruis van Hongarije. Zij was in de ’30‐er jaren een tijdlang verantwoordelijk
voor de Jeugdsectie hiervan en rapporteerde meermaals in het tijdschrift van het Rode Kruis van Hongarije (zie o.m.
Revue Internationale de la Croix‐Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix‐Rouge, vol. 17, 1935, p. 303‐
304).

HET STADSARCHIEF VAN NIEUWPOORT
JO GHYS
Nieuwpoort is gekend als één der oudste steden van de Vlaamse kust. De vrijheidskeure werd reeds in 1163
opgemaakt. Iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, weet dat deze stad een bewogen verleden heeft gekend.
Derhalve had Nieuwpoort een uitgebreid en vooral een zeer belangrijk archief. Door de eeuwen heen hebben
diverse historici het Nieuwpoorts archief bestudeerd.
Wij weten eveneens dat de stad Nieuwpoort een belangrijke rol speelde tijdens de Middeleeuwen, wat onder meer
inhield dat het archief minutieus werd bijgehouden. In 1383 had de toenmalige graaf van Vlaanderen, Lodewijk van
Male, de Vlaamse steden bevolen om al hun belangrijke keuren te laten overbrengen naar Rijsel. Dit had voor
Nieuwpoort belangrijke gevolgen. Op 25 mei 1383 werd de stad Nieuwpoort volledig vernield door een brand dat
aangestoken werd door Engelse soldaten naar aanleiding van een zoveelste conflict tussen Engeland en Frankrijk
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waarbij het graafschap Vlaanderen in betrokken werd. Daarom is al het archief van vóór 1383 verloren gegaan
behalve de keuren die te Rijsel werden bewaard.
In het Algemeen Rijksarchief te Brussel wordt een staatsdocument, opgesteld in 1314, bewaard dat als Boec vanden
hofsteden lande vander Nieuwerpoort bekend staat. Het is in feite een kadaster dat alle bebouwde gronden opgeeft
die zich toen in Nieuwpoort bevonden. Het “ghizelhuus” (stadhuis) bevond zich toen in de Langestraat. Op die plaats
kwam later de gevangenis. Rechtover dit gebouw bouwde men een meer geschikte stadhuis (1516) alwaar zich nu
het politiekantoor bevindt. Dit zijn dus de twee plaatsen waar het archief het langst werden bewaard.
Het was de griffier die instond voor het bewaren en het ontsluiten van het archief. Zo weten we dat in 1451 de
charters bewaard werden in een kast met schuiven in de griffie alwaar ook de registers en allerhande hun plaats
hadden. Jan van Marievoorde heeft in 1501 een cartularium van de Nieuwpoortse charters opgemaakt. Dit werk
werd later nog overgedaan door Gobert (1650) en de Brauwer (1770). Pas in 1830 werd er een algemene inventaris
van heel het archief opgesteld door Michiel Meynne.
Toen brak “De Groote Oorlog” uit…Na de onderwaterzetting (eind oktober 1914) vluchtten de meeste inwoners uit
Nieuwpoort. Rond eind november werden de laatste Nieuwpoortenaren zelfs met manu militari door de Fransen uit
hun huis gezet! Stadssecretaris Theofiel Dobbelaere had vernomen dat soldaten te Veurne boeken, komende uit het
stadhuis van Nieuwpoort, hadden gelost. Zodoende vroeg hij een onderhoud met H. Jansens de Bisthoven, de
toenmalige gouverneur van West‐Vlaanderen, om de toestemming te krijgen om het archief van de stad
Nieuwpoort zoveel mogelijk te recupereren. Hij moest echter wel zelf een locatie zoeken. Samen met Lodewijk &
Jerome Deschieter, Cyriel Pecceu, César Beun en Robert Vanhooren uit Middelkerke heeft hij in drie dagen tijd
praktisch gans het archief kunnen redden. Ze hadden drie camionetten met ieder een laadvermogen van 500 kg ter
hun beschikking. Elke dag maakten ze drie ritten naar Veurne terwijl ze bijna constant werden beschoten. Het
geklasseerd archief en de parochieregisters konden gedeponeerd worden in de boekenzaal van het Spaans Paviljoen
te Veurne. Het niet geklasseerd archief bevond zich nog op zolder van het stadhuis te Nieuwpoort. Luitenant de
Kerckhove de Denterghem kreeg van het Frans opperbevel de toelating om de huifkarren voor de bevoorrading ’s
avonds te gebruiken om deze bestanden eveneens te redden. Met tweewielige huifkarren die bestemd waren voor
mond‐ en munitievoorraad voor de soldaten in Nieuwpoort werd het niet geklasseerd archief verder in veiligheid
gebracht. Het archief was quasi volledig gered!
Na enkele dagen moest het archief echter weg uit het Spaans Paviljoen en werd het overgebracht naar “Villa Rita”
te Sint‐Idesbald waar Theofiel Dobbelaere verbleef. Toen de Engelse legerleiding in 1917 bevolen had dat de
“kolonie van Sint‐Idesbald” moest opgedoekt worden, werd het archief overgebracht naar Cayeux (FR) waar de
Nieuwpoortse kinderen school liepen en waar Theofiel Dobbelaere als beheerder van de kolonie werd aangesteld.
Het archief kreeg een “exotische” bestemming: de kleedkamers voor artiesten en de bergplaats voor de schermen
van het hotel “Casino” te
Cayeux. De boeken van de
burgerlijke stand, de oude
kerkregisters en de charters
waren te Sint‐Idesbald reeds
opgeëist door de Belgische
regering en werden tot na
de oorlog bewaard in Le
Havre (F). Na een “kleine
tussenstop” in De Panne,
werd het archief op 4
oktober 1923 terug thuis
gebracht in een speciaal
bestemde archievenkamer
in het gloednieuwe stadhuis
op de Markt. Dr. L.M. van
Werveke werd in 1933
aangesproken om een degelijke professionele inventaris van het archief op te maken, een huzarenstuk dat in 1936
werd voltooid. In 1969 werd het oud archief en een niet‐geklasseerd deel van het modern archief ( 5 strekkende
meter) in bruikleen gegeven aan het Rijksarchief van Brugge omdat het stadsbestuur van oordeel was dat de
eeuwenoude bestanden daar beter bewaard kon worden. Het deel van het modern archief dat in Brugge wordt
bewaard zijn vooral bestanden gaande over de garnizoenen tijdens de 19de eeuw, de notulen van het
schepencollege en van de gemeenteraad tijdens de 19de eeuw & het archief van het bureel van weldadigheid. Xavier
Lesage heeft hiervan een zeer degelijke inventaris opgemaakt: Inventarisering van de archieven van de
Kantonmunicipaliteit (1796‐1800) en de Stad Nieuwpoort (1800‐1945).VUB,1989‐1990.
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Sinds 2008 beschikken we op het stadhuis over een
leeszaal waarin alle registers van burgerlijke stand
van 1795‐1920 van Nieuwpoort, Ramskapelle &
Sint‐Joris en de bevolkingsregisters van 1820‐1970
van
Nieuwpoort
staan
opgesteld.
De
bevolkingsregisters van zowel Ramskapelle als Sint‐
Joris zijn helaas grotendeels verloren gegaan. Wij
werken met vrijwilligers die nu bezig zijn met het
digitaliseren van allerhande registers. Eén van hen,
Myriam Degraeve, heeft de cursus Boekbinden en –
restauratie gevolgd en zij heeft reeds meerdere
registers terug “in ere hersteld” (zie foto’s). In de
kelder bewaren we momenteel alle overige
administratieve
documenten
in
zuurvrije
archiefdozen. Onze kunstcollectie bevindt zich op
de zolder. Ons kantoor is toegankelijk op maandag
& woensdag: 08u30‐11u30 / 13u30‐16u30 en
dinsdag: 08u30‐10u30.

BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 3)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40; in het vorig nummer kwamen aan bod: Adinkerke,
Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint‐Joris; in het nummer 4/2014 kwamen aan bod: Avekapelle,
Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke).

Beveren‐Ijzer
Speceficatie onthoudende het ghetal van de persoonen die gealimenteert zyn van den disch der prochie van
Beveren, met de elde alsook van hunne persoonen, vrauw ende kynderen, ende ouderdom, met onderscheyt van
zoonen en dochters elcx famillie (…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alvooren Hubregt TURPIN, werckman 85 jaer, syn huysvrauwe 82 jaer
Anthone HASEBAERT 84 jaer, syn huysvrauwe 59 jaer
Vidua Jan Baptiste POLLET, 61 jaer
Pieter BERTHIER weduwaere, schoelapper, 61 jaer
Vidua Mathys JENGEMBRE, 74 jaer
Vidua Martinus BESELARE, 71 jaer
Vidua Pieter LEROY, 50 jaer
Vidua Pieter VANDEVOORDE 62 jaer, hare dochter met haer 22 jaer
Vidua Philips LOOTEN 51 jaer, haren zoon 11 jaer, hare dochter 15 jaer
Pieter HASEBAERT sagher, 25 jaer, syn huysvrauwse 28 jaer, zyn zoon 3 jaer, dochterken 6 weken
Frans HAUW werckman 69 jaer
Louis VANDENBERGHE werkman 63 jaer, en syn vrauwe 62 jaer
Pieter BESELAERE werkman 61 jaer, zyn huysvrauwe 57 jaer
Vidua Pieter CAMERLYNCK 45 jaer, 2 soons, een out 13 jaer, den anderen 7 jaer
Vidua Pieter DERYCKE 46 jaer, een zoon 11 jaer, outste dochter 7 jaer, de jongste 5 jaer
Carel VAN ALDERWEIRELT stroydecker 69 jaer, syn huysvrauwe 45 jaer, 2 dochters een 15 jaer, tweede 5
jaer
17. Vidua Jan BEDERT 28 jaer, de dochter 2 jaer
18. Pieter LEU werkman 72 jaer, syn huysvrauwe 45 jaer, 2 soons één out 12 jaer, 2de soon 6 jaer, 1ste dochter
11 jaer, 2de dochter 8 jaer
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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.
45.

Vidua Pieter DENYS 55 jaer, 2 soonen, een 14 jaer, tweeden 10 jaer, een dochter impotent 22 jaer
Philipus GODAERT werkman 48 jaer, syn huysvrauwe 46 jaer, 3 zoons: 9 jaer, 5 jaer, 5 maenden
Vidua Epictetus PROOT 39 jaer, 3 dochters: 10 jaer, 9 jaer, 5 jaer
Pieter VAN NOBEL, werkman 39 jaer, de huysvrauwe 33 jaer, een zoon 6 jaer, eerste dochter 3 jaer, tweede
dochter 1 jaer
Catheryne LA ROYE 60 jaer
Anthone TURPIN houtsagher, 38 jaer, syn huysvrauwe 38 jaer, 3 soonen (13, 10 en 8 jaer), 4 dochters (16,
6, 3 en 1 jaer)
Mauricius PHISELLE werkman 48 jaer, syn huysvrauwe 31 jaer, 2 soons (5 en 1 jaer), twee dochters (9 en 3
jaer)
Vidua Frans COPIOM 73 jaer, hare dochter 26 jaer
Lous BACKER werkman 38 jaer, syn huysvrauwe 36 jaar, 2 soons (4 en 3 jaer), 3 dochters (7, 6 en 1 jaer)
Pieter DE GRAUE wever 51 jaer, syn huysvrauwe 44 jaer, 2 soonen (6 en 2 jaer), een dochter 9 jaer
Vidua Judocus LAURIE 81 jaer
Frans DE CLERCK werkman 49 jaer, syn huysvrauwe 51 jaer, 2 dochters (16 en 11 jaer)
Anna CARLE filia Jan Baptiste in ongemack 19 jaer
Vidua Jan Baptiste PLAYSIER 38 jaer, twee soonen (10 en 7 jaer), een dochter 13 jaer
Rosalia BESELARE ongetrauwt 26 jaer, een kynt ½ jaer
Pieter Jacobus SCHOEMAKER, werkman 69 jaer, syn huysvrauwe 70 jaer
Vidua Jacobus CAMBIN 39 jaer met een kynt
Frans BRUYNOOGHE werkman 31 jaer, syn huysvrauwe 32 jaer, 2 soons (4 en ½ jaer)
Constantia CARDINAEL filia Jan ziek, 22 jaer
Vidua Jacobus LAURIE 80 jaer
Vidua Antheunis MARSELOO tot Duynkerke met 5 kynderen
Vidua Frans VANDENABEELE 48 jaer
Theresia BEDERT dochter zieck 13 jaer
Een knechtien Jan BEDERT laem 8 jaer
Pieter NELYNK saeger 40 jaer, syn huysvrauwe 46 jaer, een zoon 7 jaer, een dochter 9 jaer
Pieter CLAREBOUT stroydecker 36 jaer, syn huysvrauwe 33 jaer, 2 dochterrs (7 en 3 jaer)
Pieter CASTELYN werkman en sager 30 jaer, syn huysvrauwe 29 jaer, 2 soons (4 en 2 jaer)

Bestede kynderen en ander armen
Pieter Joannes METSU imbesyl 19 jaer
Francisca BERTHIER onnosel 28 jaer
Joannes DEN DECKER 14 jaer
T’samen dischgenoten ten laste deser prochie: 147 persoonen
Aldus t’gonne voorschreven opgestelt uyt de lyste opgenomen by Jacobus ALLACKER, zetter om d’incomoditeyt van
Cornelis DE FEVRE hooftman, 02‐12‐1782
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Gijverinkhove
Lijste van alle dischenooten (…)
Alvooren vidua Joannes TYCQUET oudt 85 jaeren
Carel TYCQUET oudt 53 jaeren, syne huysvrauwe 43 jaeren, geneirende met spinnen en wasschen, hebbende eenen
soone oudt 7 jaeren, eenen oudt 5 jaeren en een dochterken 1 jaeren
Vidua Jacobi MAES oudt 50 jaeren geneirende met spinnen, hebbende eenen soone oudt 10 jaeren, een dochterken
ter elde van 9 jaeren en een van 7 jaeren
Vidua Alberti STAECKE impotent
Vidua Pieter MAES oudt 63 jaeren geneirende met stoppe te spinnen
Gabriel BOUCKSOONE oudt 37 jaeren syn wyf 35 jaeren geneirende met spinnen, met eene soone oudt 4 jaeren en
van drie jaeren, een dochterken van 6 jaeren, een ter elde van 2 jaeren ende een ter elde van 2 daegen
Vidua Hubrecht DIEUSAERT oudt 69 jaeren geneirende met spinnen
Vidua Pieter TYCQUET oudt 72 jaeren, een dochter 25 jaeren oudt geneirende hun met spinnen
Pieter LARUYWE oudt 38 jaeren syne wyf 36 jaeren synde schoelapper, syn wyf geneirende met spinnen, eenen
soone out 1 jaer, een dochterken 9 jaeren, een oudt 6 jaeren ende een van 3 jaeren
Vidua Joannes FLAHAUWE oudt 60 jaeren geneirende met spinnen
Vidua Joannes MAES oudt 60 jaeren
Jacobus TYCQUET oudt 51 jaeren, schoelapper ende (…)wever, syn wyf oudt 37 jaeren, eenen soone oudt 8 jaeren
ende een dochter 7 jaeren
Joannes MAES oudt 44 jaeren schoemaeker, eene soon oudt 12 jaeren, eene dochter oudt 5 jaeren
Joannes NEUFVILLE oudt 22 jaeren stom en doof
Pieter MOLLET oudt 11 jaer besteedt
Andries WALIS oudt 2 jaeren, besteedt
Jacobus DEDIE oudt 40 jaeren, boerewerkman, syn wyf oudt 38 jaeren, geneirende met spinnen, hebbende eenen
soone oudt 14 jaeren ende eene dochter oudt 2 jaeren
Philippus MERLEVEDE oudt 38 jaeren, syne wyf 37 jaeren, boerewerkman, hebbende drie kinderen die spinnen
Jan DOUCHY oudt 52 jaeren, syn wyf 46 jaeren, een dochterken oudt 7 jaeren, ene van 8 jaeren en eenen soone
oudt 6 jaeren
Theodor PLATEVOET oudt 56 jaeren, syn wyf 46 jaeren ende eene soone oudt 3 jaeren, een dochterken 12 jaer en
eene van 4 jaeren
Vidua Joannes METSEELE oudt 45 jaeren hebbende eenen soone oudt 10 jaeren ende ene dochter 13 jaeren
Aldus dese (…)29‐11‐1782
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Hoogstade
Lyste van de behoeftige ende aerme die geallimenteert syn uyt de middelen van den disch der prochie van
Hoogstade (…)
Alvooren Joannes BOUSSIER oudt 57 jaeren, syne huysvrouwe 52 jaeren, synen soone ter elde van 15 jaeren synde
barbier, eenen soone ter eldee van 5 jaeren ende een dochterken oudt 16 jaeren
Jacobus ROOSE ter elde van 46 jaeren, syne vrouwe 43 jaeren, eenen soone oudt 14 jaeren, nogh eenen soone oudt
12 jaeren ende een dochterken oudt 7 jaeren
Thomas AERNOUT weduwaere ter elde van 55 jaeren, eenen soone ter elde van 17 jaeren, eenen soone oudt 10
jaeren ende een dochterken oudt 6 jaeren
Pieter VRAMBOUDT oudt 55 jaeren, syne vrouwe ter elde van 64 jaeren, hebbende eenen soone oudt 12 jaeren
ende een dochterken oudt 15 jaeren
Pieter TIROU oudt 70 jaeren, syne vrouwe 46 jaeren ende eene dochter van 13 jaeren
Franciscus DECONYNCK oudt 30 jaeren, syne vrouwe oudt 26 jaeren ende hebbende eenen soon ter elde van 2
jaeren
Pieter BROCK oudt 60 jaeren weduwaere, schipper
Philippus TOORTELBOOM oudt 50 jaeren, syne vrouwe 55 jaeren hebbende eene dochter oudt 12 jaeren
Franciscus GOOSEN ter elde van 24 jaeren, syne vrouwe 20 jaeren hebbende eenen soone
Jacobus RYCKEBOER oudt 40 jaeren, syne vrouwe 30 jaeren, hebbende eenen soone oudt 10 jaeren ende nogh
eenen soone ter elde van 7 jaeren
Philippus RENIER oudt 50 jaeren, syne vrouwe 48 jaeren hebbende vier soonen, een van 10 jaeren, eenen van 8
jaeren, eenen van 7 jaeren ende van 6 jaeren, syne huysvrouwe declareert haeren man niet gesien te hebben in den
tydt van drie jaeren
Jacobus POT oudt 40 jaeren, syne vrouwe 33 jaeren hebbende eenen soone oudt 7 jareen, een dochterken oudt 11
jaeren, eene van vier jaeren ende een van twee jaeren
Pieter DEZEURE oudt 65 jaeren, syne vrouwe 47 jaeren, synde schoemaecker met ses soonen wanof de oudsten is
20 jaeren doende den styl van hunnen vaeder
Philippus BOLLE oudt 59 jaeren, syne vrouwe 48 jaeren, hebbende eenen soone oudt 20 jaeren, een van 18 jaeren,
een dochterken van 16 jaeren, een van 15 jaeren, eenen soone van 8 jaeren, eenen soone van 6 jaeren, een van 4
jaeren ende een dochterken van 2 jaeren, synde hunnen vader eenen wever ende maeckende de haerdecnoppens
De weduwe VERBRUGGE oudt 50 jaeren hebbende een dochterken oudt 20 jaeren, sy geneiren hun met cnoppens
te maecken
Pieter THIEUW oudt 49 jaeren, syne vrouwe 42 jaeren, hebbende eenen soone oudt 8 jaeren, een dochterken oudt
5 jaeren ende een van 2 jaeren
Philippus BOUTTé out 43 jaeren, syn vrouwe oudt 33 jaren, eenen soone oudt 4 jaeren, een van 3 jaeren, een
dochterken van 8 jaeren ende een van 2 jaeren, ende een dochterken van 7 jaeren
Petronelle COCK synde impotent, besteedt met vidua Pieter VANDEBOLLE oudt 40 jaeren
Joseph EVERAERT oudt 40 jaeren, synde werckman
Ende eene dochter besteedt met Felix TRYOEN oudt 20 jaeren
Aldus dese voorschrevene opgestelt om te volcommen aen orders (…) desen 26‐11‐1782

Houtem
Lyste der naevolgende dischnooten de welcke jegenwoordigh syn gealimenteert van den disch der prochie van
Houthem
Alvooren de weduwe van Jacobus QUETSTROEY de welcke haer geneirt mte spinnen ter elde van ontrent de 70
jaeren
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Ferdinande VANDENBECKEN boere werckman ter elde van ontrent de 40 jaeren met een dochter van 14 jaeren
De weduwe van Pieter DE BUDT ter elde van ontrent de 50 jaeren met een dochter ter elde van ontrent de 17
jaeren de welcke hun geneiren met eenigh handtwerck
Carel Ferdinande VANDENBAUHEDE ter elde van ontrent de 14 jaeren
Joannes HOUCKE crancksinnigh ter elde van 38 jaeren
Pieter FIEREN boere werckman ter elde van de 46 jaeren met twee soonen den eersten 20 jaeren, den tweeden een
jaer en alf en twee dochters, d’eerste 7 jaeren, de tweede 5 jaeren
Caerel SABEAU boere werckman ter elde van 45 jaeren met twee soonen den eersten 15 jaeren den tweeden
ontrent de 12 jaeren ende drie dochters, d’eerste 10 jaeren, de tweede 5 jaeren, de derde 3 jaeren
Joseph SIGNIEZ crancksinnigh en impotent ter elde vana ontrent de 36 njaeren
De weduwe Pieter ROSSEZ ter elde van ontrent de 70 jaeren de welcke haer geneirt met spinnen
De weduwe Pieter FIEREN ter elde van ontrent de 40 jaeren de welcke haer geneirt met naeyen met twee soonen,
den eersten 14 jaer, den tweeden 5 jaeren ende een dochter van 7 jaeren
Augustin VANDENBECKEN boerewerckman ter elde van ontrent de 50 jaeren met twee soonen, den eersten ontrent
de 14 jaeren, den tweeden 12 jaeren
Heinderick PEEL inpotent ter elde van ontrent de 30 jaeren
Albertus WANDELAERE stroeydecker ter elde van ontrent de 50 jaeren met drie soonen den eersten 10 jaeren, den
tweeden 7 jaeren, den derden 1 jaer en eene dochter van ontrent de 3 jaeren
Pieter SUFFYS ter elde van 15 jaeren
Ignaes BROTHIE ter elde van ontrent de 14 jaeren
Constantinus VAN LEKE boerewerckman ter elde van de 42 jaeren met twee soonen den eersten 9 jaeren, den
tweeden 6 jaeren, de derde een dochter van 3 jaeren
De weduwe van Frans LONCKE ontrent de 70 jaeren
Mary VANDENBECKEN ter elde van 15 jaeren
Cornelius FOVRY ter elde van ontrent de 14 jaeren
Mary COSSAERT krancksinnigh ter elde van ontrent de 30 jaeren
Philippus PAUWELS den welcken hem geneirt met boerewerck als hy het goet vyndt ter elde van ontrent de 60
jaeren met twee soonen, den eersten 5 jaeren, den tweeden ontrent de twee jaeren
Pieter LOONIS inpotent ter elde van 40 jaeren
De weduwe Ferdinande BULTEEL ter elde van ontrent de 42 jaeren met twee soonen, den eersten ontrent de 14
jaeren, den tweeden 7 jaeren en een dochter van 4 jaeren, de welcke haer geneirt met spinnen
Joannes HAELEWYCK ter elde van circa 75 jaeren
Rosa BLONDEEL inpotent ter elde van 26 jaeren
Marcus LOONIS puttemaecker ter elde van de 48 jaeren met twee soonen den eersten 4 jaer, den tweeden 1 jaer
Mary LABYDT suckertierigh ter elde van 18 jaeren
Pieter LOUIS boerewerckman ter elde van ontrent de 40 jaer met een soon van 3 jaeren en twee dochters, d’eerste
van 7 jaeren, de tweede 5 jaeren
Anthoone VAN NOORENBERGHE kleermaeker inpotent ter elde van de 45 jaeren met een soone van 4 jaeren
Albertus ELOY matsenaere diender ter elde van ontrent de 38 jaeren met een zoone van 2 jaeren en een dochter
van 4 jaeren
Ignaes LATOUCE suckertierigh ter elde van de 24 jaeren den welcken hem geneirt met boerewerck
Aldus desen jegenwoordighe verleent om te dienen waer ’t behoort
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FOTOGRAFEN IN VEURNE
JOERI STEKELORUM
In vorige nieuwsbrief brachten we naar aanleiding van de voordracht van Peter Eyckerman een uitvoerige
uiteenzetting over het onderwerp ‘Dateren van oude foto’s’. Nu volgt een overzicht van het werk van de
fotografen in Veurne: Delanoye en Maelstaf.

DELANOYE
Als onze voorouders een een foto wilden laten maken, moesten ze tot rond 1870 ver buiten de regio gaan (Brugge,
Ieper, Duinkerke, …). De eerste fotografen in onze regio waren mogelijks rondtrekkende fotografen. Rond 1870
begon de uit Beerst afkomstige brouwerszoon Constantinus Delanoye in Veurne met fotografie.
De Directory of photographers in Belgium 1839‐1905, situeert de aanvang van zijn activiteiten in 1868. In de
geboorteakte van zijn zoon Jerome Joseph Corneille, geboren in Veurne op 30 augustus 1869, wordt Constantinus
evenwel nog vermeld als koffyhuis‐houder op de Grote Markt nr. 33. Het is dus niet bewezen dat hij reeds in 1868
zou begonnen zijn met fotografie in Veurne; vroege foto’s van hem kunnen hier misschien meer duidelijkheid over
geven. We doen dan ook graag een oproep aan de lezers om ons oude foto’s van Delanoeye te signaliseren.
Wie was Constantinus Delanoye, die doorgaans zijn naam zelf
schreef als Delanoeye ?
Hij werd geboren in Beerst op 17 juni 1829 als telg uit de
brouwersfamilie Delanoye. Zijn vader Joannes Franciscus werd
geboren in Pollinkhove op 8 april 1789 als zoon van Josephus
Ludovicus (°Leisele, +Veurne, 01‐01‐1813) & Maria Joanna Florizoone (+Pollinkhove, 29‐12‐1795). Hij trouwde in
Woesten op 23 juni 1813 met de aldaar op 22 maart 1789 geboren Maria Theresia Francisca Decock, dochter van
Pieter Jacobus & Catharina Deschilder. Zijn vader overleed in Beerst op 16 juli 1844, zijn moeder aldaar op 4 april
1866.
Constantinus treedt in Beerst in het huwelijk op 23 juli 1851 met Rosalia Boddez, dochter van Stephanus Josephus
en Theresia Albrecht. Zij werd geboren in Beerst op 29 oktober 1831.
Zijn echtgenote overlijdt in Veurne op 9 februari 1867 in haar woning Zuidstraat 44. Constantinus hertrouwt in
diezelfde stad reeds één maand later op 13 maart met Rosalia Adelina Depoorter, dienstmeid, geboren in Houtem
op 4 oktober 1833 als dochter van Carolus Ludovicus en Leocadia Bailleul.
Bij zijn eerste huwelijk was
bij het overlijden van zijn
1867 wordt hij vermeld als
brievenpost”. Bij de geboorte
hij dus uitbater van een
Veurne.
Hij overleed in Veurne op 21
Depoorter sterft tijdens de
burgerlijk hospitaal van
1917, alwaar ze werd begraven
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Constantinus nog brouwer van beroep,
eerste echtgenote en zijn huwelijk in
“facteur van den landelijken
van zijn zoon Jerome Joseph in 1869 is
koffiehuis op de Grote Markt van
februari 1903. Zijn weduwe Rosalie
eerste wereldoorlog in het Belgische
Neuville‐sous‐Montreuil op 14 juni
op de zgn. “vergeten begraafplaats”.

boven en vorige bladzijde: drie foto’s gemaakt door C. Delanoye (links: drukkersdochter Sophie Bonhomme 1834‐
1876, vorig blad landbouwer Florimond Demeester 1839‐1872)
Constantinus zijn broer Benjamin Ivo DELANOEYE, geboren in Beerst op 19 mei 1833, was een tijdje actief als
fotograaf in Roeselare, en wel tussen 1878 en 1885. Als hij op 5 november 1856 in Diksmuide huwt met Rosalia
Vanduyfhuys (°Diksmuide, 13‐06‐1832, dochter van Joannes Franciscus en Joanna Coleta Vanduyfhuys, slachters),
dan woont hij in Gistel en is hij boekdrukker van beroep. Zijn echtgenote overleed in Roeselare op 1 augustus 1882.
Benjamin stierf in Oostende op 7 februari 1885, weduwnaar van Charlotte Désirée Desquand. Als beroep wordt
drukker vermeld. Hun dochter Claire Lucie huwde in 1897 met de Oostendse notaris Louis Marie Joseph
Vanderheyde.
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MAELSTAF
De tweede fotograaf die in Veurne actief was, maar dit
slechts sinds 1899, maar tot een flink einde in de 20ste
eeuw, was Marcel Maelstaf. Marcellus Hypoliet Hendrik
Cornelis Maelstaf werd geboren in de Ooststraat 54 te
Veurne op 7 oktober 1875 als zoon van Hypolitus Maelstaf,
suikerbakker, afkomstig van Izenberge en Leonie Schallier,
afkomstig van Veurne.
Het is niet onmogelijk dat Marcel Maelstaf de stiel leerde
bij Constantin Delanoeye. Fotografisch werk is van hem
bekend sinds 1899. Hij woonde op de Grote Markt nr. 3 in
Veurne.
Marcel Maelstaf bleef ongehuwd en stierf in Veurne op 16
november 1958. Hij werd begraven op donderdag 20
november om 9u30 in de Sint‐Niklaaskerk.
Marcel had nog drie ongehuwde zusters (Marie (1882‐
1965), Henriette (1884‐1961) en Marguerite (1885‐1959))
en één reeds overleden broer Firmin (1887‐1954).

Hierboven de foto van Marcel Maelstaf, verder zijn
bidprentje en drie foto’s met telkens onderaan de
handtekening van de fotograaf in diverse kleuren.
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ONZE SCANPROJECTEN – LAATSTE WEETJES
Wist je dat…..
 Onze afdeling vorig jaar een nieuwe A3‐documentscanner heeft aangekocht ?
 Het fonds Lams dat wordt bewaard in het stadsarchief van Veurne bestaat uit een collectie rouwbrieven en
bidprentjes? Deze bidprentjes digitaal te raadplegen zijn in ons centrum
 Nu ook de rouwbrieven uit dit Lams door vrijwilligers werd ingescand: in totaal goed voor 100.035 scans
 Onze afdeling de collectie rouwbrieven van de uitvaartonderneming Kesteloot uit de periode 1963‐2013 en
bewaard in het stadsarchief van Veurne, heeft ingescand ? goed voor 7.978 exemplaren
 10 vrijwilligers bezig zijn de scans van deze rouwbrieven aan het herbenoemen zijn met familienaam,
voornaam, geboortejaar en overlijdensjaar: dat ruim de helft daarvan reeds is gedaan en binnenkort zullen
te consulteren zijn op de computers in ons centrum….
 twee vrijwilligers bezig zijn met het opschonen van de mappen bidprentjes (uithalen van dubbels) die reeds
op onze computers te consulteren zijn
 de toegang tot deze bidprentjes en rouwbrieven op onze website kan geconsulteerd worden via een
nieuwe webtool: zie http://www.familiekunde‐westkust.be/FW_Bidprentjes/html/IndexBidprentjes.html

Een dikke merci voor al deze inzet ! Alle hulp is nog steeds welkom….
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WORKSHOP GENEALOGISCHE OF STAMBOOMSOFWARE
PIERRE RYCKAERT
Bedoeling van de workshop van 8 februari was om algemene informatie te verstrekken over de aangehaalde
software, m.a.w. een start te bieden aan nieuwe kandidaat genealogen enerzijds maar tevens om ook aan een iets
meer ervaren publiek een aantal mogelijkheden te tonen die deze software biedt.
Alle geïnteresseerden kunnen een pdf‐bestand aanvragen waar de verschillende dia’s van de powerpoint
presentatie in hernomen worden met aanklikbare links naar interessante sites op het internet die een massa info
terzake bevatten.
De presentatie was opgedeeld in enkele onderdelen die hierna summier hernomen worden:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Wat is genealogische software ? In hoofdzaak een relationele database die als “.exe” bestand op de PC wordt
geïnstalleerd. Via een formulier (persoonskaart … ) zullen gegevens worden ingevoerd (input) en nadien kunnen
diverse rapporten worden opgevraagd (output).
Zeer belangrijk is het “saven” van een kopie van de aangemaakte database op een externe drager na elk
inbrengen van nieuwe gegevens !
Input:
a. persoonsgebonden gegevens die de genealoog heeft opgezocht
in hoofdzaak: (geboorte, doopsel, huwelijk/relatie, overlijden, begraving).
b. data waarmee men aan anderen gerelateerd wordt: huwelijk, peter/meter, getuigen, …
c. diversen: bronnenmateriaal, media, …
Output:
a. parenteel (afstamming)
b. kwartierstaat (vooroudertafel)
c. geneagram (verwantschap tussen personen)
d. relatieschema’s, gezinssamenstellingen, … , familieboek, …
e. statistieken en tabellen allerhande, mogelijke output naar Excel, enz. …
Zoekfunktie, DNA, …
Welke software is voorhanden ? De hoger genoemde pdf toont een aantal links die naar sites leiden waar keuze
en mogelijkheden te over zijn.
a. programma’s die op eigen PC installeren (zie hoger vermelde “.exe”) – betalend/gratis.
b. online programma’s (meestal na invoeren GEDCOM) – geen aanrader.
Publicatie van een stamboom op het internet.
GEDCOM (GEnealogical DAta Communication) = uitwisselen van gegevens tussen genealogen die met
verschillende softwareprogramma’s werken.
Gewezen werd op de verschillen die soms optreden bij ’t coderen naar een GEDCOM door de diverse
programma’s met uiteraard inleesfouten tot gevolg. GEDCOM is zeer zeker geen “passe partout” voor het
overzetten van genealogische data tussen programma’s.
Een GEDCOM kan gelezen worden (zonder mogelijkheid tot aanbrengen van wijzigingen) door het programma
“Genviewer” (url op de pdf).
Nadien werden twee programma’s nader toegelicht, met name ALDFAER en STAM.
Tevens werd de database “DAMINION” even onder de loep genomen omwille van de mogelijkheid die dit gratis
programma biedt om veel tekstuitleg bij foto’s te schrijven en op te slaan in een database die ook op externe
drager kan worden gesaved, samen met de foto’s uit een map.
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100STE LID VAN FV‐REGIO WESTKUST
Tijdens de Nieuwjaars‐
vergadering vierde FV‐
regio
Westkust
het
honderdste lid van de
vereniging. De gelukkige
was Francoise Monserez
uit Oostduinkerke en zij
werd door voorzitter
Joeri Stekelorum en alle
aanwezigen gevierd in de
nieuwjaars‐toespraak die
vooral de op stapel
staande projecten en de
programma’s voor 2015
belichtte.

Centraal Francoise Monserez uit Oostuinkerke, het honderste lid van VF‐regio Westkust, terwijl voorzitter Joeri Stekelorum
haar een geschenk overhandigt. Verder het bestuur met vlnr Dirk Calliau, Chantal Loones, Philip Overbergh, Joeri Stekelorum,
de gevierde Francoise Monserez, Willy Moons, Gabriël Van Canneyt, Hilon Vanleenhove, Pierre Ryckaert en Marc Derudder.
(Foto Eric Delanghe)

______________________________________________________________________________________

KWARTIERSTAAT VAN 100‐JARIGE ANNA VUYLSTEKE IN DIKSMUIDE
Anna Vuylsteke is in Diksmuide een monument. Dat ze nu nog 100 jaar werd is slechts een detail naast een leven
lang inzet voor haar stad, het toerisme, de monumenten en de foklore. Zij is op 17 januari 1915 geboren tussen de
Belgische soldaten aan het IJzerfront in Alveringem. Zij huwde met de huisschilder en kunstschilder Achiel Hemeryck
en na diens overlijden vormde zij haar woning op de Grote Markt in Diksmuide om tot toeristisch kantoortje en
werd zij een welbespraakte stadsgids. In december 2009 werd Anna Vuylsteke ereburger van Diksmuide.
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België-Belqique

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
REGIO WESTKUST

driemaandelijkse nieuwsbrief

jaargang 15 nr. 2

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

P.B.-P.P.

apr. – mei – juni 2015
Ondernemingsnr.808.410.470

ONZE ACTIVITEITEN
zaterdag 5 september 2015

Reis naar Neuville‐sous‐Montreuil met bezoek aan Chartreuseklooster
met tentoonstelling WO1 en aan de stad en citadel. Richtprijs met
vervoer en middagmaal: 59 euro. Info in deze nieuwsbrief, p. 28

zondag 11 oktober 2015

10 uur in Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Voordracht door Jan Van Acker over de juridische instellingen van de
kasselrij Veurne.

vrijdag 20 november 2015

20 jaar VVF en FV‐Westkust in Klein Schooltje Koksijde met kaas‐ en
wijnavond.

IN DIT NUMMER
Mededeling: 20 jaar VVF‐FV Westkust
Erfgoeddag & Goed om weten
Behoeftigen in de kasselrij Veurne 1782 (deel 4)
Digitaliseren rouwbrieven en bidprentjes
FamilySearch, indexering nu en in de toekomst
De intrede van de familie Reybrouck in Nieuwpoort
uitstap naar Neuville‐sous‐Montreuil

p. 18
p. 19
p. 20
P. 24
p. 25
p. 26
p. 28

met de gewaardeerde steun van

20 jaar FV‐Westkust
Op 20 november om 19 uur in het Oud Schooltje worden leden, medewerkers en vrijwilligers
uitgenodigd op een avondfeest met aperitief, met hapjes + charcuterie, kaas en wijn + koffie.
Prijs 17 euro. Inschrijven met keuze kaas of charcuterie op chantal.loones@telenet.be

jrg. 15 nr. 2 | 17

Familiekunde Vlaanderen
regio Westkust vzw
driemaandelijkse nieuwsbrief
abonnement € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428
BIC: ARSPBE22
van FV‐Westkust vzw
p/a Proostdijkstraat 1
8630 Veurne
gratis voor FV‐leden van de regio
Westkust

50 JAAR VVF – FV EN 20 JAAR FV WESTKUST
MEMORIES VAN DE VOORZITTER JOERI STEKELORUM
Het weekend van 14 en 15 maart jl. werd uitgebreid de 50ste verjaardag
van onze vereniging gevierd in Antwerpen. Na het klassieke jaarlijkse
congres op zaterdag, organiseerde Familiekunde Vlaanderen op zondag
de eerste Dag van de Familiegeschiedenis in het Felix‐Pakhuis van
Antwerpen, gericht op een breed publiek van belangstellenden. Op die
manier willen we onze vereniging verder bekend maken. Onze afdeling
was op deze Dag van de Familiegeschiedenis present met een kleine 20
personen. We hebben er kunnen proeven van de diverse voordrachten,
kennismaken met de aanwezige standhouders en nuttige contacten
kunnen leggen. Een aantal leden maakte gebruik om het museum van de
Red Star Line te bezoeken.

e‐mailadres:
fv.westkust@gmail.com
webstek:
www.familiekunde‐westkust.be
documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II‐laan 2
8670 Koksijde‐Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van
19‐22u; elke zaterdag van 13u30‐17u
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58‐4141‐1712‐2179
BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3
2170 Merksem
Raad van Bestuur FV‐Westkust
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons,
Gaby Van Canneyt, Pierre Ryckaert, Philip
Overbergh, bestuursleden

Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar
teksten.

Redactie Willy Moons
willy.moons@telenet.be
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Dit jaar bestaat onze afdeling ook precies 20 jaar. Reden om, na tien jaar,
nog eens uitgebreid te vieren. Noteer alvast vrijdag 20 november in je
agenda, want dan voorzien we onze succesvolle kaas‐ en wijnavond. Niet‐
leden en sympathisanten zijn uiteraard ook welkom op deze avond.
Binnenkort is het weer zomer, tijd dus om weer wat te genieten van de
zonnige dagen en een pauze in de werkzaamheden en activiteiten van
onze afdeling.
Op zaterdag 5 september starten we opnieuw ons programma en dit met
een busuitstap naar het Chartreuseklooster in Neuville‐sous‐Montreuil.
Meer info verder in deze nieuwsbrief. We hopen alvast met een volle bus
te kunnen vertrekken. Als vrienden en kennissen willen meegaan, graag.
Dat maakt de busrit ook financieel haalbaar.
Alvast een deugddoende zomer toegewenst !
Een genegen genealogische groet
Joeri STEKELORUM, voorzitter

ERFGOEDDAG 2015 ‐ TERUGBLIK

Burgemeester Marc Vanden Bussche, tot voor enkele jaren notaris in Koksijde, samen met zijn opvolger Peter De
Baets, hebben op zondag 26 april de erfgoeddag in Koksijde gevuld met voorlichting en verhalen rond erven en
erfenissen. Veertig aanwezigen in het erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke genoten van de leerrijke
maar ook soms grappige gebeurtenissen waarmee notarissen te maken hebben en noteerden ook leerzame
adviezen die bij erven en erfenissen nuttig kunnen zijn.

___________________________________________________________________
GOED OM WETEN


De archiefdienst van de stad Kortrijk is gestart met het inscannen van de akten van geboorten, huwelijken
en overlijdens en de eerste reeks op het net te zetten. Dit gebeurde door 17 vrijwilligers onder leiding van
Peter Van Ammel, informatiebeheerder van het stadsarchief, en met behulp van stadsarchivaris Ann
Augustijn. Op de site http://genealogie.kortrijk.be kan je online de burgerlijke stand van Kortrijk en
deelgemeenten (Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Rollegem), ouder dan 100 jaar,
doorzoeken en bekijken. Je kunt van thuis uit volledig kosteloos akten opzoeken, consulteren, afdrukken of
in je eigen dossier bijhouden. Om dit alles te kunnen doen, moet je je wel registreren. Dit duurt slechts
enkele seconden en is gratis voor iedereen. Ook is het werk nog niet af en voorziet men nog twee jaar om
alles volledig te maken.



De zoekrobot 'Zoeken naar personen' op de site http://search.arch.be/nl/zoeken‐naar‐personen?
overschreed in januari de kaap van 25 miljoen namen, afkomstig uit 8.286.269 akten, geanalyseerd via 71
vrijwilligersprojecten. Een overzicht van de updates van de zoekrobot vindt u op de historiekpagina's van
'Zoeken naar personen'.
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 4)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40; in het vorig nummer kwamen aan bod: Adinkerke,
Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint‐Joris; in het nummer 4/2014 kwamen aan bod: Avekapelle,
Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren‐Ijzer,
Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem).

Izenberge
Lijste van alle de dischgenooten de welcke geallimenteert worden door den disch der prochie van Isemberghe, met
specificatie van elckx ouderdom ende gestaethede, het getal van de kynderen waer mede ider familie van deze
dischgenooten belast is (…)

eerst de gonne woonende op Isemberge
Frans LEBREGT, werckman oudt 30 jaeren, syne huysvrouwe 43 jaeren, vier kynders wanof drie soons, een van 11
jaeren, een van 9 jaeren, een van 3 jaeren, ende eene dogter oudt 5 jaeren
Joannes COOLSTOCK, werckman oudt 60 jaeren, syne huysvrouwe 40 jaeren, vier kynderen wanof drie soonen een
oudt 16 jaeren, een van ontrent 12 jaeren, een van 3 jaeren, ende een dogtr oudt 9 jaeren
Vidua Frans HEILIGEN, werkvrouwe, 50 jareen, haer dogter oudt 16 jaeren
Vidua Jan HAELEWYN, werckvrouwe 51 jaeren, haeren soone oudt 4 jaeren
Vidua WERKIN, werckvrouwe 60 jaeren, haere dogter, impotent, 36 jaeren
Vidua Frans DEMEYER, kleermaeckster 61 jaeren, haere dogter oudt 24 jaeren
Joseph MAKELBERGH, werckman, 40 jaeren, syne huysvrouwe 36 jaeren, acht kynders wanof twee sonen, een oudt
15 jaeren, den anderen 7 jaeren, ses dogters,eene oudt 11 jaeren, een oudt 9 jaeren, eene oudt 5 jaeren, eene oudt
3 jaeren, ende twee van acht daegen
Jacobus VEREECKE, werckman 56 jaeren, syne huysvrouwe 41 jaeren, drie soonen, danof een oudt 8 jaeren, een
oudt 5 jaeren en t’ander oudt 7 maenden
Anselmus COWET, houtvelder, 66 jaeren, syne huysvrouwe 71 jaeren
Het agtergelaeten soontie van Frans VERMEESCH, besteedt
De dogter van Constance FLAHOU
op Leysele:
Gabriel FLAHOU, werckman, 32 jaeren, syne huysvrouwe 31 jaeren, een dogterke uodt 2 ½ jaeren
Pieter TYCKET, werckman 33 jaeren, syne huysvrouwe 28 jaeren, een soontie oudt ½ jaer, twee dochters, d’eenen
oudt 4 jaere, d’andere 2 jaeren
Den achtergelaeten soone van Pieter PILLIOEN, besteedt, oudt 7 jaeren
Pieter DOUSSY, werckman 38 jaeren, syne huysvrouwe 31 jaeren, een soontie oudt 4 jaeren, twee dogters, danof
eene van 16 jaeren, d’andere oudt 10 jaeren
op Alverynghem:
Joannes COULIER, houtvelder, 50 jaeren, syne huysvrouwe 52 jaeren, eenen soon oudt 6 jaeren, twee dogters danof
eene van 15 jaeren en d’andere oudt 8 jaeren
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Joannes MONTEYNE, saeger, 48 jaeren, syne huysvrouwe 40 jaeren, vier kynders wannof twee soonen, een oudt 13
jaeren, den anderen oudt 7 jaeren, twee dogters, d’eene van 5 jaeren, d’andere oudt 3 jaeren
Pieter LORIDON, werckman, 30 jaeren, syne huysvrouwe oudt 40 jaeren, hunnen soone 12 jaeren, hunne dogter 1
jaer
in Hontschoote
Frans MAKELBERG, werckman oudt 36 jaeren, syne huysvrouwe oudt 35 jaeren, twee soonen dannof den eenen
oudt 8 jaeren, den anderen 2 jaeren
op Hoogstade
De weduwe BAILLU, werckvrouwe oudt ontrent 52 jaeren, haere twee dogters, wannof d’eene oudt 16 jaeren,
d’andere 13 jaeren
op Houthem
Fredryck COUSSEY, werckman 31 jaeren, syne huysvrouwe 27 jaeren, twee soonen, wannof den eenen oudt is 3
jaeren, en den anderen oudt 2 jaeren
in Veurne
Pieter SWYNGEDOUW, wever ende sackedraeger, oudt 34 jaeren, syne huysvrouwe 40 jaeren, ses kynders, dannof
vier soonen, wannof den eenen oudt is 11 jaeren, een van 10 jaeren, een van 1 ½ jaer ende den anderen oudt 1 jaer,
twee dogters, d’eene van 7 jaere en de andere oudt 3 jaeren
Het getal der dischgenooten geallimenteert door den disch dezer prochie bedraegt 87 persoonen
Aldus deze lyste gemaekt (…) van den hooftman Pieter VAN CAEYZEELE, by den onderschreven geeedt clerck vande
prochie, dezen tweeden decembre 1782
(get. Deschoolmeester)

Kaaskerke
Lyste ende declartie inhoudende de arme ende behoeftyghe dischenooten der prochie van Caeskercke ende uyt des
selfs middelen gheallimenteert (…)
Alvooren Balthazar DESCHEPPER op t’geseyde Caeskercke oudt 85 jaeren, versleten boerenwerckman sonder
kynderen
Vidua Jacobus DESCHEPPER met vijf kynderen, oudt ontrent de 53 jaeren op dese prochie, waer van den outsten
soone is ontrent de 20 jaeren, den tweeden soone ontrent de 18 jaeren, het outste meysken ontrent de 15 jaeren,
het tweede meysken 14 jaeren, het derde meysken ontrent 13 jaeren; de moeder ende de dochters sigh ten deele
geneirende met boerewerck ende de soonen met vaeren
Caerel DESCHEPPER oudt ontrent de 50 jaeren met vrauwe oudt ontrent de 42 jaeren, met seven kynderen, ses
soonen ende een dochter op dese prochie; den outsten soone oudt 22 jaeren, den 2de soone 20 jaeren, de 3de soone
17 jaeren, den 4de soone 14 jaeren, den 5de soone 10 jaeren, den 6de soone 4 jaeren, ende de dochter oudt 7 jaeren;
gesaem hun wat geneirende met commercie te doene in de asschen ende ten surpluyse met weet niet waermede
Vidua Jan DEBRAUWERE oudt ontrent de 56 jaeren met eenen soone oudt ontrent de 27 jaeren, haer ten deele
geneirende met spinnen ende (..), den soone met boerenwerck op dese prochie
Frans LYCKE jonghman oudt ontrent de 25 jaeren, crancksinnig, besteet op dese prochie
Pieter Jooris VANDENABEELE tot Isenberghe oudt ontrent de 36 jaeren met synne huysvrouwe oudt ontrent de 32
jaeren ende drie kynderen, twee soonen ende een dochter, sigh geneirende met smeeden en als het smeeden niet
en gaet met boerenwerck, den outsten soone oudt 7 jaeren, den tweede ontrent de 4 jaeren, ende de dochter oudt
5 jaeren
Philippus VANDECASTEELE tot Nieucappelle oudt ontrent de 42 jaeren met synne huysvrouwe oudt ontrent de 40
jaeren ende drie kynderen eene soone ende twee dochters, den soone oudt ontrent de 8 jaeren, de outste dochter
ontrent de 13 jaeren, ende de tweede dochter 10 jaeren, sigh geneirende met boerenwerck, ende van hunne
allimentatie
Het weezekynt Lucas ANNET besteet met vidua Joseph HAUE tot Zarren oudt ontrent de 11 jaeren
Tobias DECLERCK tot Clercken oudt ontrent de 75 jaeren met synne vrauwe oudt ontrent de 42 jaeren, ende dry
kynderen, eenen soone ende twee dochters, den soone oudt ontrent de 23 jaeren, de outste dochter 28 jaeren en
de tweede oudt ontrent 14 jaeren, den man sigh geneirende met hovinghen te besorghen ende de vrauwe met
barende vrauwen by te staen
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Melchior VERREMAN te Booitshoucke, oudt ontrent de 42 jaeren synne vrauwe oudt ontrent de 46 jaeren ende
hunne drie soonen, den eersten oudt ontrent de 18 jaeren, den tweede oudt 16 jaeren ende den derden ontrent de
14 jaeren, sigh geneirende met lanthauderie ende boerenwerck
Joannes Annet te Zarren oudt ontrent de 60 jaeren, synne vrauwe oudt 53 jaeren ende neghen kynderen, 4 soonen
ende 5 dochters: den eersten soone oudt ontrent de 24 jaeren, den tweeden oudt ontrent de 16 jaeren, den derden
ontrent de 9 jaeren, den vierden ontrent de 7 jaeren, de outste dochter ontrent de 32 jaeren, de tweede dochter
ontrent de 23 jaeren, de derde oudt ontrent de 22 jaeren, de vierden ontrent de 13 jaeren, de 5de oudt ontrent de
11 jaeren, sigh geneirende ten deele met cleermaecken
Philippus RUBRECHT tot Bicxschoote oudt ontrent de 24 jaeren, jonghman, impotent, besteet met J. Meersseman,
sigh aldaer occupeerende in de weverie dito Meersseman
Francisca RUBRECHT oudt ontrent de 24 jaeren, ongeregelde jonghedochter, nu hier, nu daer, ende die haer niet en
kan ofte en wilt onderwerpen aen de regierders van desen disch, nochtans haere begeven ten dienste van de goede
lieden
Vidua Frans VANOOST tot Veurne met drie kynderen nu in dienste, haer ten deele geneirende met te gaen
wasschen voor de particuliere, oudt ontrent de 56 jaeren
Aldus dese lyste gemaeckt by den onderschreven gesubstitueert clerck op declaratie als by (…) desen 30 novembre
1782
(get. Delaleeuwe)

Leisele
Lyste van alle de persoonen last zynde van den disch der prochie van Leysele (…)
Elias PINSEEL, boerewerckman, 85 jaer, syne vrauwse 67 jaar, syne dochter impotent 48 jaere
Isabelle, impotente dochter van Louis GHYSEL, spinnette, 28 jaer
De weduwe van Jacobus LIEPHOUT, oock spinnette, 46 jaer, 1 dochter 5 jaer
De weduwe Joannes VANBEVEREN, idem, 48 jaer, 1 dochter 16 jaer
Jacobus HAUWE, boerewerker, 43 jaer, syne vrauwe 34 jaer, met een zoon van 14 jaar, een van 9 jaar, dochter van 5
jaar en een van 3 jaar
Jacobus GEERARDYN, idem, 57 jaer, syne vrauwe 51 jaar, zoon van 10 jaar, dochter van 12 jaar
Leopoldus Frans COULIER, oock boerewerckman, 36 jaar, syne vrauwe 36 jaar, zoon 7 jaar, zoon 6 jaar, dochter van
3 jaar en een dochter van 1 jaar
Pieter ODEYN, idem, 43 jaar, syne vrauwe 43 jaar, met zes kinderen: zoon van 16 jaar, zoon van 12 jaar, zoon van 8
jaar, dochters van 13, 6 en 5 jaar
De weduwe Pieter WELLECOM, impotent, 70 jaar
Joannes PINSEEL, timmerman zynde inferine, 46 jaar, syne vrauwe 30 jaer, zoons van 4 en 2 jaar, dochter van 6 jaar
Pieter PLATTEEUW, wever, 32 jaar, syne vrauwe 33 jaar
Joanne SYX, impotente dochter, 60 jaer
Joannes MOENAERT, boerewercker, 62 jaar, syne vrauwe 46 jaar, zoons van 16 en 12 jaar, een dochter van 4 ½ jaar
Jacobus HORREIN, idem, 51 jaar, syne vrauwe 53 jaer, 1 dochter van 5 jaar
Pieter VERNIEUWE, diem, 48 jaar, syne vrauwe 37 jaar, met zeven kinderen: 4 zoons van 10, 9, 8 en 1 ½ jaar, drie
dochters van 20, 6 en 4 jaar
De weduwe Frans PAPEGAEY, spinnette, 40 jaar met een zoon van 10 jaar en een dochter van 5 jaar
De weduwe Andreas CLAEYMAN, idem, 36 jaar met een zoon van 7 en een dochter van 5 jaar
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Balthazar SCHOONAERT, stroydecker, 70 jaar
Frans KEMPE, wever, 36 jaar, syne vrauwse 24 jaar met vier kinderen: zoon van 4 jaar en drie dochters van 5 ½, 2 ½
en 1 jaar
Louis COMPERNOL, houtvelder, 53 jaar, syne vrauwse 46 jaar met vier kinderen: twee zoons van 17 en 4 jaar, twee
dochters van 12 en 4 jaar
Pieter VANDENBERGHE, smedtsknecht, 59 jaar, syne vrauwe 39 jaar met drie kinderen: twee zoons van 9 en 2 jaar,
dochter an 6 jaar
Godelieve de dochter van Jacobus TERRY, imbecil, 30 jaar
De weduwe Philippus POLLET, spinnette, 58 jaar met een zoon van 14 jaar
De weduwe Ferdinande VERLEENE, impotent, 65 jaar
Cornelis DEMAN, timmerman, 50 jaar, syne vrauwe 37 jaar met vier kinderen: drie zoons van 8, 5 en 1 jaar; dochter
an 12 jaar
Pieter TERLY, moldersdiender, 58 jaar, syne vrauwe 30 jaar met drie kinderen: twee zoons van 5 en 1/6de jaar,
dochter van 3 jaar
De weduwe Pieter MOENKREY, spinnette 37 jaar met vier kinderen: twee zoons van 6 en 2 jaar, twee dochters van 9
en 7 jaar
Cornelis VANHOVE, sagher, 43 jaar, syne vrauwe 44 jaar met drie kinderen: zoon van 15 jaar, twee dochters van 12
en 7 jaar
Albertus COOLAERT, boerewerckman geoffligeert, 62 jaar, syne vrauwe 48 jaar met twee zoons van 11 en 9 jaar
De weduwe Pieter DECOUSTER bejaerd, 92 jaar
Pieter DEMAN, stoeldraeyer, 56 jaar, syne vrauwe 40 jaar, met een zoon van 2 jaar en een dochter van 6 jaar
De weduwe Pieter LONCKE, spinnette, 46 jaar met twee zoons van 14 en 12 jaar
Pieter Joseph AERENTS, visscher 37 jaar, syne vrauwe 37 jaar met vier kinderen, zoons van 6 en 1 jaar, twee
dochters van 4 en 1 jaar
Philipos DEPOOTER boerewercker, 55 jaar, syne vrauwe 36 jaar met vier kinderen: twee zoons van 13 en 3 jaar,
twee dochters van 15 en 7 jaar
Pieter VANBEVEREN, schoelapper, 70 jaar met een dochter van 13 jaar
Pieter VANHOOREN boerewercker 50 jaar, syne vrauwe 42 jaar en een dochter van 12 jaar
Eugenius VERLEENE, idem, 31 jaar, syne vrauwe 30 jaar met viere kinderen: een zoon van 1 jaar en drie dochters van
7, 5 en 4 jaar
Joannes HOUCKE, stroydecker, 49 jaar, syne vrauwse 36 jaar met drie kinderen: een zoon van 13 jaar en twee
dochters van 11 en 8 jaar
jrg. 15 nr. 2 | 23

De weduwe Mattheus DAELDYCK, spinnette, 62 jaar met een zoon van 15 jaar
De weduwe Joannes MANTEZ, idem, 72 jaar
De weduwe Joannes CORNETTE, imbecil, 58 jaar
Pieter Jacobus TIMMERMAN, boerewerckman, 46 jaar, syne vrauwe 40 jaar met twee kinderen: een zoon van 5 jaar,
een dochter van 3 jaar
Frans LEPINOO, wever 31 jaar, syne vrauwe 47 jaar met drie kinderen: een zoon van 14 jaar, twee dochters van 11
en 4 jaar
De weduwe Jacobus RYCKIER, spinnette, 43 jaar met vier kinderen: drie zoons van 11, 7 en 5 jaar, een dochter van 6
jaar
Philips POLLET, stroydecker, 38 jaar met drie zoons van 10, 7 en 3 jaar
Eugene LOBELLE boerewercker, 26 jaar, syne vrauwe 23 jaar met twee dochters van 3 en 1 jaar
Joannes VANDEWALLE, idem, 36 jaar, syne vrauwe 40 jaar met vijf kinderen: twee zoons van 4 en 2 jaar en drie
dochters van 11, 9 en 7 jaar
Pieter SCHOTTEY, metsersdiender, 33 jaar, syne vrauwe 25 jaar met drie kinderen: twee zoons van 6 en 1 jaar,
dochter van 3 jaar
Minderjarighe kinderen van afgestorven ouders:
Het bastaert van Joanan DEZIERE, jongetje van 7 jaar
Kindt Joseph PALYNCK, jongetje van 10 jaar
Kinderen Jacobus LIEPHOUT: drie jongens van 16, 13 en 9 jaar
Kindt Jacobus DOBBEL: jongetje van 12 jaar
Kinderen Jaques VANDENKERCKHOVE: twee jongetjes van 9 en 4 jaar, één meisje van 6 jaar
Kinderen Pieter PRINCIER, twee meisjes van 10 en 4 jaar
Totaal mannen en vrouwen: 77
Totaal kinderen: 119 waarvan 64 jongens en 55 meisjes
Aldus dese lyste geformeert ten versoucke (…) Leysele desen 6 decembre 1782
(get. L. Maes)
(vervolgt)
_______________________________________________________________________________________________

DIGITALISERING VAN ROUWBRIEVEN EN BIDPRENTJES
PIERRE RYCKAERT
Het consulteren der papieren originelen van de eigen FV‐Westust collectie bidprentjes en rouwbrieven is in een
laatste fase gekomen. Momenteel zijn enkel nog de papieren bidprentjes beschikbaar in ons documentatiecentrum
in het erfgoedhuis. Al de rouwbrieven inclusief overlijdensberichten uit kranten zijn intussen ingescand.
De fysieke ruimte ingenomen door al die documenten was de initiële reden om aan het alternatief der digitalisering
beginnen te denken. De hoofdreden der digitale beschikbaarstelling zit hem in het feit dat een veel breder publiek
“vanuit gelijk welke locatie” onze database zal kunnen ondervragen. Verkeerd terugzetten na gebruik (van de
originele documenten) of beschadiging en verlies worden thans uitgesloten.
De praktische uitvoering van dit ganse digitaliseringsproces kon enkel doorgaan na aankoop van adequaat materiaal
en dankzij de inzet van vele vrijwilligers beginnende bij een team dat de ganse collectie heeft voorgesorteerd en
gescand. Vervolgens komen al deze digitale beelden bij een aantal “herbenoemers” die al de ingescande beelden op
uniforme wijze een naam geven die opslag en opzoeking in een database moeten toelaten.
Alvorens het resultaat ter beschikking te stellen wordt alles nog eens een keertje herbekeken.
Tegelijk met onze eigen collectie rouwbrieven zijn ook de rouwbrieven van het Fonds Lams uit het archief van de
stad Veurne, evenals de verzameling rouwbrieven van begrafenisondernemer Kesteloot uit dezelfde stad volledig
ingescand, een enorme aanwinst met veel waardevol genealogisch materiaal wat onze bezoekers zeker zullen
kunnen vaststellen.
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Via het internet kan met de url
http://www.familiekunde‐westkust.be/Koppelingen/1_Pagina_Start/Tekstvak3/IndexBidprentjes.html een
database “op namen” ondervraagd worden zonder dat de rouwbrieven of bidprentjes getoond worden. De beelden
kunnen wel besteld worden volgens de modaliteiten op de webpagina weergegeven (is al geruime tijd van
toepassing op de bidprentjes ‐ de rouwbrievenverzameling van de begrafenisondernemer Kesteloot is daar nu aan
toegevoegd en volgt hetzelfde principe).
Op het intranet in ons lokaal kunnen de reeds bestaande beelden op onze server voorlopig nog bekeken en
afgedrukt worden volgens het gekende recept. Tevens is daar de volledige eigen collectie
rouwbrieven/overlijdensberichten in een map met doorzoekbare “pdf‐bestanden” bijgekomen.
Het opzet (nadat ook onze eigen collectie bidprentjes zal in gescand zijn) is om op termijn het volledige digitale
arsenaal rouwbrieven en bidprentjes enkel online beschikbaar te stellen, met dien verstande dat wereldwijd, via
internet, enkel de lijsten van rouwbrieven/bidprentjes kan opgevraagd worden zoals hierboven beschreven met
mogelijkheid tot bestellen der gewenste beelden terwijl in het erfgoedhuis (ons documentatiecentrum) ook de
eigenlijke beelden geconsulteerd zullen kunnen worden en kopies kunnen worden genomen volgens het gekende
principe.

FAMILYSEARCH,

INDEXERING, NU EN IN DE TOEKOMST
DRS. JEAN HUYSMANS
Field relations manager FamilySearch, Benelux en Polen

Mensen die in het verleden op zoek gingen naar hun voorouders waren aangewezen op een bezoek aan het archief
waar men microfilms (meestal gemaakt door FamilySearch) kon raadplegen. Dit was vrij omslachtig en kon enkel
tijdens de openingsuren van het archief geschieden.
Sinds enige jaren heeft FamilySearch haar collectie microfilms geconverteerd en reeds gedeeltelijk digitaal online
gezet op haar website www.familysearch.org ; in de komende tijd zal gans de Belgische burgerlijke stand en nadien
ook de parochieregisters beschikbaar worden. Nu kan iedereen van thuis uit zijn familiehistorisch onderzoek doen.
In veel gevallen echter neemt het vinden van een voorouder nog veel tijd in beslag. Weet men bv. dat een zekere
Maria Melania Van Echelpoel ergens geboren is in Beerse rond het jaar 1900, dan kan men op de website naar
Search – Records gaan, dan kiezen voor België – prov. Antwerpen en klikken op Beerse GHO 1891‐1900. Men ziet
dan dat er 614 pagina’s zijn en dan begint het gis‐en zoekwerk. Maar met wat inspanning en geluk komt men op
pagina 222 terecht en vindt men daar in akte 7 de geboorte van Maria Melania Van Echelpoel.
Wanneer de akte echter geïndexeerd werd, en men zoekt bv. naar een zekere Jan Baptist Mertens die rond 1841
zou geboren zijn in Sint‐Lievens‐Esse, dan voert men de gegevens in die men weet in het zoekrooster en dan krijgt
men direct een lijst met namen die beantwoorden aan de zoekopdracht. Jan Baptist Mertens staat bovenaan, je
klikt erop en ziet dan dat Jan Baptist Mertens geboren werd op 7 Juni 1841. Wanneer men dan klikt op het
cameraatje word je rechtstreeks gevoerd naar de originele akte nr. 38 met de geboorte van Jan Baptist Mertens.
Men vindt het gezochte dus op zeer korte tijd.
Meer dan 5 jaar geleden lanceerde FamilySearch haar FSIndexing‐programma met het doel zoveel mogelijk akten
snel toegankelijk te maken. Dit werd een groots succes. In 2014 werkten 120.678 vrijwilligers aan 399 projecten. Tot
op heden werden er 1.307.643.249 akten geïndexeerd. Ook in België begonnen er meer dan 400 vrijwilligers te
indexeren, maar velen vielen na een tijdje af zodat er momenteel een 60‐tal mensen actief bezig zijn. In de voorbije
jaren heeft deze kleine groep toch al 3.000.000 Belgische akten geïndexeerd. Zo zijn bv. alle geboorten, huwelijken
en overlijdens van 1796‐1910 van de volgende steden reeds helemaal geïndexeerd: Bavegem, Borsbeke, Herzele,
Hillegem, Letterhoutem, Lommel, Ressegem, Sint‐Antelinks, Sint‐Lievens‐Esse, Sint‐Lievens‐Houtem, Steenhuize‐
Wijnhuize, Vlierzele, Woubrechtegem en Zonnegem. Daarnaast zijn er nog vele andere steden/dorpen in
Vlaanderen en Wallonië die reeds gedeeltelijk geïndexeerd zijn.
Mensen die willen meewerken aan dit indexeringsprogramma van FamilySearch kunnen de volgende stappen
nemen:
Ga naar www.familysearch.org
Klik op Beginnen en nadien op Downloaden
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Klik op Run of Save om het programma te installeren. Het programma wordt geïnstalleerd en er verschijnt een
pictogram (genealogieboompje) op uw bureaublad.
Dubbelklik op het pictogram op uw bureaublad om het programma te openen.
Vervolgens dient u in te loggen. Als u geen account hebt, klik dan op Aanmelden voor een nieuw account en voer
de gevraagde gegevens in.
U kan uw username zenden naar jean.huysmans@familysearch.org zodat u het maandelijks Bulletin ontvangt met
de stand van zaken en tips. Met vragen en problemen bij het indexeren kan je hier ook steeds terecht.
Momenteel zijn er twee Vlaamse projecten Moerbeke (98 % voltooid) en Herzele (76 % voltooid). Wanneer
Moerbeke afgewerkt is zal het vervangen worden door het project ‘Opglabbeek’, en Herzele zal bij voltooiing
opgevolgd worden door ‘Oosterzele’.
Alhoewel FSIndexing een schitterend programma is en er daardoor reeds meer dan één milliard akten met enkele
vingertoetsen beschikbaar zijn, is er ruimte voor verbetering. Vele vrijwilligers bleken af te haken omdat ze alleen
akten konden indexeren die door FamilySearch voorgeschoteld werden. Zo heeft iemand vanuit Antwerpen weinig
uitstaans met akten uit Moerbeke of Herzele. Mocht er een Antwerps project zijn zou er meer bereidwilligheid zijn
om mee te werken. Daarom werd er een programma ontwikkeld dat mensen in staat stelt om zelf te bepalen welke
plaats en welke periode men wil indexeren. Dit programma kreeg de naam van BigFoot met de hoop dat onze
‘genealogische voetafdruk’ met de dag groter wordt.
Dit programma zit momenteel in de Beta‐testfase. Maar het komt erop neer dat men de BigFoot‐app (application)
download, die nadien automatisch nieuwe versies genereert. Wanneer men dan bv. naar FamilySearch gaat en een
collectie opent, klikt men op het BigFoot‐icoontje op de balk waardoor er rechts van de akten een scherm verschijnt
met enkele basis‐invulvelden. Men kan die velden uitbreiden naar eigen keuze. Aangeraden wordt echter om zich te
houden aan een soft‐indexing en om niet alle gegevens in de akte over te nemen. Doel is om mensen te leiden naar
de originele akte waar ze zelf alle gegevens kunnen overnemen die ze willen. Buiten het voordeel dat men zelf kiest
wat men indexeert, is het ook de bedoeling dat het geïndexeerde ook onmiddellijk gepubliceerd wordt. Er is dus
geen wachttijd tussen indexeren en publiceren. Met het huidige FSIindexing moet men daarentegen wachten tot
een gans project is afgewerkt voordat publicatie mogelijk wordt.
Momenteel zijn er een aantal vrijwilligers die het programma uittesten met beeldjes die op FamilySearch
beschikbaar zijn. Daarnaast is FamilySearch in onderhandeling met diverse archieven wereldwijd om het programma
te mogen uittesten op hun websites. Het programma werkt heden enkel met Google Chrome, maar in de toekomst
zullen ook andere webbrowsers benut kunnen worden. De Beta‐Testfase loopt van Maart tot en met Augustus
zodat FamilySearch in september met een perfect lopend BigFoot‐programma kan uitpakken. Waarschijnlijk zal dit
resulteren in een nieuw artikeltje en in enkele honderden, duizenden enthousiaste Belgen die het op zich nemen
om in enkele jaren tijd gans de burgerlijke stand van België te indexeren. Dit neemt echter niet weg dat tegelijkertijd
mensen ook andere collecties (parochieregisters, notariaat, bevolking) kunnen indexeren. Zou het niet fantastisch
zijn indien alle genealogische krachten in België de spreuk ‘Eéndracht maakt macht’ zouden eren en echt zouden
werken aan één index (gelinkt aan de originele akten) die wereldwijd door iedereen vrijelijk kan geconsulteerd
worden? Een droom die men blijft dromen wordt uiteindelijk gerealiseerd.
_______________________________________________________________________________________________

DE INTREDE VAN DE FAMILIE REYBROUCK

IN NIEUWPOORT
JO GHYS

De gekende familie REYBROUCK verblijft reeds welgeteld 222 jaar te Nieuwpoort. Hun meest beroemde telg ‐lokaal
gezien toch‐ is ongetwijfeld Albert REYBROUCK (°Nieuwpoort 26/07/1923‐ +Nieuwpoort 23/04/2004). Hij was
decennialang onder meer onderwijzer in het Sint‐Bernarduscollege, muzikant & secretaris van de Koninklijke
Katholieke Fanfare én stuwende kracht achter onze lokale culturele raad. Zijn vader, Julien Reybrouck (°Nieuwpoort
05/06/1899 ‐ +Nieuwpoort 13/07/1970), was de allerlaatste “swiesse” (ordehandhaver) van de OLV‐kerk.
Poorter
In 2011 brachten J. Cailliau, J. Stekelorum & J. Van Acker het Poortersboek van Nieuwpoort uit. Hierin wordt er
vermeld dat op 23/02/1792 Joannes Joseph REKBRUCK zich als poorter te Nieuwpoort kwam inschrijven (nr.2306).
Hij werd in augustus 1764 geboren te Groot‐Ghogan in Silezië als zoon van Joannes Rekbruck & Barbara Hoherssen.
Nieuwpoort stond toen onder Oostenrijks gezag en, omdat Nieuwpoort toen een gekende garnizoenstad was,
kwamen geregeld Oostenrijkse militairen dienst doen aldaar. Via het reeds vermelde Poortersboek weten we dat hij
gehuwd was met Antoinette Dejaegher. Verder kunnen we vernemen dat hij schoenmaker was. Zijn zonen en
kleinzonen oefenden eveneens dit beroep uit.
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Zijn zoon, Joseph François REHBRUCK (zo werd die naam gespeld in de registers van burgerlijke stand) huwde op
24/06/1826 met Amelia Hamelen. Zowel de bruidegom als zijn broer André schrijven hun naam als volgt:
“Reybrouck”. Op 12 oktober 1831 overleed de Nieuwpoortse stamvader Joannes Joseph Rekbruck. Zijn naam wordt
in de overlijdensakte gespeld als Reybrouck. Er wordt verder meegegeven dat de geboortestad van zijn moeder
onbekend bleek te zijn én dat zijn vader Joannes Reybrouck (?) geboren werd te Gent.
Indien we het Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord‐Frankrijk van Frans De Brabandere
onder handen nemen, lezen we dat de naam REYBROUCK enerzijds kan verwijzen naar de plaatsnaam Reebroek
(Oost‐Vlaanderen) of naar de plaatsnaam Rietbrock (Noordrijn‐Westfalen/BRD). Het kan dus nog steeds beide
kanten uit. Laten we aannemen dat de naam Reybrouck een Oost‐Vlaamse oorsprong heeft, dan blijft het een
intrigerend raadsel waarom een Gentenaar emigreert naar het verre Silezië én waarom zijn zoon terugkeert naar
een Vlaamse stad dat niet in de buurt van Gent ligt. Misschien waren de ouders van de “Gentse Rehbruck” van
Oostenrijkse afkomst én verhuisden ze terug naar het land van oorsprong….
Zelf verkies ik persoonlijk voor de mogelijkheid dat de naam Reybrouck, in dit geval althans, een Duitstalige
oorsprong heeft. Tijdens het einde van de 18de eeuw werd er in Silezië hoofdzakelijk Duits gesproken. Het feit dat de
naam als REHBRUCK werd gespeld, kan verklaren dat de “stamvader” Joannes Rehbruck het Nederlands niet 100%
machtig was. In de bevolkingsregister van 1820 staat er geschreven dat hij Oostenrijks militair was geweest en dat
hij van Klokouw afkomstig was. Bovendien is het feit dat hij zich als poorter liet inschrijven, een bijkomend sterk
argument voor deze stelling. Zeker indien we in gedachten houden dat hij schoenmaker van opleiding was. Als
vreemdeling moest hij zich wel inschrijven om een eigen handel of nering op te starten.

ondertrouwakte Rehbruch‐Dejaeger, Nieuwpoort, 1792

Nvdr: zowel de familie Reybrouck uit Nieuwpoort als de familie Reunbrouck uit Nieuwpoort hebben deze Rehbruch
als stamvader !
In onze volgende nieuwsbrief: kwartierstaat van de eeuweling René Reunbrouck (1898‐1998).
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15de jaargang – nr. 3 – driemaandelijks
juli – september 2015
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN
zondag 11 oktober 2015

10 uur in Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Voordracht door Jan Van Acker – Recht en bestuur in de stad
en de kasselrij Veurne tot 1800 – zie p. 29

vrijdag 20 november 2015

19 uur: 20 jaar VVF en FV-Westkust in het Oud Schooltje
Koksijde-dorp met gezellig samenzijn en kaas- en wijnavond.

IN DIT NUMMER
de Veurnse kiezers voor het Nationaal Congres in 1830
Inventarisatie van het Veurnse funeraire erfgoed
Een raadselachtige rouwbrief
Goed om weten
De intrede van de familie Reybrouck in Nieuwpoort (2), kwartierstaat
Behoeftigen in de kasselrij Veurne (deel 5)
Een merkwaardige begrafenisakte uit 1705

p. 31
p. 36
p. 38
p. 39
p. 39
p. 41
p. 44

20 jaar FV-Westkust
Op 20 november om 19 uur in het Oud Schooltje (Koksijde-dorp) worden leden, medewerkers
en vrijwilligers uitgenodigd op een avondfeest met
aperitief met hapjes; kaas- of charcuterieschotel, wijn en koffie.
Prijs 19 euro (all-in). Inschrijven met keuze kaas of charcuterie op chantal.loones@telenet.be
én door vooruitbetaling op BE37 9796 2228 6428 van FV Westkust
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Uitnodiging activiteit
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DE VEURNSE KIEZERS VOOR HET NATIONAAL CONGRES IN 1830
PHILIP OVERBERGH, JOERI STEKELORUM
Op 4 oktober 1830 had het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uitgeroepen. Op 3 november kozen
30.000 cijns- en bekwaamheidskiezers (van de 45.000 die kiesgerechtigd waren) de 200 leden van het Nationaal
Congres. Voor West-Vlaanderen moesten 28 afgevaardigden worden verkozen. Naast de effectieve afgevaardigden
werden meteen ook plaatsvervangers aangesteld. Dit bleek een vooruitziende beslissing te zijn geweest, want in
de loop van de amper negen maanden werking van het Congres, moest men niet minder dan 39 leden (20 %) door
hun vervanger laten opvolgen. Het betekent dat 78 leden van het Congres slechts een gedeelte van de volledige
sessie meemaakten. Vooral na de goedkeuring van de grondwet in februari 1831 waren er nogal wat leden die van
oordeel waren dat ze hun opdracht volbracht hadden en hun aanwezigheid niet meer nuttig was. Sommigen waren
om een of andere reden ontmoedigd of ontevreden en haakten af.
Het Nationaal Congres had als voornaamste taak een grondwet op te stellen voor de nieuwe staat. Het was hiermee
begin februari 1831 klaar. Het moest vervolgens een staatshoofd aanduiden en deed dit op 3 februari 1831 door
de verkiezing van de hertog van Nemours (die niet aanvaardde), op 24 februari 1831 door de verkiezing van een
regent en op 4 juni door de verkiezing van Leopold I. Op 9 juli 1831 nam het, met 126 stemmen tegen 70, het
Verdrag der XVIII artikelen aan. Het Congres bleef als wetgevend orgaan voortbestaan tot aan de verkiezing van
het eerste parlement op 8 september 1831.
De vergadering keurde ook het Decreet nummer 4 van 22 november 1830 goed, dat de grondwettelijke monarchie
als staatsvorm invoerde, binnen een parlementaire democratie. Dertien leden stemden vergeefs voor de instelling
van een republiek
Over de samenstelling, de leden en andere info over het Nationaal Congres verwijzen we graag naar o.a.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Congres_(Belgi%C3%AB), waar ook verdere literatuurlijst wordt vermeld.
In Veurne werd de lokale administratie bij schrijven van 20 oktober 1830 vanuit de Brugse provinciale administratie
ervan op de hoogte gesteld dat, conform de besluiten van het Centraal Comité van 11, 12 en 16 oktober, de
verkiezingen van de leden op woensdag 3 november om 9 uur moest doorgaan, zowel voor de kiezers van de
landelijke gemeenten als voor de steden van het “administratief district” Veurne. Voor 1 november reeds moest
men de lijst van de kiezers aan commissaris van het district worden overgemaakt. Alle kiezers moesten ook
verwittigd worden en wel op een manier dat “en les engageant avec instance d’user de leur droit et de concourir
à l’élection des réprésentans qui doivent décider au sort futur de la Belgique. »
Wie waren deze « bevoordeelde » burgers van de stad Veurne ? In het stadsarchief van Veurne wordt een lijst
bewaard van deze kiezers (S.A. Veurne, fonds Nieuw Archief, nr. 172). Om stemgerechtigd te zijn moest men 25
jaar oud zijn en cijns of zng. “bekwaamheidskiezer” zijn. De bekwaamheidskiezer waren kiezers uit hoofde van
hun functie of diploma (deze categorie kiezers werd overigens later door de grondwet afgeschaft, doch door de
kieswet hervorming van 24 augustus 1883 terug ingevoerd voor personen die een bepaald onderwijs hadden
genoten).
De Veurnse kiezers waren:
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

familienaam
Ackerman
Adam
Allo
Becqué
Behaeghel
Bekaert
Bernaert
Bernier d'Hongerswal
Bieswal
Bitds
Borry
Boudeweel
Bouten
Breynaert
Bril
Cambier

voornaam
Constantin
Jean Baptiste
Francois
Jean
Antoine
Benoit
Pierre
Henry
Joseph
Guillaume
Antoine
Pierre
François
Jacques
Louis
Ildephonse

beroep
boulanger
directeur de la poste aux lettres
cabaretier
ministre du culte catholique
marchand
cabaretier
cultivateur
propiétaire
propiétaire
marchand épicier
juge près le tribunal
marchand de draps
officier de santé
propiétaire
huissier
vétérinaire du gouvernement

belasting
59:57
117:28
40:77
40:77
213:43
45:43
70:8
122:37
97:20
42:93
74:79
56:89
43:71
70:77
76:55
60:55
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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
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

Cappoen
Chamon
Clep
Coppens
Cuvelier
D'Acquet
Danckaert
Debandt
Debrauwer
Debruijne
Debusschere
Deceuninck
Deetens
Deetens
Degroote
Dehaese
Delatour
Delatre
Delatre
Delescluze
De Maziere
Demoucheron
Denauw
Denef
Deplae
Depreij
Deruescas
Desenap
Desmedt
Desmedt
Desmedt
Desoutter
Despot
Despot
Despot
Despot
Despot
Dewachter
Dewitte
Dewulf
D'Henry
Dierijckx Visschers
Duclos
Focqueur
Fosseprez
Ghewy
Ghyselen
Gombert
Herwijn
Hoorelbeke
Janssens
Lados
Levis
Loby
Maeckereel
Maerten
Maes
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Pierre
François
Joseph
Charles
Louis
Edmund
Jean
Norbert
Charles
Jean
Leonard
Joseph
Bernard
Joseph
Jean
Pierre
Jean
Charles
Auguste
François
Pierre
Alexandre
Jean
Antoine
Angebert
Jean
Louis
Felix
Louis
Henrij
Pierre
Jean
Jacques
Jacques
Benoit
Charles
Ernest
Pierre
Hubert
Louis
Charles
Jean
Joseph
Pierre
Hubert
François
Jean
Jean
Baron
Eduard
René
Alexis
Jean
Pierre
Ferdinand
Charles
Alexandre

cabaretier
propiétaire
notaire
cabaretier
bourgemestre
propiétaire
rentier
cultivateur
echevin
juge près le tribunal
marchand épicier
épicier
briquetier
chaufournier
cabaretier
maréchal ferrant
cabaretier
substitut près le tribunal
avocat
caffétier
huissier
conseiller
cabaretier
caffétier
cabaretier
echevin
receveur sa commune
propiétaire
propiétaire
cabaretier
marchand
marchand
president près le tribunal
ministre du culte catholique
propiétaire
propiétaire
avocat
boulanger
marchand de vins
boulanger
avocat
boutiquier
pharmacien
ministre du culte catholique
propiétaire
avoué
meunier
cabaretier
propiétaire
maçon
meunier
docteur en médecine
conseiller
cabaretier
cabaretier
épicier
receveur de la ville

45:55
63:96
177:36
49:71
346:27
95:48
76:44
76:44
58:57
58:57
294:66
58:6
47:90
62:56
51:98
51:90
42:2
42:2
42:2
56:54
59:54
74:96
61:51
68:99
46:34
69:65
49:85
49:85
221:57
97:43
50:76
79:71
102:72
102:72
102:72
102:72
102:72
67:22
78:3
71:65
71:65
48:27?
58:47
58:47
198:56
146:81
81:94
46:84
104:82
50:95
41:58
69:92
70:17
89:97
60:77
53:60
51:17

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Maes
Maieur
Mercy
Merlevede
Merveille
Moeyaert
Montaigne
Moutonnier
Nowé
Nowé
Ollevier
Pareyn
Pierret
Prignot
Questroy
Rabaut
Rathé
Reynaert
Rietveldt
Rooryck
Rousseeuw
Rul
Ryckman
Spilliaert
Vanbaeckel
Vanhoutte
Vanhoutte
Vansoest
Vanstaen
Vanvossem
Verhaeghe
Vermeesch
Vermeulen
Victor

Joseph
Charles
Michel
Henry
Charles
Louis
Charles
Isidore
Charles
Pierre
Louis
Louis
Joseph
Henrij
Benoit
Joseph
Cosme
Eugène
Pierre
Pierre
François
Dominique
Jean
Joseph
Pierre
Jean
François
Joseph
Joseph
Antoine
Charles
Norbert
Philippe
Angebert

maçon
orfèvre
cultivateur
marchand épicier
épicier
orfèvre
meunier
brasseur
thesaurier de la wateringue du nord
cabaretier
propiétaire
ministre du culte catholique
huissier
receveur de l'enregistrement
marchand épicier
agent de la banque
cultivateur
marchand épicier
cultivateur
batelier
ministre du culte catholique
ministre du culte catholique
greffier intérimaire près le tribunal
charpentier
jude de paix
brasseur
propiétaire
commissionnaire
marchand épicier
propiétaire
boulanger
commissaire du gouvernement
cabaretier
chaudronnier

40:48
72:69
42:14
108:4
60:15
60:15
75:35
108:14
61:89
66:73
593:2
593:2
49:60
98:52
93:78
71:97
84:16
55:10
64:6
64:70
49:28
49:28
56:88
87:38
60:35
103:87
73:39
45:10
153:91
159:24
41:32
140:18
62:7
80:86

Enkele bidprentjes van Veurnse kiezers uit 1830 (digitale collectie FV Westkust, fonds Lams)
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Volgens een nota in het dossier werden voor Veurne de volgende afgevaardigden verkozen. Als effectieve
afgevaardigden: Edmond Deman en Olivier Roels, beiden eigenaars en wonende te …. Brugge. Vreemd genoeg
staat na hun namen het volgende “d’après le bulletin des actes et arrêtes du gouvernement Provisoire 1830 page
11 n° 25 du bulletin, les membres du congrès national pour Furnes étaient les suivants :
Mess(ieurs) Edmond DEMAN, propriétaire à Bruges
Baron DESERRET à Bruges
Suppléans :
O. Roels, greffier des états
J. Vandewalle fils avocat à Bruges
We gaan er dus van uit dat deze laatst vermelde de officiële afgevaardigden waren namens de stad Veurne. De
site http://www.b1830.be/congress/congres2.html vermeld evenwel als de afgevaardigden: Edmond De Man en
Olivier Roels. Dit is ook correct. Baron Franciscus Josephus de Serret (1767-1849), een Brugse landeigenaar en
boomkweker, gewezen burgemeester van de stad Brugge, bedankte immers voor de eer Daarom kwam de
plaatsvervanger Olivier Roels in de plaats.
Het valt onmiddellijk op dat men geen mensen van ter plaatse heeft genomen, in tegenstelling tot bijv. Diksmuide,
waar de Pervijzenaar Victor Buylaert en de Diksmuidenaar Pieter Franciscus Morel afgevaardigde waren.
Nochtans hadden beide afgevaardigden wel degelijk banden met de regio. Edmond De Man behoorde immers tot
een notabele familie afkomstig uit Veurne. Zijn ouders waren Jacques Ferdinand de Man (Veurne 1769 - Brugge
1825) en Isabelle de Moucheron (Veurne 1776 - Brugge 1815). Edmond de Man trouwde met Euphrasie de Serret
(Brugge 1806-1827), dochter van Franciscus de Serret (voornoemd !) en hertrouwde in 1832 met Marie-Prudence
van Caloen (1805-1869). Edmond de Man vestigde zich in een zomerverblijf in Varsenare (kasteel De Blauwe Torre),
met een winterverblijf in Brugge (Hoogstraat, thans 28 en vervolgens Hoogstraat thans 6, eigendom van de familie
Van Outryve d'Ydewalle).
Edmond de Man was doctor in de rechten van de Universiteit van Luik.
In 1830 werd hij dus door de kiezers van het arrondissement Veurne
verkozen voor het Nationaal Congres. De Man nam het woord niet
tijdens de openbare zittingen maar was regelmatig aanwezig bij de
stemmingen. Hij stemde met de kleine minderheid van orangisten
tegen de eeuwigdurende uitsluiting van de Nassaus. Voor de andere
belangrijke stemmingen, stemde hij meestal zoals de meerderheid:
voor de onafhankelijkheid, voor regent Surlet, voor Leopold van
Saksen Coburg en voor de aanvaarding van de XVIII artikelen. In de
eerste stemming voor een nieuw staatshoofd, op 24 februari 1831,
stemde hij voor de hertog van Leuchtenberg, wat betekent dat hij
geen zin had om te veel bij
Frankrijk aan te leunen.
Na in het Nationaal Congres te
hebben gezeteld, hernam De Man
zijn rustig renteniersleven en
hertrouwde.
Onder het ancien régime was in
1782 een riddertitel verleend aan
de vader van Edmond de Man. Hij
werd onder het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden niet opnieuw in de
adelstand opgenomen, zodat het
uit gewoonte was dat men Edmond
met een riddertitel eerde.
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Olivier Roels werd geboren in Brugge in 1766 in een familie die
aan zijn maatschappelijke opgang was begonnen en van wie
verschillende leden vanaf de revolutietijd en tot ver in de
negentiende eeuw een vooraanstaande rol zouden spelen. Hij zelf
behaalde zijn doctoraat in de rechten in 1791 en bleef vanaf dat
jaar tot in 1822 aan de balie van Brugge ingeschreven, ook al
oefende hij ondertussen ook andere activiteiten uit.
In 1795, toen het Franse regime zich definitief in de Zuidelijke
Nederlanden installeerde, werd hij stadssecretaris van Brugge. Hij
werd plaatsvervangend rechter in 1809 en in 1816 werd hij griffier
van de Provinciale Staten van West-Vlaanderen. Hij stierf in
Brugge op 7 februari 1740.
Roels was de zoon van Joseph-Martin Roels, deken van de
keersgieters en van Thérèse Cuelenaere. Hij was in 1803 getrouwd
met Françoise van Severen (1767-1822), uit een andere notabele
Brugse familie. Zij was de zus van Bernard Van Severen die een
belangrijke rol speelde in zijn stad, zowel tijdens de Franse en
Hollandse tijd als bij het begin van de Belgisch koninkrijk en die
een rechtstreekse voorvader is van prinses Mathilde.
In oktober 1830 werd Olivier Roels dus tot vertegenwoordiger
benoemd in het Nationaal Congres voor het arrondissement
Veurne. Roels bleef meestal afwezig en riep gezondheidsredenen
in. Hij nam nochtans geen ontslag. Toen de werkzaamheden al
bijna afgerond waren, schreef Roels een brief om te melden dat hij stilaan de gezondheid aan het terugwinnen
was en weldra zou aanwezig kunnen zijn. Alexander Rodenbach liet schamper opmerken dat hij zich nog nooit
vertoond had. Onnodig te zeggen dat hij nooit enige tussenkomst hield. Hij nam maar aan één belangrijke
stemming deel, namelijk die van de aanvaarding van het Verdrag der XVIII artikelen.
De familie Roels was, door huwelijk met de familie Bauwens, in de loop van de 19 de eeuw eigenaar geworden van
een groot deel van de duinen in Koksijde en Oostduinkerke: zoon Edouard Philippe Roels (°1810) huwde met
Melanie Bauwens (1815-1879). Hun dochter Augustine Roels (°1839) was gehuwd met Charles Rittweger en waren
de oprichters van het Grand Hôtel in Oostduinkerke-bad. Aan deze familie herinneren bovendien de Roelsstraat in
Oostduinkerke en de Bauwenslaan in het Quartier Sénégalais van Koksijde.
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INVENTARISATIE VAN HET VEURNSE FUNERAIRE ERFGOED
JOERI STEKELORUM, WILLY MOONS
Sinds het decreet op de begraafplaatsen van 2004 zijn alle gemeentebesturen verplicht een lijst te hebben van
het waardevol funerair erfgoed. In onze regio heeft Koksijde reeds lange tijd zo’n lijst opgemaakt. Veurne heeft
destijds een lijst opgemaakt voor de kerkhoven van Vinkem, Wulveringem en Houtem, waar ook Familiekunde
Westkust haar medewerking aan verleende.
Op initiatief van burgemeester Peter Roose van Veurne werd een werkgroep opgericht in de schoot van het
stadsbestuur met de bedoeling de inventarisatie nu ook te doen voor de resterende kerkhoven en begraafplaatsen
van Veurne, namelijk Veurne-Oude Vestingstraat, Avekapelle, Booitshoeke, Eggewaartskapelle, Steenkerke en
Bulskamp. Een initiatief die we met onze vereniging zeer toejuichen en daarom ook met raad en daad willen
steunen. Onze afdeling heeft voorzitter Joeri Stekelorum en bestuurslid Willy Moons afgevaardigd in de werkgroep.
Een ideale combinatie: Joeri heeft dankzij zijn kennis over de families uit de regio reeds diverse projecten inzake
funerair erfgoed (Houtem, Vinkem, Wulveringem, Reninge, Alveringem, Gijverinkhove) mee begeleid; Willy heeft
heel goed zicht op de Veurnse families dankzij zijn uitgave “Huwelijken stad Veurne 1796-1912” en zijn jarenlange
ervaring als journalist voor diverse nieuwsbladen. Daarnaast maken ook amateur kunsthistoricus Maurits
Timperman en historicus Jan Van Acker deel uit van de werkgroep, naast een tweetal stadsambtenaren.
Hoe wordt er nu concreet te werk gegaan bij de inventarisatie ?
Twee groepen van telkens twee leden van de werkgroep (resp.
Willy en Joeri ; Maurits en Jan) brengen de aanwezige
grafmonumenten van elke begraafplaats in kaart door een
rondgang ter plaatse. Daarbij wordt elk grafmonument getoetst
aan de volgende criteria:
Kunsthistorisch belang: hier worden de artistieke en
kunsthistorische kwaliteiten van het grafmonument beoordeeld:
sommige monumenten zijn immers uniek in hun soort; vooral in de
19de eeuw werd er op toegezien dat eenzelfde soort grafmonument
uniek was op een bepaalde begraafplaats; een belangrijke firma
van mooie en unieke grafmonumenten was bijv. de firma Lapiere
uit Ieper; hiervan zijn er op de begraafplaats van de Oude
Vestingstraat diverse voorbeelden; ook het materiaalgebruik kan
bijv. een subcriterium zijn dat wordt gehanteerd om dit criterium
aan te stippen (bijv. gebruik van fonten of gietijzeren kruisen)
Beeldbepalende grafmonumenten: deze graven geven de
typische sfeer weer op de begraafplaats door bijv. het feit dat ze
uittronen boven de andere monumenten of bijv. deel uitmaken van
een rij langs het hoofdpad van de begraafplaats

Grafmonument in de vorm van een Aediculum
(tempeltje) van de Veurnse fotograaf Marcel
Maelstaf en zijn ongehuwde zussen Marie,
Marguerite en Henriette

-

Grafmonumenten met een lokaal-historisch belang: hier
wordt gekeken naar de personen of families die er begraven liggen;
hebben deze personen bijv. een rol gespeeld in de geschiedenis
van stad, dorp of land (burgemeesters, pastoors, industriëlen,
oorlogsslachtoffers, …)
De bewaartoestand van het monument: indien een bepaald
type grafmonument meerdere malen voorkomt, maar enkele zijn
in uitzonderlijk goede staat, terwijl de andere reeds vervallen
zijn, dan wordt op basis van de bewaartoestand een keuze voor
behoud gemaakt; eventueel te combineren met de andere criteria

Artistieke waarde van het grafmonument: een graf kan een heel gewoon zerk hebben, maar door bijv.
de aanwezigheid van een beeld van een lokale of zelfs nationale kunstenaar, heeft het monument een
meerwaarde
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Bij de rondgang en het bekijken van de grafmonumenten wordt ook aandacht besteed aan kleine attributen op of
rond het graf (bijv. een graftrommel, beeldjes, plaketten, de afpaling van het graf d.m.v. bijv. kettingen in zamak
(legering van zink en aluminium), maar ook bijv. ensembles van naastliggende grafmonumenten die zorgen voor
een zekere harmonie op de begraafplaats.
Om het archivalische en documentalistische nut van de inventarisatie kracht bij te zetten, worden ook van elk
graf een of meerdere foto’s genomen. Ook de details, bijv. in de vorm van een fotomedaillon, worden mee
gefotografeerd. Op die manier krijgen we een unieke documentatie over elke begraafplaats in onze regio.
Na de rondgang door beide groepen worden de resultaten verzameld en met elkaar geconfronteerd. Waar er
consensus is over een bepaald grafmonument, wordt deze in de inventaris opgenomen. Twijfelgevallen worden
bediscussieerd en op basis van de genomen foto’s of een tweede plaatsbezoek al dan niet mee in de inventaris
opgenomen.
Verrasssing bij de rondgang want er werd zelfs een grafmonument aangetroffen dat niet in de inventaris was
opgenomen: het is dit van Edouard Edmond (Le) Henry, geboren in Lens in 1811 en overleden in Veurne in 1868.
Hij was ontvanger van directe belastingen, douane en accijnzen te Veurne en Steenkerke.
Onze FV-afdeling heeft bovendien het initiatief
genomen om de personen die op de Veurnse
begraafplaatsen
liggen,
ook
nader
te
inventariseren. We werken dus niet alleen op
grafniveau, maar ook op individueel niveau. Onze
afdeling heeft immers met de ingescande
bidprentjes en rouwbrieven ondertussen een groot
documentair bestand. Van de 5.460 personen die
op de begraafplaats Veurne Oude Vestingstraat
begraven liggen, hebben we van maar liefst 4.589
een bidprentje en/of rouwbrief in onze collectie.
Dat is 85 %! De personen die er begraven zijn,
stierven tussen 1812 en 2013. Op basis van de
informatie die we op de bidprentjes kunnen lezen,
kan de inventarisatie bovendien nog verder
verfijnd worden. Zo wordt op het grafmonument
immers niet altijd het beroep vermeld. De Monumentaal grafmonument in de vorm van een sarcofaag van de
bidprentjes geven ons die informatie soms wel. landbouwersfamilie Charles Louis Vandaele (1822-1878) – Jeanne
Louise Demolder (1826-1908) en hun kinderen Georges (1851Ook voor de identificatie van oud-strijders van de
1892), Omer (1857-1925) en Hector (1850-1902)
eerste en tweede wereldoorlog bieden de
bidprentjes een oplossing. Het is immers de wens
van het stadsbestuur om graven van oud-strijders
zeker te bewaren. Op die manier hebben we minstens 348 oud-strijders op de site Oude Vestingstraat kunnen
identificeren.
Al deze informatie wordt via een dynamische excel-lijst bijgehouden en geïnventariseerd. Die lijst heeft bovendien
het voordeel dat ook de administratie van de Veurnse dienst Burgerzaken haar informatie kan vervolledigen,
verbeteren en verfijnen.
Als afdeling zijn we zeer tevreden dat het stadsbestuur van Veurne dit initiatief tot inventarisatie heeft genomen.
We hopen ook dat men achteraf effectief de lijst zal gebruiken om een aantal beheersmaatregelen op de
begraafplaatsen uit te voeren. Een aantal zeer waardevolle grafmonumenten van notabele Veurnaars bijv. is er
zeer slecht aan toe en restauratie dringt zich op om verder verval te voorkomen.
Spijtig dat niet alle gemeenten in onze regio het voorbeeld van Veurne, Koksijde en Alveringem volgen. Spijtig
ook dat, wanneer we als vereniging onze expertise (gratis en belangeloos) aanbieden aan een ander stadsbestuur,
we met een kluitje in het riet worden gestuurd en men meent beter de hulp van het Agentschap Erfgoed
Vlaanderen te moeten inroepen…
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Hierboven: enkele opmerkelijke detailopnames van grafmonumenten op de stedelijke begraafplaats Oude
Vestingstraat te Veurne

EEN RAADSELACHTIGE ROUWBRIEF…

Hierboven fragment van een doodsbrief waarbij de naam van de overledene wordt voorafgegaan door Heer
Vader of desgevallend Vrouw Moeder. De redactie maakt er graag een raadsel van: wie bezorgt ons het
antwoord… ? mailen naar dirk.cailliau@scarlet.be; het antwoord krijg je in het volgende nummer
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GOED OM WETEN


Mededeling van het stadsarchief van Brugge om ons op de hoogte te dat vanaf heden twee aanvullingen
het aanbod op www.archiefbankbrugge.be gevoelig hebben uitgebreid.
Vooreerst is er een kleine aanvulling van de burgerlijke stand van Brugge. Voortaan zijn de akten voor de
periode 1911-1915 ook online. Dit is goed voor 13.775 akten met telkens daaraan de gekoppelde gegevens.
De grootste uitbreiding is echter het aanbieden van een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. We
starten met de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866, goed voor 137 registers en 22.519 folio’s
en dus een veelvoud aan namen. Via deze bron kan je voor die periode bv. nagaan op welke adressen je
voorouders woonden, wanneer ze in Brugge kwamen wonen of wanneer ze Brugge verlieten en naar waar
ze verhuisden. Ook hier zijn alle namen die voorkomen in deze registers in een gegevensbestand ingevoerd.



Rijksarchief Image Downloader” werkt als een Google/Chrome extensie. De site RA moet dus ook met
Google/Chrome geopend worden. De download wijze van Familysearch geeft de ganse bladzijde in slechts
één jpg bestand, maar met een "lage" resolutie en redelijk veel compressie, waardoor er veel blokjes te
zien zijn bij sterke vergroting. Dit kan niet op de site van RA, waar men moet beroep doen op een
schermafdruk. De ganse bladzijde is slechts beschikbaar in deelfoto's, maar dan wel met een hogere
resolutie en weinig of niet gecomprimeerd. Elke op deze site beschikbare pagina/foto/akte, die op het
scherm is geopend, kan met dit programma gedownload worden. Het downloaden duurt wel een fractie
langer maar kan een nog beter beeld opleveren dan via Familysearch. Het programma laadt alle deelfoto’s
van de pagina op zoals de website het doet, in de hoogste resolutie, en kleeft ze dan aan elkaar tot één
foto, die als *.png-bestand beschikbaar wordt. Het nummer van de bladzijde op « search.arch.be » vormt
de naam van de afbeelding. Als u interesse hiervoor heeft, stuurt u ons een mailtje, wij voegen dan uw emailadres toe als testaccount en sturen u een link terug om dit programma te kunnen installeren. Emailadres: irjohan.vandamme@belgacom.net.

DE INTREDE VAN DE FAMILIE REYBROUCK IN NIEUWPOORT (2)
JOERI STEKELORUM
In vorige nieuwsbrief brachten we een korte geschiedenis van de familie Reybrouck (Rekbruck – Rehbruck –
Reunbrouck …) en beloofden wij de publicatie van de kwartierstaat van René Reybrouck (Renaat Isidoor). In de
kwartierstaat vindt men vijf generaties. De volgende voorouders hieronder:
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Joannes REBRUCH (°Gent) & Barbara HOHEISSIN
Augustinus DEJAEGHER (°Nieuwpoort) & Maria Catharina LANGIHEEMS (°Nieuwpoort)
Petrus VLASSEMAN (°Nieuwpoort) & Maria BRUNEEL (°Nieuwpoort)
Josephus CNOCKAERT (°Hoogstade) & Maria Isabella CLOET (°Hondschoote)
Carolus Joannes VLIEGHE (°Nieuwpoort) & Joanna Francisca MUYLLAERT (°Ramskapelle)
Adrianus Joannes MEYNNE (°Nieuwpoort)& Anna Maria DECHEREN (°Nieuwpoort)
Franciscus COOLSAET & Theresia DEWITTE
Hubertus BOUCKENAERE (°Oostduinkerke) & Victoria VANDENDORPE (°Oostduinkerke)
Eduardus VANHEE & Maria Victoria DEBRUYNE
Josephus DEMOOR & Anna DEKEYSER
Albertus Jacobus VERMOTE (°Renine) & Godeliva Regina DEDIER (°Oudekapelle)
Franciscus Alexander PLATEVOET (°Reninge) & Cornelia Theresia COUDERNIER (°Westvleteren)
Joannes Franciscus DECROP & Maria Francisca SCREURS
Petrus Jacobus TOMAS & Francisca COORNAERT
Petrus Jacobus LAPLACE & Francisca Jacoba BOUCKENAERE
Petrus Jacobus HIELE & Maria Jacoba COOLEN
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE (DEEL 5)
JOERI STEKELORUM
Oostkerke, 1782
Den hooftman der prochie van Oostkercke (…) heeft d’eere te seggen dat den disch der selve prochie belast is
met de naerschreven behoeftige persoonen te weten
De weduwe van Pieter MOENAERT, daghwerckster
Jacob LAMOOTE oudt 80 jaeren besteet van den disch met syne naerbenaemde kinderen: Thomas oudt 13
jaeren, Marie oudt 12 jaeren, Cecilia oudt 9 jaeren
Frans BILCKE, werckman in Veurne met vrauwe en 4 kinderen te weten: 2 soonen een van 15 jaeren, een van 11
jaeren ende twee dochterkens van minder elde
ALBERT HUYSSEUNE timmermansknecht tot Duynkercke oudt ende impotent
Frans LAVA werckman tot Caeskercke met vrauwe en 4 kinderen te weten de twee oudtste soonen beneden 12
jaeren oudt, de twee andere dochterkens van minder elde
Maria filia Pieter BOUCHE oudt ontrent 21 jaeren besteet om te leeren cleermaken
De weduwe van Frans DEBURGHGRAVE met een soontjen van 5 jaeren ende een dochterken van drie jaeren
Jacobus LAVA, werckman met vrauwe en 4 kinderen te weten 2 soonen en twee dochterkens t’outste kindt ter
elde van 13 jaeren
De dochter van Pieter RIEM oudt 22 jaeren impotent besteet tot s’Heerwillemscappelle
De meerderjaerige dochter van Joannes SUCHT woonende onder t’Lant van den Vrijen
Aldus dese declaratie (…) op het te kennen geven van Philippus WYDOOGHE hooftman, by den onderschreven
geeed clercq van Oostkercke desen 23 novembre 1782
(get. De Cuypere)

Pervyse, 1782

Lyste ende declaratie van alle de arme ende behoeftige persoonen die geholpen ende gealimenteert worden uyt
de middels van den disch der prochie van Pervyse (….)
Te weten d’huysvrouwe van sieur Eugenius DELALEEUWE greffier der prochien van Caeskercke ende
Oudecappelle, mitsgaders deelsman etcetera, gedetineerden binnen de stadt Gendt, haer ten deele geneirende
met het incommen van haere mans geseyde clerckeschappen, oudt 45 jaeren, belast met vier kinderen, te
weten twee soonen, den eenen oudt thien jaeren ende den anderen 8 jaeren, ende twee dochters, het eene
oudt 5 jaeren ende het ander 3 ½ jaeren
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Item Pieter PLINQUET impotent door zieckte van ledent beth dan drie jaeren, oudt ontrent 40 jaeren, ende syne
huysvrouwe ontrent 36 jaeren, hun ten deele geneirende met boerewerck, hebbende vier kinders te weten drie
soonen, eene ter elde van 13 jaeren, eene van 7 jaeren, eene van 3 jaeren, ende een meysken van 5 jaeren
Joannes SYMAES boerewerckman oudt 72 jaeren, met een dochter van 12 jaeren
Pieter PROVOOST, geheelen impotenten jongman ter elde van ontrent 52 jaeren
Louis BERTHIER, jonghman oudt ontrent 40 jaeren, sich ten deele geneirende als t’hem wel bevalt met
timmeren
De weduwe van Engelbert BERTHIER oudt ontrent 52 jaeren, haer geneirende met dachwercken
De weduwe Tobias DEVYNCK oock daghwerckster, in den ouderdom van 60 jaeren
Joanne DEBRUYNE, jonge dochter ter elde van ontrent de 60 jaeren, haer geneirende als de voorgaende
Francois DEVYNCK, weduwaer in den ouderdom van ontrent de 50 jaeren, boerewerckman met twee kinders, te
weten een knechtien van 7 jaeren impotent ende een dochterken van 9 jaeren
Joannes VANLOO in den ouderdom van 60 jaeren en syne huysvrouwe 46 jaeren, hun ten deele geneirende met
boerewerck
Engelbertus MASSENHOVE, stommen jonghman woonende met Benedictus MESSELIN, werckende aldaer in het
boerewerck als de ander domesticquen
Frans CAES oudt ontrent 50 jaeren ende syne huysvrouwe 42 jaeren, hun ten deele geneirende met
schoemaecken ende schoenlappen, doende oock de fonctie van kerckbailliu, prochiecnape, pitmaecker ende
gildeknape, mitsgaders zyne huysvrouwe gaende uyt om te wasschen, hebbende met hun ses kinders, te weten
eene ter elde van 15 ½ jaeren, een van 13 jaeren, een van 12 jaeren, een van 2 jaeren, zynde desevier al
soonen, item twee dochters d’eene oudt 8 jaeren ende de ander 6 jaeren
De weduwe van Joannes BERNAERT, oudt 50 jaeren haer geneirende met dachwercken, hebbende drie kinders,
te weten twee soonen den eenen ter elde van 10 jaeren, ende den anderen 8 jaeren ende een dochterken ter
elde van ontrent de 13 jaeren
Aldus dese lyste (…) by den onderschreven geeeden clercq der zelven prochie van Pervyse, desen 25 novembre
1782
(get. F.J. BOONEFAES)
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Sint-Rijkers
Lyste der dischgenooten der prochie van Sint Rycquiers, de welcke ghealymenteert worden uyt de middelen van
den selven disch, mitsgaeders den nombre van kinderen die sy hebben, hunnen naem ende ouderdom, als oock
waer mede sy hun ten deele syn geneirende, soo volght:
Alvooren Pieter LANOOTE ter elde van ontrent de 54 jaeren, getrauwt met Isabelle DE PREZ oudt ontrent de 48
jaeren, hebbende een soontien met naeme Cornelus, oudt 8 jaeren ende een dochterken oudt 4 jaeren, den
selven Lanoote synde dickwils sieck ende ouder worden aen andere lichaemelicke ongemacken hem geneirende
in staet synde met te wercken by de lantslieden ende syne vrouwe met te spinnen
Jacobus FACON oudt 39 jaeren, getrauwt met Marie Joanne MARTIN oudt 61 jaeren, den gheseyden Facon
hebbende diversche lichaemelicke onghemacken, soo aen syn ghesichte als andersints, den welcken als hy can
hem geneirt met het doen van boerewerck ende syne vrouwe die dickwils sieck ende caduyck is, geneirt haer
met spinnen
De weduwe van Jacobus DE SAEVER ter elde van 45 jaeren, hebbende drie dochterkens, te weten Jacoba oudt
thien jaeren, Isabelle oudt 8 jaeren ende Joanne oudt 6 jaeren, de selve wedue geneirt haer met spinnen ende
andere wercken by de lantslieden
Benedictus ROELS weduwaere ter elde an ontrent de 77 jaeren, synde geheel caduyck ende buyten staete van
eenigh werck te connen doen
Carel ELLEMAERE ter elde van 59 jaeren getrauwt met eene vrouwe an 56 jaeren, den man is blint ende de
vrouwe creupele ende caduyck de welcke haer somwijlent geneirt met spinnen
Joannes VAN DEN BAUHEDE oudt ontrent de 45 jaeren, synde blint, getrauwt met eene vrouwe van 75 jaeren,
seer caduyck, de welcke als het moghelick is haer geneirt met spinnen
De weduwe Jacobus DE POOTER ter elde van ontrent de 56 jaeren, onderworpen aen diversche lichaemelicke
ghebreken, haer geneirende met spinnen
De weduwe van Franciscus DE PREZ oudt ontrent de 42 jaeren hebbende vier kinderen te weten een soontien
met naeme Franciscus oudt 7 jaeren en drie dochterkens, eene ghenaemt Anne Threse oudt 15 jaeren, Marie
Threse oudt 12 jaeren ende Isabelle oudt 9 jaeren, haer geneirende met spinnen en wasschen voor de lieden
Anthoine DE LEU oudt 28 jaeren, getrauwt met Jacoba VRAMBOUDT oudt ontrent jaeren (sic), hebbende drye
dochterkens, te weten Constantea oudt 4 jaeren, Joanne Threse oudt 3 jaeren ende Isabelle Rose oudt 9
maenden, hem geneirende met te wercken by de lantslieden
Ende de weduwe van Jan Baptiste VERWEIRDE oudt ontrent de 62 jaeren, synde caduyck, haer geneirende met
spinnen.
Aldus dese lyste gheformeert (…) by den onderschreven gheeeden clercq der prochie van Sint Rycquiers, desen
28 novembre 1782
(get. J.L. FIERENS)

wordt vervolgd…
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EEN MERKWAARDIGE BEGRAFENISAKTE UIT

1705

Eén van onze leden deed op ons een beroep om een overlijdensakte uit Pollinkhove uit 1705 te helpen ontcijferen.
Het is immers geen klassieke akte met alleen maar een aantal standaardformules. Omdat meer dan alleen maar
het basislatijn ons petje toch wat te boven gaat, deden we beroep op ons lid, historicus Jan Van Acker, die ook
een tweede opinie vroeg aan een specialist in Latijn. Het resultaat is een wel héél schrijnend verhaal….
We geven hieronder graag de originele tekst én de transcriptie, zowel in het latijn als in het nederlands.

Die decima septima mensis martij / Anno millesimo septingentesimo / quinto obijt Mechilina Langhes /prope septuagenaria
vidua Marini / Goderis pauper duobus filijs /post se relutis quorum unus / Albertus nomine 32 circiter annorum / a parte
crurium paralyticus adonus / Disci, alter Carolus etiam debilis / et imbecillis, sed et filiam 26 / annorum post se reliquit plane
/ miseram, epilectiam, paralyticam / reltae rationis …? a tenens / destitutam, et ex medijs disci totali / ter sustentandam non
sine gravibus / expensis, dicta Mechilina sacra-/ mentis ecclestiacis rite praemu-/ nita sepulta est cum exequijs Disci /quas
tamen D.D. de magistratu / furnensi in alijs parochijs non / permittunt amplius celebrari / sed solum simplex sacrum
Op 17 maart/1705/ overleed Mechilina Langhes/ bijna zeventigjarige weduwe van Marinus/ Goderis, arme, twee zonen/
achterlatend, waarvan de eene/ Albertus genaamd, van ca. 32 jaar/ deels aan de onderbenen verlamd, zonder gave/ van de
dis, de andere, Carolus, is ook gebrekkig/ en krachteloos, maar ook een dochter van 26/ liet ze na, vol/ miserie, epilectisch,
verlamd/ zonder van de geest … van iemand die haar onderhoudt/ verstoken, en die uit de middelen van de dis geheel/
ondersteund moet worden, niet zonder zware/ uitgaven. De gezegde Mechilina is/ voorzien, zoals hoort, van de sacramenten
van de H. Kerk,/ begraven met een uitvaart van de dis/ wat echter de heren van het magistraat/ van Veurne in andere
parochies niet/toestaan om ruimer te vieren/ dan alleen met een eenvoudige H. (Mis)
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ONZE ACTIVITEITEN
vrijdag 29 januari 2016

19u30 in Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Nieuwjaarsreceptie

IN DIT NUMMER
FV Westkust naar Montreuil – Viering 20 jaar FV
Mijn oma had een gekke familienaam, de familie Kroothoep
Behoeftigen in de kasselrij Veurne in 1782 (deel 6)
Huwelijkscontracten regio Veurne
Waarom dragen veel edelen de voornaam Ghislain ?
Kwartierstaat Irène Alderweireldt, 100-jarige
Kwartierstaat Elisabeth Vanleke, 100-jarige
Notabelen in het kanton Veurne in 1804

p. 46
p. 48
p. 49
p. 52
p. 56
p. 57
P. 58
p. 61

fijne feestdagen - gelukkig nieuwjaar !
Het bestuur van FV regio Westkust wenst aan alle leden en sympathisanten
fijne kerst- en eindejaarsdagen en een gelukkig nieuwjaar toe
en nodigt iedereen uit op onze gezellige nieuwjaarsreceptie
op vrijdag 29 januari 2016 om 19u30
ook sympathisanten en niet-leden welkom !
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(Overgenomen uit Het Wekelijks Nieuws)

20 JAAR FV-WESTKUST GEVIERD MET WIJN EN KAAS
Op vrijdag 20 november
vierde FV-Westkust het
20-jarig bestaan van de
vereniging met een
kaas- en wijnavond die
eveneens
een
dankbetuiging was naar
alle
vrijwillige
medewerkers die in het
afgelopen jaar geholpen
hebben om de massale
stroom aan informatie
in goede beddingen te
leiden. Voorzitter Joeri
Stekelorum dankte dan
ook het bestuur, de
leden en de vrijwilligers
voor hun bijdrage.
Op de foto: Het bestuur
met de feesttaart voor
20 jaar FV-Westkust.
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EEN DANKWOORD….
Ons bestuurslid Willy Moons heeft, na ruim 15 jaar, de fakkel van de eindredactie van ons
tijdschrift doorgegeven aan bestuurslid Philip Overbergh.
Bedankt Willy voor al die jaren inzet ! Met je jarenlange journalistieke ervaring heb je van
ons tijdschrift een pareltje aan de Westhoek-kroon weten te maken.
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MIJN OMA HAD EEN GEKKE NAAM
OORSPRONG VAN DE FAMILIE KROOTHOEP
JO GHIJS
Mijn oma had inderdaad een gekke familienaam. De moeder van mijn vader heette Antonia Marcella KROOTHOEP
(°Oostende 20/03/1910 - +Nieuwpoort 14/12/2002). Telkens als ik of een ander familielid haar familienaam
uitsprak, volgde steevast: “WABLIEF???”….
De familie KROOTHOEP, waarvan de mannen bijna allemaal vissers/zeelui waren, woonde voornamelijk te
Oostende. De namen van de broer van mijn grootmoeder, Maurice Kroothoep, en diens zoon, Raymond
Kroothoep, staan vereeuwigd op de herdenkingsplaten aan het Visserijmuseum te Oostduinkerke omdat ze in mei
1940 op zee zijn omgekomen. Zo leefden in 2008 nog 5 mensen die deze naam dragen: 2 in Oostende, 2 in Bredene
en –warempel- één iemand in Lier!
Het Vlaamse luik van de geschiedenis van deze familie begon in Brugge op het einde van de 18de eeuw. Maria
Cecilia KROETHOEP werd te Brugge geboren op 22/11/1793 als dochter van Joannes KROETHOEP, afkomstig uit
Damme (Westfalen/Duitsland), en Joanna SCHOONOOGHE. Haar broer - mijn voorvader - Maximilianus
KROETHOEP werd er geboren op 20/09/1794. Op zijn eigen doopakte werd er wel vermeld dat zijn vader Joannes
oorspronkelijk uit Haspeldamme (Nederland) kwam. Joannes KROETHOEP is echter ergens in oktober 1794 op zee
omgekomen vlak voor de kust van Zierikzee (Nederland). Joanna SCHOONOOGHE hertrouwde toen met
Bertholomeus VROOME uit Nieuwpoort. Zodoende kwam dit gezin te Nieuwpoort wonen…
Maria Kroethoep huwde er in 1819 met Pieter Jacobus VANTOMME én Maximilianus Kroethoep in 1820 met
Theresia Naessen. Vreemd genoeg werden in de respectievelijke huwelijksakten weeral dezelfde fout inzake de
herkomst van hun biologische vader overgenomen. Als piepjong amateur-genealoog stond ik dus voor een
levensgroot dilemma: Hoe nu verder te zoeken? Opzoekingen te Haspeldamme (Nederland) en Damme (Westfalen)
leverden helemaal niets op.
Toen kwam de 21ste eeuw en, vooral het internet! Nu pas kwamen genealogen, uit alle omstreken, met elkaar
veelvuldig in contact via gespecialiseerde genealogische sites, vooral vanuit de USA. Zodoende kwam ik tot de
ontdekking dat veel leden van de familie KRÜTHAUP naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd en dat die familie
voornamelijk afkomstig was uit Damme/Nedersaksen. De naam zelf betekent letterlijk “de kop van een kool”.
Hopelijk bedoelde men hier niet mee dat mijn voorouders niet moesten dromen om deel te nemen aan één of
andere schoonheidswedstrijd.
Vanuit mijn eigen ervaring als historicus/archivaris én amateur-genealoog, was ik in staat om de juiste
verbanden/connecties aan te spreken om mijn opzoekingen verder te zetten…
Zodoende nam ik contact op met het bisschoppelijk archief van Vechta alwaar de registers van Damme worden
bewaard. Mijn geluk kon niet op toen mijn e-mail heel spoedig werd beantwoord: Joannes Heinrich KRÜTHAUP
werd op 20/07/1766 te Damme (Sierhausen) geboren als zoon van Joannes Christophorus Krüthaup en Anna
Margaretha ufmMesche. Tussen 1600 en 1900 kende de streek rond Damme een serieuze terugval. Vele inwoners
gingen als seizoenarbeiders werken in Nederland in de landbouw en sommigen, net als mijn voorvader, in de
“buisvaarderij”. Volgens een hardnekkige legende zou de scheldnaam MOF in die tijd én streek ontstaan zijn. De
naam “Mof” zou verwijzen naar de onhygiënische
Duitsers met hun muffe geur ontstaan door het
opgedroogd zweet in combinatie met de geur van
gemaaid gras.
Het is wel een feit dat het een verpauperde streek
was. In 1817 woonden er 7561 mensen te Damme
terwijl slechts 5010 in 1900. Een bewijs hiervoor kan
men zien aan de massale immigratie naar de USA
tijdens de 19de eeuw.
Het blijft voorbarig om alle genealogische sites voor
de volle 100 % te vertrouwen. Toch brengen ze een
zeer verrijkende en boeiende evolutie met zich mee
in het hedendaags genealogisch onderzoek.
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 6)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde,
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp,
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem;
in het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers

Oeren, 1782
Den hooftman der prochie van Oeren Francois DE SMIDT om te voldoen aen de orders van mijne edele heeren van
de weth van Veurne bij camerbrieve van den 14 novembre 1782 … dat de dischgenoten der selve prochie bestaen
in de gonnen hier naer genaemt…
Cornelis DE RYCKE met vrauwe en acht kinderen, woonende binnen de stede van Loo, werckman, d’ouste dochter
is 18 jaeren ende dient, een dochter oudt 15 jaren sieck, een dochterken oudt 11 jaeren, nogh drie dochterkens
d’ouste seven jaeren; twee soonen, een oudt 13 jaeren en den anderen 7 maenden
Joannes STRAEDTBURGH woonende tot Steenkercke, werckman, ter elde van 70 jaeren
Joannes VANDENPLASSCHE, werckman tot Alverynghem met vrauwse en vier kinderen, te weten: een soone oudt
17 jaeren impotent, een soone oudt 14 jaeren, een dochter oudt 16 jaeren, ende een dochter oudt 11 jaeren al
daer of daer ontrent
Frans BARRA, timmermansknecht tot Nieupoort, met een soontjen oudt ontrent 7 jaeren impotent, gewonnen
t’synen eersten huywelycke, d’huysvrauwe actueel van hem Barra woont tot Loo
Philippus DESCHEPPER, werckman tot Leysele met huysvrauwe en 3 kinderen, te weten een soone van ontrent 9
jaeren, een dochter oudt ontrent 7 jaeren ende een van 4 jaeren
Philippus VERMEESCH werckman op Oeren met huysvrauwe en twee kinderen, soonen, den oudsten 5 jaeren, den
tweeden 4 jaeren
Pieter DELVOYE metser tot Alverynghem met vrauwe en een dochterken oudt ontrent 5 jaeren
Eugenius DELEPO, schoelapper tot Eggewaertscappelle met vrauwe en twee dochterkens het outste 3 jaeren, het
tweede 3 maenden oudt
Aldus dese lyste ghemaeckt (…)op het te kennen geven van Frans DESMIDT, hooftman van Oeren, by den
onderschreven geeedt clercq der selve prochie desen 27 novembre 1782
(get. Decuypere

Vinkem, 1782
Lyste ende declaratie der dischgenoten dewelcke jegenwoordigh gealimenteert zyn van den disch der prochie van
Vynchem (…)
Alvooren Pieter VERGOOTE, boerewerckman oudt 51 jaeren, zyne huysvrouwe 48 jaeren, hebbende drie kinderen,
twee soonen, een out 15 jaeren en een 13 jaeren en een dogter out 9 jaeren
De weduwe Ambrosius PIL oudt 45 jaeren doende den stil van cleermaeker, hebbende drie dogters een van 6
jaeren out, een van 5 jaeren ende een van 4 jaeren
De weduwe van Joannes Baptiste LECLAIRE out 34 jaeren, haer ten deele geneirende met spinnen en boerewerck
heeft met haer een soone out 7 jaeren
De weduwe van Pieter RYSSEN out 42 jaeren geneirende met spinnen, heeft een soone out 14 jaeren leerende
schoenmakere
Domianus Ingels out 66 jaeren, boerewerckman
Joannes DEPOORTER out 50 jaeren, zyne huysvrouwe 40 jaeren, hebbende met hun een dogter out 10 jaeren,
geneerende tsamen met boerewerck
Ludovicus VERNIEUWE out 37 jaeren, zyne vrauwe 32 jaeren, hebbende met hun drie soonen, een out 10 jaeren,
een van 8 jaeren en een out 6 jaeren ende twee dogters, een out 2 jaeren en een out een jaer, t’samen 5 kinderen,
geneirende met boerewerck
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Franciscus PAUWELS out 62 jaeren, zyne huysvrouwe 41 jaeren, boerewercklieden
Franciscus BERTELOOT out 51 jaeren, boerewerckman, zyne vrauwe 40 jaeren hebbende t’samen vijf kinderen, te
weten twee knegten een out 15 en een out 4 jaeren, drie dogters een out 9, een 7 en een out een jaer
Franciscus BOULLOEY, boerewerckman out 61 jaeren en zyne vrouwe out 45 jaeren
De weduwe Franciscus HOUVENAGEL out 36 jaeren, haer onderhoudende ten deele met spinnen, hebbende eene
dogter out 8 jaeren
Joseph GIL oudt 41 jaeren, zyne vrauwe 42 jaeren, hebbende twee kinderen, een soone out 13 en een dogter out
9 jaeren
De weduwe Pieter KOCK out 42 jaeren, boerewerckman, hebbende vier kinderen, te weten twee zoonen, een out
10 jaeren, en een out 8 jaeren, ende twee dogters, d’eene out 5 en d’andere 3 jaer
Pieter ROBAEY jongman out 63 jaeren ten steene bestidt
Het onwettigh kindt van Isabelle SCHAEVE zynde een dogter out 14 jaeren ten steene bestidt
De naergelaeten dogter van Frans HOUVENAGEL out 14 jaeren ten steene bestidt
De achtergelaeten dogter van Pieter DELPIERE out 14 jaeren, leerende cleeremaeken
De dogter van Jacobus MAES out 14 jaeren ten steene bestidt
T’samen 14 menagien waer in 8 mans, 12 vrauwen ende 30 kinderen
(…) desen 3 decembre 1782
(get. Pieter LIEFOOGHE)

Wulveringem, 1782
Lyste ofte staet van den nombre der disschenoten der prochie van Wulveringhem (…)
Eerst der huysghesinnen
Joseph VANDE PLASSCHE, cleermaeker, redelyck wel van gestaethede, out 26 jaeren, hebbende een huysvrouwe
out 35 jaeren ende twee kynderen wanof een soone out 6 jaeren en een doghter out 4 jaeren
vidua Emmanuel MOLLET, redelyck gestaet, werckvrouwe out 40 jaeren, hebbende een soon out 8 jaeren en een
dogter out 5 ½ jaeren
vidua Jan PAUWELS, werckvrouwe, gestaet als vooren, out 50 jaeren, hebbende drie kynderen, te weten twee
soonen, een van 15 jaeren, een out 13 jaeren en een dogter out 7 jaeren
Louis VYLEIN, niet werckende, seer cranck gestelt, out 42 jaeren, syne vrouwe 42 jaeren, hebbende een dogter
out 6 jaeren
Jan Frans FAES d’oude sigh ten deele gheneirende met beenhauwen, synde cranck, out 75 jaeren en syne vrouwe
61 jaeren
Jan Baptiste BUYCK schoemaecker redelyck gestaet, out 60 jaeren, syne vrouwe 59 jaeren, een soon out 13 jaeren
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Pieter REMY, matsenaerdiender, cranck, out 72 jaeren, syne vrouwe 52 jaeren
Leonardus PILLIOEN, boerewerckman, wel gestelt, out 35 jaeren, syne vrouwe 30 jaeren, hebbende drie kynderen,
te weten een soon 9 jaeren, een idem 6 jaeren en een doghter out 2 ½ jaeren
Christiaen CAVEL, werckman wel gestaet, out 40 jaeren, syne vrouwe 38 jaeren, hebbende drie kynderen, te
weten een soon out 2 jaeren, een doghter 7 jaeren en een doghter 5 jaeren
Philippus ROELANT, werckman redelyck van gestaethede, out 50 jaeren, syne vrouwe 42 jaeren, hebbende vijf
doghters out 12, 10, 9, 7 en 4 jaeren
Pieter QUETSTROY, weduwaer en matsenaer diender, redelyck gestaet, out 57 jaeren, hebbende een doghter out
19 jaeren
Joannes BECUWE, boerewerckman, redelyck gestaet, out 33 jaeren, syne vrouwe 34 jaeren, heeft een soon out 4
jaeren
Vidua Frans VYLEIN d’oude, werckvrouwe, gestaet alsvooren, out 48 jaeren, hebbende een soon out 14 jaeren
geheel cranck van gestaethede
Baptiste HULLEBROUCK, boerewerckman, sleght gestelt, out 60 jaeren, syne vrouwse 56 jaeren, hebbende en
doghter out 16 jaeren
Frans LOOTEN, werckman, sleght gestelt, out 60 jaeren, syne huysvrouwe cleermaekege out 38 jaeren, hebbende
een soon van 8 jaeren en een van 4 jaeren
Caerel VERHAEGHE, niet connende wercken als sere sleght gestaet synde, out 79 jaeren
Carel FAES, werckman, wel gestelt out 34 jaeren, syne vrouw 31 jaeren, hebbende 4 kynderen te weten een soon
out tien jaer, drie doghters out 12, 10 en 7 jaeren
Bestede eenclipte persoonen en kynderen
Vidua CNAEPELYNCK seer cranck in t’ghesight, out 40 jaeren
Theresia SCHAEVE cranck gestaet out 37 jaeren
Antoine SAVOIR, leerende schoenmaecken, out 18 jaeren
Marie Cornelie DEBYSER, woonende met lantslieden, out 11 jaeren
Isabelle BEDERT, crancksinnigh out 28 jaeren
Eugenius BAELDEN, out 6 jaeren
Pieter DESAVER out 9 jaeren
Michiel Joannes DELHAYE, cranck gestaet, leerende de schaepen hoeden, out 17 jaeren
Jan Baptiste DELHAYE, out 13 jaeren
Joanna Victoria DELHAYE out 9 jaeren
Catrine Cecilia DELHAYE out 5 jaeren
Joannes Bertinus PIEREN out 11 jaeren
Francisca DECROP out 5 jaeren
Joannes DECROP, out 3 jaeren
Comt t’samen persoonen in den voorenstaenden nombre van huysgesinnen, kynderen etc. 73 persoonen
Dischenoten de welcke gerefuseert hebben te doen de noodige verclaerens segghende voortaen sonder hulpe van
den disch te connen leven ende hier niet min provisionelyck opghestelt
Vidua Joannes CALVEA, werckvrouwe hebbende drie kynderen
Frans FAES junior hebbende eene vrouwe en 4 kynderen, werckman
Joseph KLYNCKE, hebbende vrouwse en twee kynderen, werckman
Pieter AVE, hebbende vrouw en drie kynderen, wever
Pieter CARDOEN, werckman hebbende vrouwe en 4 kynderen
Aldus dese lyste (….) desen 3 decembre 1782
(get. F.J. DECONINCK)
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HUWELIJKSCONTRACTEN REGIO VEURNE
JOERI STEKELORUM
Onze FV-afdeling werd, dankzij één van onze leden, in de mogelijkheid gesteld om een collectie
huwelijkscontracten van de regio Veurne te digitaliseren. Het betreft 141 huwelijkscontracten uit de periode 16911795 die oorspronkelijk deel uitmaakten van het archief van de familie de Spot uit Veurne. Na het overlijden van
kanunnik de Spot werd dit archief door de erfgenamen verkocht via diverse veilinghuizen. Af en toe duiken delen
van dit archief in het commerciële circuit op. Deze 141 huwelijkscontracten maakten deel uit van een lot dat
verkocht werd op 9 oktober door antiquariaat Marc Van de Wiele in Brugge.
Onze afdeling stelt graag een scan van deze huwelijkscontracten ter beschikking voor de leden die het voor hun
genealogie kunnen gebruiken. Het volstaat een mail te sturen naar fv.westkust@gmail.com. Niet-leden betalen 3
euro voor een scan van het document.
Hieronder een lijst van de contracten, alfabetisch op naam van de man.
bruidegom

bruid

plaats

datum

nr

Aldeweirelt

Jacob

Vermarcq

Anne Mary Jacoba

Oostkerke

06-10-1731

41

Annaert

Jeronimus Jacobus

Provoost

Marie Rosalia
Constantia

Veurne

15-12-1766

128

Baert

Jaecques

Desmazieres

Jeanne Francoise

Oostkerke

01-02-1714

3

Ballion

Alexander

Demailly

Marie Cornelie

Oostkerke

23-09-1746

93

Ballion

Alexander

Geldof

Mary Joanne Jacoba

Oostkerke

21-05-1751

104

Baseure

Pieter Cornelis

Lassat

Joanne Cecilie

Oostkerke

12-10-1740

69

Baseure

Pieter Cornelis

Lassat

Joanne Cecilie

Oostkerke

12-10-1740

70

Bollaert

Adriaen

Vanlightervelde

Joanne Pieternelle

Oostkerke

08-02-1753

113

Bolle

Thomaes

Dewitte

Brigitte

01-02-1720

29

Bouche

Celestynus
Franciscus

Vandewiere

Godelieve Jacoba

15-04-1745

89

Boucneau

Jooris

Maelstaf

Jacoba

12-08-1724

30

Bourgoigne

Heindryck

Moenaert

Joanne Francoise

20-03-1738

54

Comeyne

Joannes Baptiste

Scheerssen

Pietronelle Eugenie

06-09-1738

60

Cordier

Theodor Franciscus

Defreyne

Marie Francoise

12-04-1752

108

Cornelis

Pieter

Annoot

Isabelle

18-01-1692

16

Cruydt

Jan

Pyckavet

Mary Terese

26-06-1716

2

Dacquet

Jacobus

Mannaert

Cornelie Constantia

00-00-1691

15

Debergh

Guislain

Breynaert

Victoria Bernardina

Veurne

24-11-1740

72

Deboeyser

Pieter Jacobus

Decroos

Joanne Jacoba

Kaaskerke

23-06-1741

76

Deboyser

Joseph Denys
Eugene

Hosten

Isabelle Jacoba

Veurne

07-01-1786

13

Deboyser

Pieter Jacobus

Hopsomer

Marie Francoise

Veurne

24-04-1765

126

Debruyne

Francois Hiachintus

Moenaert

Mary Terese

Oostkerke

30-01-1750

101

Debusschere

Judocus

Vercruysse

Marie Pietronelle

Veurne

12-04-1742

79

Degraeuwe

Franciscus

Chattellé

Angeline Regina

18-04-17XX

12

Degraeve

Hiacintus
Engelbertus

Vereecke

Isabelle Claere

Veurne

05-11-1767

131

Degrauwe

Isodoor

Dehondt

Victoria Genoveva

Veurne

24-12-1755

117

Degrauwe

Joannes Francois

Dewitte

Joanne Therese

Veurne

03-05-1770

134
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Oostkerke

Veurne

Veurne

Delacauw

Joannes Francois

Teerlynck

Anne Therese

Delaere

Pieter Josephus

Moenaert

Rosalia Constantia

Delahaye

Caerel

Annoot

Marie Francoise

Delahaye

Pieter Joannes

Wilmot

Demolder

Joannes Baptiste

Demoor

Veurne

28-08-1765

127

03-05-1753

114

Veurne

16-09-1739

67

Marie Therese

Veurne

18-06-1738

55

Annoodt

Anna Margriete

Veurne

29-07-1740

71

Jan Francois

Mobouck

Petronelle

Oostkerke

05-01-1727

36

Desaver

Dominicus Franchois

Haelewyck

Therese

12-04-1741

73

Deschryver

Jan Baptiste

Neve

Josepha Delphine

Lampernisse

12-05-1785

140

Desmaziere

Joannes Baptista

Duytschaver

Mary Terese

Oostkerke

08-07-1719

27

Desmedt

Alexander Norbertus

Goudtsmidt

Isabelle Francoise

Diksmuide

31-08-1733

43

Desmit

Carel Ludovicus

Huyssen

Marie Catherine

10-07-1738

57

Devos

Ermanus

Gheleyns

Anna Constantia

Lampernisse

20-08-1795

141

Devos

Urbanus Joannes

Proot

Joanna Therese

Beveren-Ijzer

23-06-1774

135

Devriere

Pieter Francois

Desmazier

Mary Jacoba

Oostkerke

10-07-1750

102

Devryere

Pieter Joannes

Spyckynck

Barbara Elisabeth

Veurne

12-04-1752

109

Dewaele

Philippus Jacobus

Bernaert

Marie Jacoba

Wulpen

29-04-1741

74

Dewas

Ferdinande

Hembo

Anne Therese

25-04-1742

82

Dewitte

Jacobus

Gelins

Genoveva Jacoba

SintCatharinakapelle

26-11-1735

44

Dewitte

Joannes Francois

Coopman

Rosa Claere

Veurne

14-05-1766

129

Dongryes baron
d'Ourges

Louis Theodore

d'Argenteau
(gravin)

Michelle Eugenie

(Henegouwen)

07-08-1731

6

Ducastelle

Joannes

Platteeuw

Mary Francoise

17-05-1738

64

Duhocquet

Jacobus Francois

Thieren

Anne Terese

19-11-1740

68

Flaheel

Pieter Franchois

Vandencasteele

Marie Isabelle

17-09-1738

56

Flooresoone

Felix Franciscus

Haelewyn

Anna Stasia

Veurne

04-09-1743

84

Geldof

Cornelis Urbanus

Allynck

Constantia Therese

Veurne

27-12-1758

122

Gesquiere

Pieter Anthoine

Coulier

Isabelle
Alexandryne

Veurne

30-08-1758

124

Gheleyns

Franciscus Bernardus
Ludovicus
Dehaeze

Marie Josepha

Veurne

17-06-1785

139

Gloorie

Joseph Emanuel

Vercamer

Jacoba Constantia

Oostkerke

05-04-1755

118

Goutsmidt

Pieter Joannes

Vandecasteele

Mary Clara

Diksmuide

09-11-1741

75

Haesebrouck

Jacobus Francois

Vandenbussche

Helene Francoise

Lampernisse

01-10-1732

42

Hollebeke

Christiaen Albertus

Vandenkerckhove Marie Joanne

28-03-1750

105

Hopsomer

Engelbertus
Josephus

Gheleyns

Jacoba Constantia

17-12-1784

138

Hosten

Joannes Baptiste

Desmedt

Petronelle Francoise Oostkerke

18-04-1744

88

Hosten

Pieter

Verhulst

Anne Mary

24-10-1752

14

Houvenaeghel

Pieter Fransois

Vermote

Isabelle Threse

Veurne

19-04-1758

121

Veurne

Huyghe

Joannes

Annys

Isabelle Clare

SintCatharinakapelle
(Bercle)

03-07-1749

97

Huyghe

Joannes Franchois

Devos

Cornillie Faustina

Eggewaartskapelle 27-03-1737

7

Inghelram

Pieter Jacobus

Lagache

Mary Joanne

Kaaskerke

24-12-1742

78
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Janssen

Augustyn Andries

Vandenbussche

Anne Terese

Eggewaartskapelle 07-04-1736

45

Lahaeye

Pieter Joannes

Demolder

Rosalia Isabelle

Veurne

81

Lahaye

Joannes Baptiste

Vermeesch

Joanne Cornelia

Lahaye

Leopoldus

Vandenbussche

Marie Catherine

Lamote

Jacobus

Bolle

Isabelle Clara

Lamote

Jacobus

Bolle

Isabelle Clara

Lancsweert

Ludovicus Jacobus

Louchaert

Lefebure

Xaverius Franciscus

Letten

18-07-1742

11
10-09-1738

59

Pervijze

25-11-1737

47

Pervijze

25-11-1737

51

Marie Angelyne

18-03-1746

10

Vandekerckhove

Joanne Therese

22-09-1742

80

Pieter Jacobus

Delacauw

Marie Catheryne

Lampernisse

26-06-1766

130

Ligneel

Pieter Jacobus

Weyns

Isabelle Francoise

Oostkerke

13-01-1746

94

Logier

Pieter

Maseman

Brigitta Joanna

Stuivekenskerke

09-05-1738

61

Logier

Pieter

Maseman

Brigitta Joanna

Stuivekenskerke

09-05-1738

62

Loonis

Pieter Joseph

Pyckes

Petronelle

Oostkerke

05-08-1752

111

Loovoet

Francois Benedictus

Kestelyn

Louise Eugenia
Judoca

Veurne

03-02-1751

106

Maeseman

Christiaen

Odein

Cathelyne

Oostkerke

01-07-1716

25

Moenaert

Carolus Ludovicus

Annaert

Godelieve Joanne

Oostkerke

22-03-1743

87

Moenaert

Carolus Ludovicus
Jacobus

Duytschaver

Mary Joanne Clare

Oostkerke

31-07-1749

99

Monteyne

Franchois Norbertus

Demolder

Marie Jacoba

05-08-1745

91

Nollet

Dominicus Jacobus

Vaniewaede

Joanne Jacoba

Eggewaartskapelle 09-05-1736

46

Osten

Pieter

Duytschaver

Mary Terese

08-08-1743

9

Petoen

Pieter Jacobus

Desmazieres

Mary Anne

Oostkerke

25-05-1720

28

Petoen

Pieter Jacobus

Vandevoorde

Mary Petronelle

Oostkerke

21-03-1724

31

Portier

Joannes jacobus

Jansseune

Jacoba Constantia

26-07-1748

95

Provo

Alexandre Judocus

Salmeys

Isabelle Cornellie

23-11-1746

92

Provoost

Philips Laurens

Deconynck

Victoria

Diksmuide

17-04-1719

26

Pyffroen

Carel

Vanvlamertynge

Mary Jacobe

Oostkerke

28-06-1727

37

Robyn

Joannes Josephus

Sobry

Pieternelle Therese

Veurne

11-07-1758

123

Ryckewaert

Cydroen

Aernouts

Joanne

Oostkerke

10-11-1752

112

Seltschotter

Joseph

Vandewalle

Marie Catherine

Veurne

13-03-1743

83

Snabbe

Jacobus

Pycke

Anna Therese

Veurne

27-03-1737

4

Snabbe

Jacobus

Baeselen

Isabelle Franchoise

Veurne

17-12-1738

58

Soete

Pieter Jacobus

Leroy

Marie JOanne

Veurne

18-05-1763

125

Spyckynck

Joannes Cornelis

Verhulst

Isabelle Clare

Oostkerke

30-01-1756

120

Spyckynck

Michiel

Jonckheere

Anne Marie

08-01-1707

17

Streeck

Carel Guillebert

Vermote

Mary Francoise

22-04-1726

34

Streeck

Guillebert Carel

Detollenaere

Rosalia Francoise

04-10-1737

49

Sys

Joannes Baptiste

Vandecasteele

Joanne Francoise

Stuivekenskerke

13-05-1745

90

Terly

Jacobus

Deleforterie

Marie Margriete

Veurne

03-06-1739

8

Terly

Jacobus

Deleforterie

Marie Margriete

Veurne

03-06-1739

66

Trehou

Joannes

Montagne

Anne Terese

Oostkerke

30-08-1749

98

Valcke

Joannes Baptista

Devos

Joanna Terese

Oostkerke

18-12-1749

100
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Oostkerke

Vandaele

Francois Xaverius

Matsaert

Brigitta Petronella

Oostkerke

08-11-1754

115

Vandaele

Francois Xaverius

Matsaert

Brigitta Petronella

Oostkerke

08-11-1754

116

Vandamme

Pieter Jacobus

Gheleyns

Marie Cornelie

Veurne

19-02-1783

137

Vandecasteele

Frans

Huys

Mary

Lampernisse

30-12-1704

19

Vandecasteele

Marijn

Vuylsteker

Anne Therese

04-07-1739

65

Vandecasteele

Pieter

Dewailly

Petronelle Francoise Ramskapelle

08-03-1725

33

Vandenabeele

Guylliames

Blomme

Cathelijne

Lo

24-05-1702

18

Vandenameele

Jan

Meny

Anne Mary

Oostkerke

03-07-1707

20

Vandenberghe

Jacobus Albertus

Vandencasteele

Mary Catheryne

Nieuwkapelle

05-03-1725

32

Vandenbussche

Joannes Baptiste

Vandenberghe

Genoveva

Veurne

02-04-1778

136

Vandenbussche

Ludovicus Joannes

Pauwels

Genoveva Rosalia

Veurne

25-04-1743

85

Vandenbussche

Pieter Jacobus

Demolder

Marie Therese

12-08-1750

103

Vandevelde

Pieter Joannes

Decroos

Joanna Jacoba

22-08-1733

5

Vandevoorde

Florens

Wyllie

Joanne Emerentiane

16-03-1727

35

Vankemmelbeke

Cornelis

Vanleke

Constantia Therese

Veurne

12-09-1752

107

Vanloo

Pieter

Dehaese

Dorothea Perpetua

Oostkerke

27-04-1752

110

Vanpoucke

Pieter Jacobus

Coussaert

Anne Marie

Veurne

24-01-1742

77

Vanthuyne

Pieter

Vandenbroele

Mary Anne

23-04-1707

21

Vanthuyne

Pieter

Dubois

Petronelle

04-05-1715

24

Vanvlamertynghe Louis

Byloo

Petronelle

Oostkerke

10-03-1731

40

Vanywaerde

Pieter

Vanhecke

Isabelle Terese

Pervijze

01-06-1737

48

Vercamer

Joannes Josephus

Samyn

Mary Francoise

26-04-1738

63

Vereecke

Joannes Baptista

Desmazier

Joanne Terese

08-08-1743

86

Verhelst

Jacob

Gheeraert

Mary Catheryne

15-10-1711

23

Verleure

Pieter Joannes

Vannecke

Mary Joanna

Pervijze

31-08-1737

52

Verleure

Pieter Joannes

Vannecke

Mary Joanna

Pervijze

31-08-1737

53

Vermarcq

Joannes

Thieren

Monica

Oostkerke

30-04-1728

39

Vermeire

Joannes

Aernout

Joanne

SintCatharinakapelle

25-03-1737

50

Vermout

Lodewyck Laureyns

Depuydt

Barbera Josepha

Veurne

30-06-1768

132

Verscheure

Joannes

Verhelst

Dorothea

24-04-1708

22

Voordecker

Jacobus Henricus

Debeerst

Bregita Constantia

Veurne

09-01-1756

119

Voordecker

Martinus

Delacauw

Constantia

Kaaskerke

25-01-1727

38

Vramboudt

Pieter Jacobus

Nollet

Anna Barbera

Veurne

06-06-1768

133

Wantier

Joannes Baptiste

Jansseune

Jacoba Constantia

Oostkerke

05-04-1749

96

Stuivekenskerke

Oostkerke
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WAAROM DRAGEN VEEL EDELEN DE VOORNAAM GHISLAIN ?
GABY VAN CANNEYT
Bij het herbenoemen van bidprentjes heb ik al deze personen uit de adel virtueel ontmoet. Hierbij is mij
opgevallen dat zoveel personen uit dit milieu de naam Ghislain of Ghislaine dragen en dan nog opvallend veel als
laatste van hun serie voornamen. Wie mij de reden voor dit fenomeen kan bezorgen zou me ten zeerste voldoening
schenken.
Cornet de Grez Ferdinand Gomaire Ghislain
Cornet de Grez Julienne Henriette Ghislaine
Cornet de Grez Louise Juliette Marie Ghislaine
Cornet de Grez Octavie Marie Thérèse Antoinette Idesbalde Ghislaine
d’Alcantara Emma Anatole Ghislaine
D’Hoop Hubert Eugène Georges Marie Joseph Ghislain
De Bie de Westvoorde Jules François Ghislain
de Bruges de Gerpinnes Marie Josephine Ghislaine Charlotte
de Burbure de Wezembeek Marie Leonie Sidonie Ghislaine
de Croeser de Berges Edouard Marie Ghislain
de Crombrugghe de Looringhe Christine Isabelle Marie Ghislaine
de Crombrugghe de Looringhe Emmanuel Christian Marie Godelieve Colette Bruno Marie Ghislain
de Crombrugghe de Looringhe Gontran Ida Marie Joseph Ghislain
de Crombrugghe de Looringhe Victor Auguste Pie Jean Ghislain Marie
de Crombrugghe de Looringhe Werner Auguste Alexandre Marie Joseph Ghislain
de Crombrugghe de Picquendaele Philippe Charles Fréderic Marie Ghislain
de Kerckhove de Denterghem Octavie Marie Rosalie Constance Jeanne Ghislain
de Kerckhove de Denterghem Philippus Maria LudovicusGonzaguaGhislanus
de PeellaertArents de Beerteghem Denise Emma EugenieValerie Charlotte Marie Ghislaine
de Schietere de Lophem Jean Stéphane Hector Marie Ghislain
de Thibault de Boesinghe Marguerite Marie Louise Charlotte Joseph Désirée Ghislaine
Del Fosse et d’Espièrres Ignace Auguste Marie Antoine Joseph Gerard Ghislain
Fontainas Marie Cathérine Antoinette Ghislaine
Herry Edith Marguerite Marie Caroline Ghislaine Colette
Herry Germaine Marie Colette Ghislaine Anna
Iweins de Wavrans Georges Jules François Antoine Marie Ghislain
Janssens de Bisthoven Ferdinand Alphonse Leon Gustave Marie Ghislain
Joos de ter Beerst Albert Georges Eugene Hector Marie Ghislain
Pangaertd’Opdorp Robert Egide Marie Ghislain
Parthon de Von Berthe Louise Elisabeth Marie Joseph Ghislain
Pecsteen Raymond Edouard Arthur Colette Ghislain
Peers de Nieuwburgh Albert Eduard Irenée Chrétien Ghislain
Piers de Raveschoot Eugène Alfred Joseph Ghislain Marie
Piers de Raveschoot Jeanne EugenieJosephine Marie Ghislaine
Piers de Raveschoot Stanislas Théodore Marie Ghislain
Rapaert de Grass Jacques Marie Joseph Ghislain Etienne
Rapaert de Grass Roland Paul Antoine Marie Ghislain
Stas de Richelle Arthur Edouard Victor Marie Ghislain
Stiénon du Pré Marie Julie Françoise Xavière Antoine Joséphine Ghislaine
Stockhove deBuytswalle Isabelle Marie Cathérine Ghislaine
Stockhove de Buytswalle Jean Aubert Ghislain
Surmont de Volsberghe Albéric Paul Marie Ghislain
Surmont de Volsberghe Claire Victoire Marie Ghislaine
Surmont de Volsberghe Jeanne Marie Joséphine Anne Antoinette Ghislaine
Surmont de Volsberghe Marie Antoinette Joséphine Anne Eudoxie Ghislaine
Surmont de Volsberghe Ursule Gabriëlle Marie Ghislaine
Tack Daniel Henri Raymond Marie Corneille Ghislain
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KWARTIERSTAAT VAN 100-JARIGE IRÈNE ALDERWEIRELDT
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KWARTIERSTAAT VAN 100-JARIGE ELISABETH VANLEKE
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Aanvullingen kwartierstaat van 100-jarige Irène ALDERWEIRELDT
KW 22 = weduwnaar Eugenia Carolina DEGRAEVE (+Sint-Pieterskapelle, 28-01-1815)
KW 23 = xx Sint-Pieterskapelle, 22-07-1835 Karel Lodewijk VANHOUTTE °Westende, 27-10-1812
KW 24 = xx Maria Anna VANHECKE
KW 32 & 33 = Petrus Jacobus ALDERWEIRELDT (°Beveren-Ijzer, 12-09-1759 +Beveren-Ijzer, 24-02-1807) x BeverenIjzer, 08-10-1782 Regina Jacoba Philippina DENDECKER (°Pollinkhove, 1754 +Beveren-Ijzer, 20-12-1847)
KW 34 & 35 =Joannes Ludovicus ROOTAERT &Maria Catharina CANDAELE
KW 36 & 37 = Petrus Albertus ALLACKER (+Alveringem, 15-05-1791) & isabella Clara DELEU (+Alveringem, 08-111796)
KW 38 & 39 = Jacobus Josephus HENNEBEL (+Sint-Rijkers17-09-1796) & Anna Maria DINNEKEIN
KW 40 & 41 = Joannes Franciscus DEWITTE (herbergier-handelaar) & Rosa Clara COOPMAN
KW 42 & 43 = Joannes Raymondus TORRELLE (burgemeester Wulveringem in 1810, landbouwer) &Josepha
Constantia DESCHODT
KW 44 & 45 = Joannes Baptista DEKEYSER (+Sint-Pieterskapelle, 22-12-1794) & Petronilla Theresia HOSTEN (+SintPieterskapelle, 28-02-1802)
KW 46 & 47 = Franciscus Bernardus DECAT (+Leke, 24-04-1820) & Joanna Clara DUYTSCHAVER (+Leke, 04-12-1810)
KW 48 & 49 = N.N. & Isabella HAEST
KW 50 & 51 = Felicianus ANNYS & Maria Joanna GODERIS
KW 52 & 53 = Petrus EVERAERT (+Koekelare, 03-06-1810) & Maria Joanna BAEKELAND
KW 54 & 55 = Alexander LORTEEUW (+Koekelare, 21-04-1810) & Rosalia PIERLOOT
Kw 56 & 57 = Joannes Baptista VANNIEUWKERCKE (°Staden) & Petronilla Theresia FAES (°Werken)
KW 58 & 59 = Cyprianus WILLAERT (°Handzame) & Maria Theresia VEREECKE (°Kortemark)
KW 60 & 61 = Jacobus Winnocus VANDAELE & Angelina Constantia MALLENGIER
Aanvullingen kwartierstaat van 100-jarige Elisabeth Vanleke
KW 32 & 33 = Joannes Norbertus VANLEKE (°Steenkerke, 25-07-1743) & Isabella Clara CREUS
KW 34 & 35 = Josephus BOSTYN & Constantia DELOBBEL
KW 36 & 37 = Joannes Baptista TROOSTER & Theresia VERSCHOOTE
KW 38 & 39 = Josephus COMMEYNE & Maria VERWEERDER
KW 40 & 41 = Pierre Francois WILLERVAL (°Pas-en-Artois (F), 17-05-1755 +Zuydcoote (F), 24-05-1804) & Marie Rosalie MACQ
(°Halloy (F), ca. 1750 +Koksijde, 04-08-1809)
KW 42 & 43 = Josephus Albertus VERWEIRDE (°Hoogstade, ca. 1732 +Koksijde, 29-01-1801) & Joanna Theresia TORHOUT
(°Veurne, ca. 1740 +Koksijde, 09-02-1795)
KW 44 & 45 = Petrus Jacobus VANDEVELDE (°Veurne) & Joanna Theresia HOUVENAGHEL (°Oostkerke)
KW 46 & 47 = Petrus Jacobus DELANGHE (°Adinkerke, 17-09-1734 +Veurne, 09-06-1807) & Constantia Theresia CORDIER
(°Adinkerke, 29-08-1739 +Veurne, 08-02-1810)
KW 48 & 49 = David VANDENBUSSCHE (+Pervijze) & Maria Catharina DETOLLENAERE (+Pervijze)
KW 50 & 51 = Joannes DANNEEL (°Langemark, ca. 1680)& Maria Jacoba ACQUET (°Beerst)
KW 52 & 53 = Pieter MAENHOUT (°Hansbeke +Bredene, 25-08-1795) & Anna Rosa LAUWRYNS (°Vlissegem)
KW 54 & 55 = David Carolus DESWAEF (°Oostkerke bij Brugge) & Petronilla DEWEERDT (+Bredene, 09-04-1789)
Kw 56 & 57 = Adrianus WINNOCK (+Ramskapelle, 18-09-1773) & Maria SLABBINCK (+Ramskapelle, 25-07-1793)
KW 58 & 59 = Henricus HENDRICKX (+Stene, 14-05-1767) & Maria Francisca BAESELEN (+Stene, 10-12-1761)
KW 60 & 61 = Christianus LAUWERS (°Eernegem) & Joanna JANSSENS (°Bekegem)
KW 62 &63 = Petrus VERMEULEN & Maria Anna BROUCKE
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NOTABELEN IN HET KANTON VEURNE OP 28 JUNI 1804
GABY VAN CANNEYT & JOERI STEKELORUM
Departement de la Lys, 2ième arrondissement, canton de Furnes - Assemblée de canton an 12.
Registre ouvert depuis le 1 jusq’au 9 messidor inclusivement, pour reçevoir les noms des notables communaux,
qui auront déposé leurs bulletins
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

Looten
Moeneclaey
Lafranco
De Man
De Spot
Commeyne
Dewitte
Van Baekel
Van Baekel
Janssen
Dewitte
Delacauw
Tyrou
Eecke
Jonckheere
Schipman
Muys
Peuteman
Deprey
De Maziere
Bernier
Dacquet
Bril
Merlevede
Bril
Ollivier
Bernier
Ryckeboer
Maes
Ackerman
Floor
Feys
Caulier
Bonefaes
Desandt
Bonefaes
de Schoolmeester
de Spot
Huseel
Torrelle
Moutonnier

Denys
Joseph
Albert Pieter
Jaques
Pierre
Anthone
Pierre
François
Balthazar
W.
Frans
Norbert
Louis
Pierre
Pierre
Joseph
Joseph
Joseph
Charles
Guillaume
Bernard
Eugene
Bernard
Pierre Andre
Roland Antoine
Pierre
Charles
Laurent
Pierre
Eugene
Philippe
Philippe
Joseph
Englebert
Philippe
Constantin
Guillaume
Pierre

propriétaire
procureur imperial
president du tribunal
juge au tribunal
propriétaire
maître bouché (meester beenhouwer)
recepteur (ontvanger)
ex juge de paix
avoué (procureur)
maire (burgemeester)
pratiquer
adjoint au maire
agriculteur
agriculteur
agriculteur
agriculteur
agriculteur
rentier (rentenier)
cultivateur
curé (pastoor)
propriétaire
propriétaire
huissier (gerechtsdeurwaarder)
brasseur (brouwer)
huissier (gerechtsdeurwaarder)
propriétaire
propriétaire
maire
adjoint (schepen)
brasseur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
propriétaire
propriétaire
notable
marchand
percepteur (ontvanger)

Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Adinkerke
Veurne
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Veurne
Adinkerke
Diksmuide
Veurne
Veurne
Leisele
Veurne
Leisele
Veurne
Veurne
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
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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

Carton
Noë
Bernier
Tahon
Missu
Van Tortelboom
Bauden
Colen
Demoor
Huyghe
Rilhof
Deband
Dutour
Loncke
Vanstaen
Deman
Ryx
Janssone
Prignot
Bernier
De Coninck
Terrelynck
Top
Schottey
Croliez
Debats
Le Roy
Verkynderen
Vanhoutte
David
David
Degans
Detollenaere
Rillof
Deplat
Blancard
Proot
Dedullen
Rouserez
Dewulf
Samper
Vandenbussche
Deprey
Dequeeker
Vandewalle
Deschot
Dewitte
Vermarcke
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François
Charles
Jean
Pierre François
François
Pierre
Thomas
Jean
François
Louis
Louis
François
Pierre
Pieter
Joseph
Albert Pieter
Norbert
François
Henry
Jacques
Pierre
Philippe
François
François
Eugene
Joseph
Victor
Omer
Pierre
François
François
François
Pierre
Jean
Alexander
François
Pierre
Pierre
Laurens
Adrien
Louis
Jean
Albert
Pierre
François

notaire
notable
notable
maire
cultivateur
cultivateur
adjoint (schepen)
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
arpenteur (landmeter)
griffier
aubergist (herbergier)
negociant (groothandelaar)
fils, homme de loi
notable
notable
maire
secretaire
notaire
maire
cultivateur
boucher (beenhouwer)
cultivateur
cultivateur
cultivateur
meunier (molenaar)
maire
maire
cultivateur
cultivateur
percepteur (ontvanger)
cultivateur
cultivateur
meunier (molenaar)
cultivateur
cultivateur
marchand brasseur
agriculteur
cultivateur
cultivateur
griffier
cultivateur
notable
meunier
adjoint
substituut

Veurne
Veurne
Veurne
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Wulveringem
Houtem
Houtem
Houtem
Houtem
Houtem
Houtem
Houtem
Vinkem
Wulveringem
Wulveringem
Wulveringem
Wulveringem
Steenkerke
Veurne
Houtem
Leisele
Leisele
Alveringem
Vinkem
Leisele
Veurne
Veurne
Leisele
Alveringem
Wulveringem
Veurne
Veurne

90
91
92
93
94
95
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
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Dedeurwaerder
Decae
Groensteen
Janssen
Mesdagh
Sobry
Bouckxsoone
Spyckinck
Dehaene
Tahon
Provoost
Duthoo
Allaert
Allaert
Ketelers
Demolder
Vandewoude
Vanderheyde
Vlaminck
Ange
Dubois
Deblieck
Moenaert
Lehouck
Vanderbrugge
Houtman
Huygebaert
Geldof
Follet
Duchatelez
Coppin
Lahaye
Lauwaert
Deconinck
Follet
Matsaert
Minne
Moenaert
Herwijn
Herwijn
Pichonico
Bonte
Coucke
Verbeke
Zwyndedauw
Marannes
Morlion
Vandenberge

Jacques
Felicien
Pierre
Frans
Philippe
Pierre
Pierre
Frans
Pierre
Cosme
Jacques
Charles
Charles
François
Balthasar
François
Jean
Charles
Pierre
Henry
Jacques
Louis
Jean
Frans
Charles
Ferdinand
Jacques
Jean Baptist
Marin

notable
maire
ex juge de paix
rentier
cultivateur
marchand bouché
rentier
cultivateur
negociant (handelaar)
cultivateur
cultivateur
aubergiste (herbergier)
negociant (handelaar)
huissier (deurwaarder)
maire
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
maire
rentier
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
arpenteur (landmeter)
maire
cultivateur
cultivateur
cultivateur

Frans
Jean
Pierre
Pierre
Jean
Hubert
Philippe
Philippe, fils
Joseph
Pierre
Jean
Jean
Jean Baptist
Henry
Pierre
Jean

maire
brasseur (brouwer)
meunier
cultivateur
cultivateur
percepteur (ontvanger)
adjoint (schepen)
sousprefet (onderprefect)
maire (burgemeester)
secretaire du sousprefet
charpentier (schrijnwerker)
cultivateur
notable
cultivateur
adjoint (schepen)
notaire
cultivateur

Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Sint-Jacobs-Kapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Houtem
Alveringem
Oeren
Oeren
Oeren
Lampernisse
Sint-Jacobs-Kapelle
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Veurne
De Moeren
Veurne
Bulskamp
De Moeren
Bulskamp
Bulskamp
De Moeren
Alveringem
Alveringem
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Decortte
Looten
Maes
Vanderheyde
Beke
Desenap
Morillion
Rommelaere
Angillis
Detollenaere
Verweerder
Kinget
D'Acquet
Vandermeesch
Devoogel
De Moucheron
Tack
Francos
Bertrem Dubuysson
De Brauwer
Messiaen
De Siere
De Molder
Vermeesch
Barbier
Van de Zande
Missu
Tack
Verwaerde

Jean
Jean
Alexandre
Dominique
Thomas
Guillaume
Jacques
Leonard
Jacques

Charles
Ange
Alexandre
Jean Ignace
Charles
Frans
Frans
Norbert
Henderyck
François Albert
Robert
Jean Jacques
Jean
Basile

negociant (handelaar)
cultivateur
notable
notable
boulanger
medecin
cultivateur
cultivateur
adjoint (schepen)
cultivateur
maire (burgemeester)
cultivateur
notable
president de l'assemblé
cultivateur
notable
notable
avoué (procureur)
greffier (griffier)
negociant (handelaar)
maire
notable
president du conseil d'Arr.
negociant (handelaar)
medecin
agent d'affaires
maire
notaire

Alveringem
Alveringem
Veurne
Alveringem
Alveringem
Veurne
Oostkerke
Oostkerke
Oostkerke
Oostkerke
Koksijde
Leisele
Veurne
Veurne
Adinkerke
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Sint-Rijkers
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Nieuwkapelle
Veurne

Clos et arretté le present régistre contenant le nombre de 166 notables qui ont avoir leurs vœux conformement
aux loix, Furnes ce 9 messidor an 12 à six de relevé.
(Stadsarchief Veurne, nieuw archief nr. 163)
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Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN
Zondag 20 maart 2016 om 10 uur

Voordracht door Michel Bouttry over de oorlog ’14-‘18 in
Erfgoedhuis Bachten de Kupe (zie aankondiging op pag.15)

Zondag 24 april 2016 om 10u30

Erfgoeddag: rondleiding op de stedelijke begraafplaats Oude
Vestingstraat van Veurne o.l.v. Joeri Stekelorum

Vrijdag 20 mei 2016

Bezoek aan het Rijksarchief Gent, Italiaans restaurant en het
huis van Alijn (zie advertentie in deze nieuwsbrief op pagina
2 met meer info)

Zondag 16 oktober 2016 om 10 uur

10 uur: heksenprocessen ( door Marcel Denduyver)

Zondag 4 december 2016 om 10 uur

Gebruik genealogische bronnen op het internet (tips en trics)
door Joeri Stekelorum

IN DIT NUMMER
Vrijdag 20 mei 2016 Daguitstap naar Gent
Gedigitaliseerde Popp-kaarten op de website van de Koninklijke Bibliotheek
van België
Begrafenis van Pierre Dalle
Kwartierstaat van Pierre Dalle
Kwartierstaat van 100-jarige Margaretha Vermeulen
Lijst van teruggekeerde personen naar Nieuwpoort na WO I
BIDOC: een beheerssysteem voor alle bibliotheken van FV
nieuwe rubriek: vraag en antwoord
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GEDIGITALISEERDE POPP-KAARTEN OP DE WEBSITE VAN DE KONINKLIJKE
BIBLIOTHEEK VAN BELGIË.
JOERI STEKELORUM/PHILIP OVERBERGH
Tussen 1842 en 1879 werkte Philippe-Christian Popp aan zijn Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Dit is een
verzameling kadasterkaarten op schaal 1:5000 van zowat alle gemeenten in de provincies Brabant, Henegouwen,
Luik, Oost-Vlaanderen en ook West-Vlaanderen. Bij de kaarten werden ook ‘leggers’ gepubliceerd, lijsten waarop
men kon nagaan welk perceel bij welke grondeigenaar hoorde. De Poppkaarten zijn onmisbaar bronnenmateriaal
voor iedereen die op één of andere manier bezig is met historische geografie. Hierna vind je de link naar de
deelgemeenten van ons arrondissement:
gemeente

legger

Kaart

Alveringem

http://uurl.kbr.be/1046957

http://uurl.kbr.be/1039964

Oeren

http://uurl.kbr.be/1047045

http://uurl.kbr.be/1040252

Sint-Rijkers

http://uurl.kbr.be/1047076

http://uurl.kbr.be/1040340

Izenberge

http://uurl.kbr.be/1047003

http://uurl.kbr.be/1040142

Leisele

http://uurl.kbr.be/1047015

http://uurl.kbr.be/1040176

Hoogstade

http://uurl.kbr.be/1046997

http://uurl.kbr.be/1040122

Gijverinkhove

http://uurl.kbr.be/1046991

http://uurl.kbr.be/1040096

Beveren-IJzer

http://uurl.kbr.be/1047139

http://uurl.kbr.be/1040475

Stavele

http://uurl.kbr.be/1047078

http://uurl.kbr.be/1040342

Veurne (stad)

http://uurl.kbr.be/1046987

http://uurl.kbr.be/1040085

Veurne (buiten)

http://uurl.kbr.be/1046988

http://uurl.kbr.be/1040086

Avekapelle

http://uurl.kbr.be/1046194

http://uurl.kbr.be/1039956

Booitshoeke

http://uurl.kbr.be/1046964

http://uurl.kbr.be/1040001

Bulskamp

http://uurl.kbr.be/1046213

http://uurl.kbr.be/1040011

De Moeren

http://uurl.kbr.be/1047027

http://uurl.kbr.be/1040213

Eggewaartskapelle

http://uurl.kbr.be/1046227

http://uurl.kbr.be/1040069

Houtem

http://uurl.kbr.be/1047000

http://uurl.kbr.be/1040129

Steenkerke

http://uurl.kbr.be/1047081

http://uurl.kbr.be/1040350

Vinkem

http://uurl.kbr.be/1047091

http://uurl.kbr.be/1040371

Wulveringem

http://uurl.kbr.be/1047112

http://uurl.kbr.be/1040436

Zoutenaaie

http://uurl.kbr.be/1047125

http://uurl.kbr.be/1040463

Adinkerke

http://uurl.kbr.be/1046956

http://uurl.kbr.be/1039954

Koksijde

http://uurl.kbr.be/1046972

http://uurl.kbr.be/1040037

Oostduinkerke

http://uurl.kbr.be/1047041

http://uurl.kbr.be/1040243

Wulpen

http://uurl.kbr.be/1047110

http://uurl.kbr.be/1040429

Nieuwpoort

http://uurl.kbr.be/1047035

http://uurl.kbr.be/1040232

Sint-Joris

http://uurl.kbr.be/1047069

http://uurl.kbr.be/1040323

Ramskapelle

http://uurl.kbr.be/1047058

http://uurl.kbr.be/1040283
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BEGRAFENIS VAN PIERRE DALLE
CHANTAL LOONES
Een lokale krant beschreef de begrafenis van Pierre (Pieter) Dalle.
Woensdag 12 januari 1916 werd één van de kinderen uit de Belgische schoolkolonie van Caudebec-en-Caux onder
massale belangstelling begraven.
De plechtigheid ging niet door in de te kleine kapel van het plaatselijke hospitaal waar de jongen was gestorven
maar in de kerk die de deken van het dorp ter beschikking had gesteld.
Zijn 4 jaar jongere broer Maurice ging vooraan de begrafenisstoet naar de kerk waar een mis werd opgedragen
door priester Dubois, aalmoezenier van de schoolkolonie.
Naast alle jongens, leerkrachten, religieuzen en personeel van de schoolkolonie waren ook kinderen van de drie
dorpsscholen, drie vrije scholen aanwezig en talrijke inwoners van Caudebec- en-Caux anwezig.
Na de mis, die door de jongens uit Westhoek werd gezongen, trok de stoet voor een laatste groet naar de lokale
begraafplaats onder leiding van de deken.
Zonder de ouders van het overleden kind die in België waren gebleven en zonder de broers die soldaat waren en
misschien nog niet op de hoogte waren van het overlijden.
De 13 jarige Pierre (Pieter) Dalle (°11.2.1903) afkomstig uit Sint-Joris aan de IJzer (een deelgemeente van
Nieuwpoort) was gestorven aan een acute hersenvliesontsteking en was de zoon van Henri en Rosalie Simoens.
Na Achille Sercu uit Zonnebeke die op 18 november 1915 in l’Hôpital de l’Alliance van Yvetot stierf was dit het
tweede sterfgeval in de schoolkolonie van Caudebec-en-Caux.
De schoolkolonie van Caudebec-en-Caux werd nochtans regelmatig bezocht door de plaatselijke dokters Bréchot
en Solau, luitenant dokter Viane tandarts en oogarts Majoor Gulezowzki.
Bron : Ghislain Kuyle - ghislainkuyle@me.com
https://oorlogskantschool.wordpress.com/kinderen/les-enfants-de-lyser/
https://www.facebook.com/oorlogs.kantschool?fref=ts

Hospitaal waar Pierre Dalle overleed op 10 januari 1916

4 | jrg. 16 nr. 1

De ouders van Pieter Dalle (Foto van Eddy Dalle):

De kerk waar Pieter Dalle werd begraven.

Waar ligt Caudebec-en-Caux ?
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KWARTIERSTAAT VAN PIETER DALLE
JOERI STEKELORUM
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KWARTIERSTAAT VAN 100-JARIGE MARGARETHA VERMEULEN.
JOERI STEKELORUM
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Pieter Dalle:
KW 5 = xx Saint-Pol-sur-Mer (F), 15-04-1887 Gabriel MAERTENS zv/ Carolus & Henrica Deman °Leke, 21-02-1848
KW 21 = weduwe Joannes HAMELINCK (°Oudenburg)
KW 32 & 33 = Francois Paul DAL (marchand) & Marie Anne Josephe HASBROUCQ
KW 34 & 35 = Antoine FINART & Martine LONGFILS (x Fresnes sur Escaut (F), 1748
KW 36 & 37 = Cornelius FRAEYE & Jacoba CORNELIS
KW 38 & 39 = Joannes DEWAELE & Genoveva BOUVERY
KW 40 & 41 = Petrus GHYSELBRECHT (°Slijpe) & Dymphna JONCKHEERE (°Lombardsijde)
KW 42 & 43 = Joannes Baptsita JONCKHEERE (°Alveringem ) & Jacoba Constantia VANDEVELDE (°Veurne Walburga)
KW 44 & 45 = Philippus Antonius LEHOUCK & Aldegonda Joanna RABAEY
KW 46 & 47 = Petrus BOUDENS & Regina ROELOF
KW 48 & 49 = Jacobus Joannes SIMOENS & Amelberga DE CLERCK
KW 54 & 55 = Laurentius DEBRUYNE & Maria Cecilia RESPALIE
KW 62 & 63 = Josephus CLOET & Maria Constantia DEVRIESE

Aanvullingen bij de kwartierstaat van Margaretha Maria Cornelia Vermeulen:
KW 4 = xx Elodie DEREYGHER
KW 13 = xx Leisele, 02-06-1884 Jacobus Antonius SMAEGHE (°Leisele, 22-03-1840 + Leisele, 09-12-1920)
KW 14 = wed. Amelia Catharina CLITEUX (+Houtem, 17-04-1865)
KW 32 & 33 = Mattheus Josephus VERMEULEN (+Vlamertinge, 09-10-1809) & Maria Joanna Theresia HOEVENAGHEL
(+Vlamertinge, 24-04-1821)
KW 34 & 35 = Jacobus Ludovicus HENNION & Maria Theresia HUYGHEBAERT
KW 36 & 37 = Albertus Carolus LACANTE (+Elverdinge, 13-11-1789) & Angela Eugenia VERHAEGHE
KW 38 & 39 = Ignatius BRUNEEL (+Woesten, 21-05-1786) & Maria Joanna DEHOUCK (+Woesten, 12-02-1797)
KW 40 & 41 = N.N. & Anna Theresia TOP (°Leisele, 27-08-1781)
KW 42 & 43 = Joannes BOTS & Maria BOURY
KW 44 & 45 = Joannes Baptiste DECOCK & Isabella MERLEVEDE
KW 46 & 47 =Balthazar DEVISCH (smid) & Constantia CLARYS
KW 48 & 49 = Petrus Jacobus CARLIER (+Proven, 02-02-1801) & Maria Magdalena Cornelia BLONDEEL (+Proven, 2105-1784)
KW 50 & 51 = Ferdinandus Jacobus VERLEENE & Rosalia SEZIER (+Leisele, 15-12-1794)
KW 52 & 53 = Jacobus Cornelis VIGOREUX (+Lille (F) in het militair hospitaal, 17 floreal XI = 07-05-1803) & Isabella
Dorothea PAUWELS (+voor 1802)
KW 54 & 55 = Pieter Joannes KNOCKAERT (+Leisele, 16-03-1817) & Maria Cecilia WERQUIN
KW 56 & 57 = Augustin Pacifique MARY (+Lestrem (F), 03-12-1801) & Amelie SAINT MICHEL
KW 58 & 59 = Carolus Joannes DECAE (+Proven, 28-02-1814) & Maria Francisca MAHIEU (+Proven, 03/1814)
KW 60 & 61 = Pieter Cornelius HAEUW & isabella Rosa DESCHEPPER
KW 62 & 63 = Philippus Jacobus PALYNCK (+Houtem, 21-04-1822) & Isabella Rosalia DEBLAUWE
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LIJST VAN TERUGGEKEERDE PERSONEN NAAR NIEUWPOORT NA WO I
HILON VANLEENHOVE
In het archief van de stad Nieuwpoort vonden we een lijst van naar de stad terug gekeerde inwoners in 1919.
We vermelden de naam, het beroep (zb = zonder beroep) en de datum van terugkeer, per huisgezin.
In het boek Frontstad in de grote oorlog, de burgerbevolking van Nieuwpoort tijden en na WO I van Peter
Vandenabeele (uitg. De Krijger, 2015) wordt de terugkeer van de bevolking uitgebreid beschreven. Omdat de stad
volledig verwoest was, namen enkele inwoners hun intrek in woningen in naburige gemeenten. Het is pas in de
lente van 1919 dat enkele Nieuwpoortse gezinnen opnieuw hun intrek namen in Nieuwpoort. De sasknechten waren
de eersten die terug keerden. Ze vonden een onderkomen in onderaardse schuilplaatsen die de soldaten hadden
achtergelaten. Anderen timmerden zelf een barak in elkaar, waarvoor het materiaal maar voor het grijpen lag.
De levensomstandigheden moeten voor die eerste inwoners zeer primitief en ongezond zijn geweest, aldus Peter
Vandenabeele.

Puinen van de kerk en huizen van Nieuwpoort, 16-05-1918 (bron:archief Heemkring Bachten de Kupe)

1. Adam Joris herbergier | Adam Maria zb | Adam Leonia zb | Adam Juliette zb (03/05/1919)
2. Adam Pieter werkman | Arnoys Elisa zb | Adam Frans zb | Adam August zb (16/09/1919)
3. Aesaert Philip werkman | Delahaeye Emerentia zb | Aesaert Angéle zb | Aesaert Philomena zb | Aesaert Christina zb |
Aesaert Pieter zb | Aesaert Clara zb | Aesaert Gerardine zb | Aesaert Elisabeth zb (15/09/1919)
4. Beke Theophiel sluismeester | Vanborne Silvie zb | Beke Henri zb | Beke Georges zb (15/04/1919)
4bis Ryckewaert Rosalia zb (15/04/1919)
5. Beschuyt Joseph schuitvisser | Monteny Maria zb | Beschuyt Georgius werkman | Beschuyt Pieter werkman | Beschuyt
Leopold werkman | Beschuyt Gaston werkman (02/10/1919)
6. Beschuyt Oscar schuitvisser | Vroman Arthurine zb | Beschuyt Florent zb | Beschuyt Rachel zb | Beschuyt Helena zb
(02/06/1919)
7. Blomme Ildefons herbergier | Quaegebeur Celestina zb | Blomme Clementia zb | Blomme Adriana zb (02/06/1919)
8. Bonjé Frans werkman | Mercier Maria zb | Bonjé Anna zb | Bonjé Georgius zb | Bonjé Rachel zb | Bonjé Antoine zb
(15/09/1919)
9. Bonjé Juliaan werkman | Parmentier Maria zb | Bonjé Frans zb | Bonjé Karel zb | Bonjé Prudentia zb | Bonjé Maurits zb |
Bonjé Romeo zb | Bonjé Bertha zb (16/09/1919)
10. Bonjé Lodewijk werkman | Catrysse Amanda zb | Bonjé Leopold zb | Bonjé Albert zb | Bonjé Martha zb (15/09/1919)
11. Borgo Edmond werkman | Houcke Leonia zb | Borgo Joris zb | Borgo Cyriel zb | Borgo Maria zb | Borgo Karel zb | Borgo
Victor zb (30/06/1919)
12. Buffel Arthur werkman | Buffel August zb | Buffel-Minne wed. Maria zb | Buffel Zoë zb | Buffel Gustaaf schilder
(26/09/1919)
13. Callenaere Lodewijk metser | Hubrecht Lucia zb | Callenaere Magdalena zb | Callenaere Adriana zb | Callenaere August
zb (15/05/1919)
14. Catrysse Camiel brouwersgast | Catrysse Rosalia zb | Catrysse Jeroom zb (01/08/1919)
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15. Cocquyt Joseph werkman (01/08/1919)
16. Debruyne Theophiel herbergier | Tratsaert Emma zb | Debruyne Gertrude zb | Debruyne Karel zb | Debruyne Leo zb |
Debruyne Andreas zb | Debruyne Simonna zb (23/04/1919)
17. Declercq Joseph wachter | Verstraete Elisa zb | Declercq Gerardine zb | Declercq Maria zb | Declercq Antoinette zb |
Declercq Jeanette zb | Declercq René zb (01/08/1919 -allen vertrokken naar Oostende)
18. Declercq Renilde herbergierster | Ingelbrecht Irma zb | Ingelbrecht Rachel zb | Ingelbrecht Jozef zb (06/09/1919)
19. Decraemer August werkman | Parmentier Estella zb | Decraemer Maggie zb (05/07/1919)
20. Degryse Julius werkman | Calcoen Maria zb | Arnoys Hendrik werkman | Arnoys Frans werkman | Degryse Juliaan werkman
| Degryse Bertha zb | Degryse Arthur zb | Hamers Henri zb (16/09/1919)
21. Dejaegher-Vermeersch Wed. Amelia herbergierster | Dejaegher Oscar mekanierbewerker (17/05/1919)
22. Dekeyser Michiel hovenier | Claeys Stephanie zb (27/08/1919)
23. Delacauw Hendrik herbergier | Delacauw Karel voerman | Delacauw Martha zb | Delacauw Cyriel voerman | Delacauw
Maria zb | Delacauw Irma zb | Delacauw René bakker (12/07/1919)
24. Delanghe Hendrik voerman | Debruyne Nathalie zb | Delanghe Marcel zb | Delanghe Fernand zb | Delanghe Remi zb
(23/05/1919)
25. Deleye Arthur gareelmaker | Vinck Valeria zb | Deleye Lodewijk zb | Deleye Arthurina zb (12/08/1919)
26. Deman August werkman | Adam Sidonia zb | Deman Germain zb | Deman Omer zb | Deman Marie zb | Deman Albert zb |
Deman François zb (13/09/1919)
27. Deman Augustyn werkman | Blondeel Zenobie zb | Deman Omer zb | Deman Rachel zb | Deman August zb | Deman Elisabeth
zb (11/09/1919)
28. Deman Germain herbergier | Filiaert Julienne zb (20/04/1919)
29. Deman Karel werkman | Flitser Nathalia zb (13/09/1919)
30. Deman Norbert beenhouwer | Coen Louisa zb | Deman Prosper zb (17/03/1919)
31. Demaziere Hectoor smid | Vandecasteele Maria herbergierster | David Omer zb | Anthone Camiel smid (15/05/1919)
32. Demeester Pieter landbouwer | Demeester Camiel zb | Demeester Anna zb | Demeester Gustaaf zb | Demeester Willem
zb | Demeester Maurits zb (25/09/1919)
33. Demary Edouard werkman | Symoen Lucia zb (10/05/1919)
34. Den Baes Edouard werkman | Vanvooren Joanna zb | Vandevelde Frederik werkman | Vandevelde Margareta zb
(07/10/1919)
35. Deplanter Medard visser (15/05/1919)
36. Deseyn Prosper sluisbediende | Verlinde Marie zb | Deseyn Germaine zb | Deseyn Yvonne zb | Deseyn Fernand zb | Deseyn
Albert zb (15/05/1919)
37. Desmedt Hendrik werkman | t' Jaeckx Adriana zb (05/07/1919)
38. Devolder Gustaaf landbouwer | Pylyser Octavie herbergierster | Devolder Lucie zb | Devolder Arthur zb | Devolder Irma
zb | Devolder Georges zb | Devolder Gustaaf zb | Devolder Remi zb | Devolder Madeleine zb (26/04/1919)
39. Devos Juliaan blikslager | Declerck Leonia zb | Devos Georgius zb | Devos Bertha zb | Devos Godelieve zb | Devos Daniel
zb | Devos Gaspard zb | Devos Maurits zb | Devos Karel zb (22/09/1919)
40. D'Haene René herbergier | Dekemel Elodie zb | D'Haene Celestine zb | D'Haene Alice zb | D'Haene Hendrik zb (03/04/1919)
41. Dingens Geert sluismeester | Beun Sophia zb | Dingens Marie zb (09/08/1919)
42. Dobbelaere Philip herbergier | Cloet Augusta zb | Dobbelaere Magdalene zb | Dobbelaere Hendrik zb | Dobbelaere Maria
zb | Dobbelaere Paula zb | Dobbelaere Amberina zb (28/04/1919)
43. Dobbelaere Pieter werkman | Ghoossen Philomena zb (11/08/1919)
44. Dobbelaere Theophiel bediende | Derycke Celina zb | Dobbelaere Lucien zb (01/09/1919)
45. Dubuy-Maesen wed Maria werkvrouw | Dubuy Alberik werkman | Dubuy Albert zb (30/07/1919)
46. Duflou Hendrik landbouwer | Decoster Emma zb (03/05/1919)
47. Dumon Amand bakker (11/06/1919)
48. Engelbeen Theodoor werkman | Lagrou Amelia zb | Engelbeen Karel zb | Engelbeen Angela zb | Engelbeen Emiel zb
(10/08/1919)
49. Geeraert Emiel metser | Arnoys Emerentia zb | Geeraert Bertha zb | Geeraert Angela zb (20/09/1919)
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50. Geeraert Hendrik werkman | t'Jaeckx Malvina zb (20/09/1919) Geeraert Hendrik werkman | Geeraert Malvina zb | Geeraert
Hendrik zb | Geeraert Magdalena zb | Geeraert Antonia zb | Geeraert Prosper zb | Geeraert Camiel zb (03/06/1919)
51. Geryl Eugeen baardscheerder | Ghys Helena herbergierster | Geryl Alina zb | Geryl Lodewijk zb | Geryl Juliaan zb
(12/03/1919)
52. Goderis Emiel visser | Robaeys Clementia zb | Goderis Stephania zb | Goderis Maria zb | Goderis Karel zb | Goderis Albert
zb | Goderis Adriana zb (12/08/1919)
53. Haemers Emiel werkman-herbergier | t Jaeckx Alicia zb | Haemers Magdalena zb | Haemers Gaspard zb | Haemers Augusta
zb | Haemers Maria zb (11/05/1919)
54. Hillebrant Hendrik werkman | Bonjé Bertha zb | Hillebrant Magdalena zb | Hillebrant Maria zb | Hillebrant Gabriella zb |
Hillebrant Karel zb | Hillebrant Yvonna zb | Hillebrant Juliana zb | Hillebrant Estella zb (15/06/1919)
55. Houvenaghel Lodewijk bakker | Bogaert Rosalia zb | Houvenaghel Honoré zb (17/09/1919)
56. Jonckheere Lodewijk landbouwer | Debruyne Elisa zb (23/09/1919)
57. Lauwereins August sluisbediende | Vinck Irma zb | Lauwereins Willy zb | Lauwereins Albert zb (30/07/1919)
58. Lauwereins Lodewijk herbergier | Vandecasteele Clementia zb | Lauwereins Leontina zb | Lauwereins Clotilde zb
(03/06/1919)
59. Leye Jeroom scheepstimmerman | Verhaeghe Clara herbergierster | Leye Maria zb (22/06/1919)
60. Lobbestaele Adolf herbergier | Dapsence Angèle zb (03/06/1919)
61. Marey Emiel bakker | Debevere Marie zb | Marey Maurits zb | Marey Marcel zb | Marey Martha zb (15/05/1919)
62. Monteny Isidoor gepensioneerde | Adam Marie zb | Monteny Lodewijk metser | Monteny Elisa zb | Monteny Alfonsina zb |
Monteny Georgette zb | Monteny Louise zb (08/09/1919)
63. Mycke Joseph werkman | Rudaolf Beertha zb | Mycke Albert zb | Mycke Leonia zb | Mycke Cesarina zb (12/05/1919)
64. Nassel Adriaan werkman | Mycke Helena zb | Nassel Joseph zb | Nassel Maria zb (12/05/1919)
65. Neudt Frans werkman | Decoster Louisa zb | Neudt Bertha zb | Neudt Mathildis zb (15/09/1919)
66. Neudt Hendrik werkman | Vanhecke Leonia zb | Neudt Leonia zb (15/09/1919)
67. Norullie-Dubuy wed. Valerie herbergierster | Deman Lodewijk beenhouwer | Norullie Marie zb | Norullie Bertha zb
(17/03/1919)
68. Rabout Gustaaf werkman | Vynck Victorina zb (03/05/1919)
69. Raecke Karel werkman | Dumont Celine zb (03/05/1919)
70. Rommelaere Lodewijk velomaker | Dobbelaere Margaretha zb (18/09/1919)
71. Rudolf Jan werkman | Dumont Leonia zb (12/06/1919)
72. Rumpler Bernard werkman | Mercy Elisa zb | Mercier Andreas zb | Mercier Yvonna zb | Rumpler Luciaan zb (15/08/1919)
73. t' Jaeckx Gaspard werkman | Storm Marie zb (18/05/1919)
74. t' Jaeckx Hendrik werkman | Mercy Victorina zb | t' Jaeckx Hendrik zb (15/08/1919)
75. Ureel Pieter wagenmaker | Renty Rachel herbergierster | Ureel Pieter zb (09/07/1919)
76. Vanackere Leon bakker | Vanborne-Ryckewaert wed. (zie ook nr. 4bis) Rosalia zb (11/06/1919)
77. Vandenabeele Antoon metser | Ganseman Hortensia herbergierster | Vandenabeele Lucie zb | Vandenabeele Arthurine zb
| Vandenabeele Albert zb | Vandenabeele rachel zb | Vandenabeele Maurice zb | Bouve Richard metser (26/04/1919)
78. Vandenabeele Camiel schilder | Vereycken Maria zb | Vandenabeele Marjolaine zb | Vandenabeele Marcel zb (28/06/1919)
79. Vandenabeele Cornelis werkman | Herman Anastasie zb | Vandenabeele Ernest werkman | Vandenabeele Juliaan werkman
(01/08/1919)
80. Vanderhaeghe August herbergier | Vanderhaeghe Louis zb | Ureel Leonia zb | Ureel Louis zb (01/05/1919)
81. Vanderhaeghe Pieter werkman | Verbrughe Elisa herbergierster | Vanderhaeghe Florida zb | Vanderhaeghe Leo werkman
| Vanderhaeghe Joanna zb | Vanderhaeghe Clara zb | Vanderhaeghe Juliana zb | Vanderhaeghe Polydoor zb (22/05/1919)
82. Vandermeersch Desideer landbouwer | Geryl Leonia zb (03/05/1919)
83. Vandevelde Desideer herbergier | Vandenabeele Elisa zb | Vandevelde Maria zb | Vandevelde Germana zb | Vandevelde
Georgius zb | Vandevelde Yvonna zb | Vandevelde Rachel zb (01/08/1919)
84. Vandevelde Juliaan timmerman | Lamidel Josephine zv (01/08/1919)
85. Vandewalle Hendrik werkman | Dejaegher Urbanie zb | Vandewalle Charles zb | Vandewalle François zb (17/05/1919)
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86. Vanelverdinghe Karel werkman | Quaegebeur Leonia zb | Vanelverdinghe Joris zb | Vanelverdinghe August zb |
Vanelverdinghe Gabriëlle zb (06/06/1919)
87. Vanelverdinghe-Verplancke Nathalia zb (14/06/1919)
88. Vanhee Karel werkman | De Clerck Emeliana zb | Vanhee Isidoor zb | Vanhee Karel zb | Vanhee Leon zb | Vanhee Jeanne
zb | Vanhee Maurits zb | Vanhee Martha zb (12/08/1919)
89. Vanlandtschoote Desideer landbouwer | Vanlandtschoote Lodewijk landbouwer | Vanlandtschoote Karel landbouwer
(23/08/1919)
90. Vanlandtschoote Valentijn sluisbediende | Cocquyt Clementina zb | Vanlandtschoote Georgius zb | Vanlandtschoote Angela
zb | Vanlandtschoote Hendrik zb | Vanlandtschoote André zb (01/08/1919)
91. Velein Pieter werkman | Double Maria zb | Velein Lydia zb (12/09/1919)
92. Verbanck Lodewijk werkman | Goderis Elisabeth zb | Verbanck Hectoor zb | Verbanck Arthur zb | Verbanck Godelieve zb
| Verbanck Albert zb | Verbanck Eugenie zb (15/09/1919)
93. Vereycken Aloïs werkman | Cocuyt Jeanette zb | Vereycken Eugeen werkman | Vereycken Maria zb | Vereycken Omer zb
| Vereycken Alphonsa zb (06/06/1919)
94. Vergracht Hendrik werkman (18/07/1919)
95. Verhaeghe-Beke wed Rosalia winkelierster | Verhaeghe Maria zb (03/07/1919)
96. Vlieghe Amand bakker | Abbeloos Louisa zb (06/05/1919)
97. Vynck-Vergracht Pieter werkman | Vergracht Bertha zb | Vynck Rebecca zb | Vynck Rosalia zb | Vynck Yvonne zb
(18/07/1919)
98. Wackenier Juliaan schoenmaker | Sagie Romanie zb (05/08/1919)
99. Weiss Pieter werkman | Nevejans Elodie zb | Weiss Frans werkman | Weiss Christoffel zb | Devolder Marcel werkman |
Devolder Elisa zb | Devolder Simeon zb (30/07/1919)
100. Weiss Pieter werkman | Mercier Hermandine zb | Weiss Denise zb | Weiss Albert zb (10/09/1919)
101. Winne Polydoor herbergier | Barzeele Helene zb | Winne Gabriëlla zb | Winne Albertina zb | Winne Stella zb | Winne
Arthur zb (15/09/1919)
102. Wittevrongel Gustaaf herbergier | Vergauwe Octavie zb | Wittevrongel Alice zb | Wittevrongel Bertha zb | Wittevrongel
Georges zb | Wittevrongel Maurits zb (15/08/1919)

PUINEN VAN DE HUIZEN IN DE
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POTTERSTRAAT TE NIEUWPOORT, 13-07-1915 (BRON:ARCHIEF HEEMKRING BACHTEN DE KUPE)

BIDOC: EEN BEHEERSSYSTEEM VOOR ALLE BIBLIOTHEKEN VAN FV
PIERRE RYCKAERT
Sedert enkele maanden is FV Westkust samen met nog een aantal andere afdelingen ingestapt in dit
beheerssysteem maar het is de bedoeling dat op termijn alle afdelingen hun bibliotheek via BIDOC doorzoekbaar
maken. BIDOC is in feite niets anders dan een catalogus met de bedoeling dat je van bij jethuis kan zien welke
boeken, publicaties, tijdschriften … alle afdelingen in bezit hebben. Door het aanbieden van deze mogelijkheid
wordt zoekwerk weer wat makkelijker en zal U misschien ook onnodige verplaatsingen kunnen vermijden.
Je kan opzoekingen doen via de 2 onderstaande links die je beide naar dezelfde database leiden:
http://bib.familiekunde-vlaanderen.be/
http://www.bidocnet.be/fv/
Om in alle afdelingen tegelijk te zoeken volstaat het om links in het daarvoor bedoelde vak “uw zoekterm” in te
vullen.

Je kan ook per afdeling zoeken, houd dan de muis even stil rechts over “FV - alle documentatiecentra en
afdelingen”, je krijgt dan een pop-up keuzemenu met daarop alle afdelingen die hun medewerking aan dit systeem
reeds verleenden. Je klikt op de gewenste afdeling en voert dan de zoekterm in.

NIEUWE RUBRIEK: VRAAG EN ANTWOORD
Om ervaringen uit te wisselen en leden te helpen met “moeilijke gevallen” willen we in onze nieuwsbrief een
nieuwe rubriek lanceren: vraag en antwoord.
Heb je een vraag over genealogie waar je al een tijdje mee worstelt, zit je ergens vast met iets en kunnen we je
misschien helpen stuur dan je vraag naar stekelorum@telenet.be. Als we zelf geen oplossing hebben, publiceren
we hem in onze nieuwsbrief.
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VERNIEUWING LOKAAL
In de eerste week van maart hebben we de leeszaal van ons documentatiecentrum wat heringericht. Er werden
o.a. nieuwe leestafels geplaatst voor de bezoekers. Met dank aan de gemeente Koksijde die deze tafels ter
beschikking stelde omdat ze in de gemeentelijke bibliotheek werden vervangen. Een geslaagd hergebruik.

Deze nieuwe infrastructuur zal zeker voor het nodige comfort zorgen voor onze bezoekers.

OPROEP HULP BIJ KLASSEREN VAN ROUWBRIEVEN EN BIDPRENTJES
We krijgen de laatste tijd heel veel schenkingen en ook dubbels van andere afdelingen binnen van rouwbrieven en
bidprentjes.
Omdat vele handen licht werk maken, doen we een oproep om ons te helpen met het klasseren van deze
aanwinsten. Dat kan in het documentatiecentrum zelf, maar er is ook de mogelijkheid om thuis te klasseren. Heb
je wat tijd en zie je dat zitten, neem dan contact op met Marc Derudder (marc.derudder@vtiveurne.be) of kom
op een zaterdagnamiddag naar het
centrum.

ROUWBRIEVEN FONDS
LAMS CONSULTEERBAAR
De verzameling rouwbrieven van wijlen
Lucien Lams uit Veurne werd destijds
door zijn zoon gedeponeerd in het
stadsarchief van Veurne, samen met de
bidprentjesverzameling. Deze laatste
werd reeds vroeger door onze afdeling
gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld
in ons documentatiecentrum. Nu werden
ook alle rouwbrieven, 100.000 in totaal,
uit dit fonds door onze afdeling
gedigitaliseerd.
Vrijwilligers hebben de ingescande
beelden thuis herbenoemd en de
bestanden zijn nu te raadplegen op de computers in ons centrum. Ook op onze website (http://familiekundewestkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak3/Archief/html/IndexBidprentjes.html) kan je nazien
welke rouwbrieven aanwezig zijn.
Met dank aan al wie heeft bijgedragen tot het welslagen van dit project !
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ANTWOORD OP DE VRAAG: “WAAROM DRAGEN VEEL EDELEN
DE VOORNAAM GHISLAIN”
GABY VAN CANNEYT
Van de heer Jo Ghijs, archivaris van het archief te Nieuwpoort ontving de redactie onderstaand antwoord
betreffende het gebruik van de naam Ghislain in adelijke families.
Ik citeer:
Ik meen een antwoord te weten op de vraag van Gaby Van Canneyt omtrent het feit waarom zoveel edellieden de
naam GHISLAIN dragen. Ghislain is een Oudfranse voornaam met een Germaanse oorsprong. Hij stamt af van het
woord Giso – Gisil wat “een kleine speer” betekent, doch ook en vooral in figuurlijke zin “van edele afkomst”. Ik
vermoed dat dit meespeelt bij de naamkeuze onder “mensen van blauwen bloede”.
Tot daar de aanvaardbare uitleg van de heer Jo Ghijs waarvoor we hem uiteraard dankbaar zijn.
Verder zoekend op basis van deze gegevens vinden we In het “Woordenboek van voornamen” van Dr. J. Van Der
Schaar bij de voornaam Gislenus, in het frans Ghislain en Ghislaine het volgende: Vleivorm van een Germaanse
naam met Gisil wat “pijl” betekent. Het woordenboek verwijst echter ook naar gis(el). Bij gis(el) – gijs vind je
dan: gijzelaar, krijgsgevangene, “kind van edele afkomst” . Als gijzelaars werden gewoonlijk vooral kinderen van
aanzienlijken genomen. Van deze was men zeker dat ze losgeld konden betalen om hen vrij te kopen. Gisel, Ghisel,
Ghislain, verwijst dus naar “gijzelaar, kind van edele afkomst”.
Tot zover het gebruik van de voornamen Ghislain en Ghislaine in adelijke families.

BURGERLIJKE STAND LILLE
Sinds kort werden de consulteerbare akten voor de Burgelijke Stand uitgebreid voor de stad Lille in Frankrijk.
De akten kunnen geraadpleegd worden op de volgende link: “ http://archives.lille.fr/search/home “.
De jaren 1901 tot en met 1922 zijn beschikbaar.

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Zondag 16 oktober 2016 om 10 uur

10 uur: heksenprocessen ( door Marcel Denduyver)

Zondag 4 december 2016 om 10 uur

Gebruik genealogische bronnen op het internet (tips en trics)
door Joeri Stekelorum

donderdagen 18 augustus, 1 & 15
september, 6 & 20 oktober, 3 & 17
november, 1 & 15 december
(elke 1ste en 3de donderdag)

klasseren van bidprentjes en rouwbrieven in ons centrum
onder leiding van de bestuursleden met een kopje koffie en
een versnapering – iedereen welkom die een handje wil
toesteken in een gezellige sfeer

NIEUWE UITGAVEN
Uitgaven staten van goed nu ook digitaal beschikbaar
onze uitgaven “staten van goed Veurne”, “Veurne in Brugse Vrije”,
“staten van goed Nieuwpoort” en diverse notities worden beschikbaar
gesteld op usb-stick
prijs: 50 euro
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EXPLOSIE TE GRAVILLE - 15 DECEMBER 1915
CHANTAL LOONES
PHILIP OVERBERGH
Op zaterdag 11 december 1915 om 9.40 u gebeurde een geweldige ontploffing in Graville, niet ver van Le Havre
(Frankrijk). Daar was er tijdens WOI een Belgische munitiefabriek met aanpalend depot. Het bevond zich op een
terrein van 5 ha rondom de fabriek van Bundy en gebruikte ook wat aanpalende gebouwen van een andere fabriek
l’Usine d’Or op het grondgebied van Gonfreville-L’Orcher. En in deze laatste waren 320 ton munitie ondergebracht.
De zware explosie vernietigde het ganse complex van L‘Usine d’Or en bijna alle werkplaatsen van de legerbasis
bij de fabriek van Bundy.
Alle werknemers kwamen om. Er werkten Belgen die niet direct verbonden waren aan een gevechtseenheid,
waaronder 2 soldaten afkomstig van Adinkerke, nl Joseph SOBRY en August VIAENE. De slachtoffers konden niet
meer geïdentificeerd worden. Van Joseph SOBRY bleef er enkel nog een identificatieplaatje over.
In een omtrek van 50 km, tot Le Havre, Lisieux, Yvetot, Fécamp, Pont-Audemer was er verschrikkelijk veel schade.
Zelfs tot in Dieppe (op 130 km) was er nog aanzienlijke schade opgemeten. Nog eens meer dan 100 mensen kwam
om en zaten bedolven onder het puin. De explosie was zo hevig dat er tot aan Rouen (90 km) een aardbeving was.
Het was een drama, zowel bij de militairen als voor de burgers. Alle huizen en kerken in de omgeving waren
beschadigd. Meer dan 1.500 gekwetsten werden afgevoerd naar de hospitalen in de omgeving.
Na ondervragingen achteraf bleek niemand echt een uitleg te kunnen geven hoe het eigenlijk kon gebeuren. Wel
werd er ontdekt dat de explosieven van de Verenigde Staten kwamen en de ontstekers er ook bij werden bewaard.
De familie Schneider van de fabrieken rekende nooit de miljoenenschade aan voor de Belgische overheid.
In allerlijl werden alle stukgemaakte ramen en dakpannen van de woningen en andere beschadigde gebouwen
vervangen. Een grote oproep werd gedaan voor glas, ramen en dakbedekking. Met een zeer grote respons. Ook
vanuit Engeland werd er hulp aangeboden. Op het moment van de ontploffing was ze immers een periode van
koude en nattigheid.
Jammer genoeg zouden nu en dan munitiefabrieken ontploffen…. Telkens met grote gevolgen.

Joseph SOBRY sneuvelde bij deze ontploffing.
hier is het verhaal van zijn dood.
In het gezin van Emiel SOBRY en Maria VANDENBUSSCHE heerste altijd een sfeer van bedrijvigheid. Alle kinderen
konden zich thuis probleemloos nuttig maken, want vader was landbouwer en koopman. Zoon Joseph, de negende
van twaalf, die op 25 maart 1892 geboren werd, groeide op in Adinkerke. Pas begin de jaren 1900 verlegde het
gezin zijn activiteiten naar de hoeve De Posterie langs de weg Veurne - De Panne.
Toen Emiel op 21 november 1907 onverwacht op 60-jarige leeftijd kwam te sterven, was Joseph nog maar 15. Hij
had er toen al drie jaar aan het Bisschoppelijk College Veurne op zitten. Maria wou niet dat de dood van haar man
de studies van haar kinderen in de weg stond, dus werkte Joseph zijn collegeloopbaan af en werd ook zijn jongere
broer Maurice leerling van het college in 1909. Ondertussen hield Maria zelf het landbouwbedrijf draaiende. Later
werd ze koopvrouw van melk en boter. Toen zijn collegejaren erop zaten, hielp Joseph zijn moeder daar
waarschijnlijk bij.
Begin juni 1915 nam Joseph SOBRY, net als zijn jongere broer Maurice, dienst in het leger. Of hij dit deed als
vrijwilliger is niet duidelijk; op dat ogenblik was hij 23 jaar oud. Vóór 1913 moest slechts één zoon per gezin naar
het leger. De broers SOBRY maakten dan ook deel uit van de "speciale lichting" van 1915. Joseph kwam niet in de
gevechtseenheden terecht. Op 7 juli 1915 werd hij ingelijfd als milicien en in een Werkerscompagnie geplaatst.
Enkele maanden later, op 19 oktober, werd hij "ouvrier" in de opslagplaats van de artillerie in Gonfreville l’Orcher
(Graville), ver weg van het Belgische front en dus zogezegd "veilig". Joseph maakte deel uit van de eenheid CIAX
("Centre Instructif d’Auxiliaires") en kreeg het stamnummer 33678/(7347), 2de Compagnie D2T d’Ouvriers
d’Artillerie.
Op zaterdag, 11 december 1915 ging Joseph SOBRY, een van de 130 arbeiders in de munitiefabriek van Graville,
nietsvermoedend aan het werk. Vele arbeiders waren al blij dat ze de lijf-aan-lijfgevechten aan het front niet
hoefden mee te maken en munitie konden sorteren voor de vrachtwagens die de aanvoer van wapens en munitie
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naar het front verzekerden. Toen echter gebeurde het ondenkbare: om 9.40u. vloog de fabriek, waar meer dan
300 ton poeder was opgeslagen, de lucht in.
De explosie was zo hevig dat men de aarde 90 kilometer verder voelde trillen. De echo duurde 30 seconden. In
Yvetot (op 52 km van Graville) vielen zelfs slachtoffers door rondvliegende glasscherven. Alle 130 arbeiders
kwamen in de explosie om. Ongetwijfeld lieten ook heel wat burgers er het leven. Arbeiders uit de omliggende
bedrijven raakten zwaargewond door rondvliegende glasscherven. Burgers die de ontploffing hadden overleefd,
durfden de gewonden niet te helpen, want velen vreesden voor een tweede ontploffing. In de straten heerste er
totale chaos: mensen waren op zoek naar hun familieleden, ambulances en brandweerwagens reden zomaar in het
rond en keken hulpeloos toe. Gelukkig kwam er geen tweede ontploffing, voornamelijk dankzij een aantal
Belgische militairen die het laboratorium bij de fabriek blusten.
Dokters en apothekers verzorgden de gewonden die glasscherven tegen het hoofd of de arm kregen. Aangezien de
meeste lichamen zo verminkt waren dat ze onmogelijk geïdentificeerd konden worden, werden ze in een massagraf
geborgen. Joseph SOBRY’s lichaam werd nooit gevonden; men vond alleen zijn identificatieplaatje. De begrafenis
vond plaats op 14 december om 11 uur in Le Havre. Vele slachtoffers werden op het kerkhof van Sainte-Marie
begraven. Op vraag van de familie transporteerde men ook heel wat lichamen terug naar eigen land om ze daar
een rustplaats te geven. Naar de precieze oorzaak van de ontploffing heeft men nog steeds het raden.
Op 14 juli 1921 richtte de Belgische regering een grafmonument op voor de slachtoffers van de ontploffing van de
munitiefabriek in Graville. Marguerite SOBRY, Josephs zus, mocht op 1 juli 1923 de "Juweelen van de Zege en de
Herinneringsmedaliën" ter ere van haar broer in ontvangst nemen. Een magere troost ? Vandaag vinden we Josephs
naam op het gedenkteken op de collegemuur en op een koperen herinneringsplaatje in de Veurnse SintWalburgakerk.
Bron: Bischoppelijk College Veurne - Vierentwintig Gezichten van een Grote Oorlog

Lijst der gesneuvelden explosie Graville –11 dec 1915
ADAM Louis

DE GROOF Louis Philemon

ADANT Louis Jules

DE LANGHE of DELANGHE Rene Corneel

ALPAERT François

DE SCHEPPER of DESCHEPPER Achiel

ALTZINGER Nicolas

DEHOUCK Romain Gustin

AUBADUIN N.

DELBERGHE Paul Oscar

BAGUET Edouard Joseph Ghislain

DELLEUR Robert François Charles

BALIS Joseph

DESHOMMES Leon Philip

BAUDOIN Norbert

DESSILY Maurice

BAUDOUR Victor Auguste

D'HONDT Isidoor Lodewijk

BAUDOUX Hector Joseph

DIGNEF Pierre Lambert Joseph

BAUDUIN Joseph Norbert

DUMORTIER Raymond Emile Florimond Ghislain

BAYARD François Joseph

DUPONT Georges Charles Joseph

BERVOETS Edouard Louis

EVENS Charles August

BLOEMEN Henri Joseph

FINFE Louis Henri Ghislain

BOLS Pierre Henri

FRANCOIS Maurice Valentijn

BROTCORNE of BROTCORN Armand Joseph Odilon

GAILLY Ferdinand Léopold

CALLENS Arthur Léopold

GEERAERTS François Auguste

CANDRIES Pierre Auguste

GIGNEZ Oscar Jean Baptiste

CHANTRAIN François Louis

GILLEYENS of GILLEYNS Jean

COETSIER Louis Napoleon

GOMEZ Moïse Joseph Emile

COLLET Jean Louis Corneille Joseph

GUILLICK François

CREVITS Hector

GUILMIN Henri Paul Joseph

DAELMAN Alfred Arthur Marie

HERMANS Julien Joseph
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HOLLEVOET Gustaaf François

PUTZ Adolphe Michel

HUBEAU Louis Georges Ernest

REYNAERT Vital Leon of Leon

JACQUEMIN Henri Hubert Joseph Marie Thérèse René

ROMAIN Andre Léon Joseph of Joseph

JANSEN Corneel Louis

ROMBAUT Fernand

JANSSENS Auguste

ROMEDENNE Jules Joseph Ghislain

LABEAU ou/of LABIAU Louis

SAMYN Oscar Joseph

LACHAMBRE Léon Arthur

SAVEYN Félix

LADRY Léon

SCHAEFER Hubert

LEBLON of LEBLOND Auguste Fernand

SENDEN Jean Joseph

LEFEVRE of LEFEBVRE Ivon

SERIACOP Paul Theodoor Ghislain Achiel

LENARD Florimond Isidoor Aloysius

SMOES Julien

LEPOT Adrien Henri

SOBRY Joseph Albert Emiel Corneel

LOGMAN Nicolaas Joseph Hubert

SOSSET Jean Baptiste

LORAINE Désiré Louis

STAQUET Edgard Jean François

LOWET Victor

STEUX Henri

MAERTENS Karel Antoon

STEVENS Joseph Albert

MAHIEUX César Eugène

THOMAS Edgard

MARTIN Firmin Joseph

VAN ALSTEIN Joseph Desire

MAUCQ Louis Jules of Auguste Louis

VAN DER AA Jean Constant

MERTENS Henri Julien Paul

VAN DER WAEREN Jean François

MEULEMANS Jean Edgard Joseph

VAN DYCK Pierre Joseph Albert

MIEGEM of MIEGHEM Jozef Edmond

VAN LANDE(R)WYCK Maurice

MITTOCQ A.

VAN MECHELEN Joseph

MOORS Jan Joseph

VAN NIEUWENBORGH Michel Odile

MULLIE Achille Gustave Henri

VAN ROELEN Pierre

MUYLDERMANS Antoon Joseph Arnould

VANDEN BOSCH August

NEEFS François

VERBEEREN François

ONGHENA Louis François Alexandre

VERCAMMEN Theodoor

PAUWELS Rene

VERHAEGEN Henri Corneel

PEERAER Adriaan Felix

VERMARIEN Joseph

PERET Adolphe G. F. D.

VERMUNT Edgard

PERET Jacques Joseph Léopold

VIAENE August Corneel

PIESSENS Joannes Alphonsius

WELLENS François Jean

POECK Eugeen

WISSOCQ Emile

PORTOCARERO Jean Desire
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KWARTIERSTAAT VAN AUGUSTUS CORNELIUS VIAENE:
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KWARTIERSTAAT VAN JOSEPHUS ALBERTUS EMILIUS CORNELIUS SOBRY:
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Augustus Cornelius VIAENE:
KW 6 xx Koksijde 20-11-1862 Sophia Justina PLANCKE (°1840)
KW 11 xx Adinkerke 21-10-1833 Joannes Franciscus LAMBRECHT (1772-1853), xxx Adinkerke 27-11-1862 Cornelius Benedictus
MAES (1789-1872)
KW 13 x Koksijde 17-05-1813 Joannes Baptiste VANDEPITTE (°1790, +1821)
KW 16 x Joanna Theresia MOERMAN (°1756, + 1808)
KW 18 xx Coleta Francisca DEWITTE (1784-1867)
KW 23 x Thomas Jacobus HOUTSAEGER (°1778, + 1820)
KW 26 xx Wulpen 20-02-1806 Rosalia Francisca Josepha NEVEJANS (°1776, + 1838)
KW 29 x Wulpen 30-10-1781 Felix Hippolytus FLORIZOONE (°1744, +1789)
KW 31 xx Joannes VANTOORTELBOOM (°Keiem 1770)
KW 32 & 33 = Petrus Jacobus VIAENE (°1725 Veurne BWP, + Adinkerke 03-11-1810), dagloner & X Veurne 22-05-1841 Maria
Joanna VEREENOGE (°Adinkerke 16-02-1743, + Adinkerke 27-05-1823)
KW 34 & 35 = Jacobus Carolus LOUWAERT (ex Bulskamp) & Aldegonda Florentina DEVOS (ex Bulskamp)
KW 36 & 37 = Petrus Engelbertus COGGHE (° Alveringem) & Anna Maria VANDEWALLE (°Oeren)
KW 38 & 39 = Petrus Sylvester GOMBERT (°Alveringem 10-10-1722 , + Adinkerke 17-06-1782 ) & X Bulskamp 29-04-1749 Joanna
Francisca CORDIER (° Adinkerke 06-01-1731, + Adinkerke 12-06-1795)
KW 40 & 41 = Jacobus WARMOES (ex Woumen) & Godeleva POELE (ex Kortemark)
KW 44 & 45 = Josephus FAIT & Constantia Hellinck
KW 46 & 47 = Engelbertus MASEMAN (°Stuivekenskerke +Diksmuide) & Felicita VANDECASTEELE (°St.Jacobskapelle + Kaaskerke)
KW 48 & 49 = Petrus Jacobus Xaverius VERLEENE (° Bergues 1736, + Koksijde 09-01-1809), dagloner & X Koksijde 29-11-1769
Josepha Joanna RABAEY (°Oostduinkerke 1734, + Koksijde 23-12-1821), werkvrouw
KW 50 & 51 = Josephus Ludovicus THIBOUT (°Oostduinkerke 1745, + Oostduinkerke 04-11-1783) & X Veurne 19-07-1777 Joanna
Theresia LEFEVER (° Alveringem 25-04-1753, + Oostduinkerke 31-05-1801)
KW 52 & 53 = Joannes Baptiste LAFERE (° Quadypre 1724, + Oostduinkerke 02-10-1788), werkman & X Houtem 16-01-1751 Maria
Theresia PLOVIER (+ Wulveringem 08-07-1761)
KW 54 & 55 = Petrus Jacobus MEIJNS (° Slijpe) & Elisabeth Theresia DOURNÉ (°Oostduinkerke)
KW 56 & 57 = Carolus Ludovicus GOUTSMET (°Stuivekenskerke 08-02-1725, + Stuivekenskerke 07-03-1772) & Joanna Jacoba
SEYS (° Stuivekenskerke 10-12-1729)
KW 58 & 59 = Carolus STREECK (° Oudekapelle 1720, + Wulpen 13-01-1789) & X Wulpen 24-05-1757 Maria Cecilia VANCANNEYT
(° Ramskapelle 1736, + Wulpen 12-05-1775)
KW 60 & 61 = Joannes Franciscus KIDEIJ (ex Alveringem) & Isabella Clara Demarez (ex Stavele)
KW 62 & 63 = Joannes Baptiste HOORNAERT (° Langemark 16-04-1691, + Steenkerke 27-04-1778) & XX Veurne (Sint Niklaas) 0212-1755 Maria Theresia STOCKELINCK (° Veurne (Sint Niklaas) 16-04-1735, + Steenkerke 27-01-1814)

Aanvullingen bij de kwartierstaat van Josephus Albertus Emilius Cornelius SOBRY:
KW 4 X Anna Teresia RABAEY, XX Maria Theresia DELAETER (herbergierster, °Gistel)
KW 8 X Veurne 1796 Isabella Constantia VERSCHELLE (+1808), XX Veurne 02-10-1809 Rosa Jacoba CAMERLIJNCK (°Beveren 1760,
+ Veurne 12-04-1817), XXX Joanna Theresia VANDEWOUDE
KW 9 X Joannes Baptista SOBRY, XX Joannes Jacobus Benedictus GICHTENAERE (°Hondschoote, + Veurne)
KW 12 X Susanna VAN KEMMELBEKE, XX Susanna Ludovica DEHOUCK (°Leke, + Veurne)
KW 14 = X Zevekote 07-04-1809 Joanna Clara PIERLOOT (°1762, + Zevekote 29-10-1817), XX Marie Theresie VAN BELLE
KW 16 XX Anna Theresia ALOIJ
KW 21 = x Franciscus Xaverius FLORIJ (°Vinkem, + Wulveringem), xx Petrus Jacobus RABAEIJ, xxx Joannes Raymondus TORRELLE
(+ Wulveringem)
KW 22 X Isabella DE SMET (Houtem), XX Susanna COENE (°Krombeke), XXX Barbara Josephina GRIECK
KW 27 = x Justus Franciscus KEMMELBEKE, xx Petrus Hosten
KW 30 = X Isabella VERMEIRE, XX Genoveva VEREECKE
KW 32 & 33 = Joannes Baptiste SOUBRIJ (ex Beselare) & anna Theresia TALIER (ex Slijpe)
KW 34 & 35 = Raphael Gabriel LINSEELE (°Wijtschate) & Elizabetha TICQUET (°Alveringem)
KW 36 & 37 = Andreas Alexandrus VAN DE WOUDE (ex Oudekapelle) & Anna Maria VER EECKE (ex Lo)
KW 38 & 39 = Josephus DAVID (+Alveringem) & Joanna Theresia NOLLET (+Alveringem)
KW 40 & 41 = Philippus Jacobus RABAEIJ (°Hoogstade) & Dorothea Christina VAN STEENE (°Avekapelle)
KW 42 & 43 = Joannes Franciscus DESCHODT (°Leisele + Wulveringem) & Isabella Clara CLEMENT (° en +Wulveringem)
KW 44 & 45 = Jacobus-Philippus VERDOOLAEGE & Petronilla VAN NOOTE
KW 46 & 47 = Carolus GRIECK (ex Leisele) & Maria Francisca PLATEEUW (ex Sint Rijkers)
KW 48 & 49 = Ludovicus VANDEN BUSSCHE (°Sint Katharinakapelle) & Genoveva Rosalia PAUWELS (Sint Walburga Veurne)
KW 50 & 51 = Philippus Laurentius PROVOOST (°Ramskapelle, + Ramskapelle 1759) (Philippus hertrouwde met Victoria Jacoba
DECONINCK) & Maria Catharina VANDECASTEELE (°Nieuwkapelle)
KW 52 & 53 = Josephus VAN KEMMELBECKE (°Eggewaartskapelle 27-12-1699, + Booitshoeke 20-01-1735) & Maria Cornelia
DESMIDT (°Wulpen 05-02-1706, + Pervijze 18-11-1781)
KW 54 & 55 = Josephus BOUDELOOT (ex Schoore) & Anna Jacoba OPSOMER (ex Kaaskerke)
KW 56 & 57 = Petrus DE LATERE (°Aartrijke) & Anna Theresia LAUWERS (= Eernegem)
KW 58 & 59 = Bartholomeus Josephus KIMPE (°Koekelare) & Helena Theresia COUVEREUR (°Kortemark)
KW 60 & 61 = Laurentius VAN BELLE (ex Leffinge, +Middelkerke) & Genoveva DECLERCK (ex Leke)
KW 62 & 63 = Petrus VERMEIRE (°Varsenare) & Victoria DE VOS (=Leffinge)
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 7)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde,
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp,
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem;
in het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer
4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem)
Alveringem, 1782
Lijste van alle de disschenoten ghealiementeert uyt de middels van den disch der prochie van Alverynghem met
de voordere aenwijzingen, relatief aen den camerbrief (…)

Joannes MERLEVEDE, 42 j, vrouw 36 j, wel en gezond, boerewerckman, met drie zoons (10-14-15 jaar) en zes
dochters (3-4-5-6-8-16 jaar)
Albert EVERAERT, 36 j, vrouw 34 j, wel en gezond, houtvelder etc. met twee zoons (4-8 jaar) en een dochter 6
jaar)
Joannes LEYRE, 59 j, weduwaere, timmerman met 2 zoons (8 en 14 jaar) en twee dochters (18 en 12 jaar)
Pieter BLOMME, 48 jaer, vrouw 35 jaer, ghezondt, boerewerckman met één zoon (12 jaar) en twee dochters (2 en
4 jaar)
Pieter VERMEULEN, 46 j, vrouw 20 jaar, ghezondt, zwynghelaer etc. met twee zoons (22 en 10 jaar) en één dochter
(13 jaar)
Eugenius SCHILLEWAERT, 44 j, vrouw 36 j, onghezondt, kleermaecker met drie dochters (3,5 – 9 – 11 jaar)
Jacobus PATTOU, 51 j, vrouw 45 j, ghezondt, princelycken officier met twee zoons (1 en 4 jaar) en één dochter
(6 jaar)
Pieter DAMMAN, 48 jaer, impotenten jongman, niet van style
Joannes MORRAS, 60 jaer, vrouw 42 j, ghezondt, schoelapper met één dochter van 4 jaar)
Vidua Carel SCHUTTELAERE, 28 jaer, ghezondt, spinnege met één dochter van 5 ½ jaar
Vidua Emmanuel RENIER, 78 j, impotent, spinnege
Vidua Jan WEMAERE, 66 jaer, ghezondt, spinnege
Vidua Joos JONCHEERE, 52 jaer, blindt, niet van style met één dochter van 14 jaar)
Eugenius DEVINCK, 45 jaer, vrouw 36 j, wel ende ghezondt, boerewerckman met drie zoons (9, 10 ½ en 12 jaar)
en één dochter (3 jaar)
Anna LEHOUCK, 54 j, imbecile doghter, landlopen
Baptiste HUVAERT, 35 j, vrouw 34 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (1 en 8 jaar)
Jacobus VANAERDEN, 77 j, vrouw 38 j, impotent, spinnen met een zoon van 14 jaar en een dochter van 6 jaar
Pieter VERWEIRDE, 34 j, vrouw 39 j, ghezondt en wel, boerewerckman met één zoon van 16 jaar en 5 dochters (1,
2 , 9 ½, 13 en 16 jaar)
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Vidua Jacob BOOM, 56 j, kranckzinnig, spinnende met één dochter van 37 jaar
Vidua Philippus RABAUT, 62 j, onghezondt, spinnende
Marie BURCGRAVE, 54 j, impotente dochter, spinnende
Vidua Louis TOULOUSE, 57 j, ghezondt, spinnende met één zoon van 17 jaar
Vidua Joannes EVERAERT, 65 j, onghezondt, spinnende

Joos LEHOUCK, 50 j, vrouw 48 j, ghezondt, werckman met drie zoons (4, 6 en 13 jaar) en twee dochters (14 en 16
jaar)
Jan VERBEKE, 29 j, vrouw 33 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 2 jaar en drie dochters (4, 7 en 9
jaar)
Vidua Frans CAESTEKER, 48 j, ghezondt, naeystereghe met drie zoons (9, 11 en 15 jaar)
Joos BRUNEEL 70 j, vrouw 40 j, impotent, niet
Vidua Jan DELANGHE, 66 j, onghezondt, spinneghe
Vidua Joannes Baptiste CLARYSSE, 42 j, gehzondt, werckwijf met twee dochters van 10 en 13 jaar
Idua Michiel BOOM, 34 j, blindt, niets met één dochter van 1 jaar
Frans GOENS, 40 j, vrouw 40 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 3 jaar en drie dochters (1, 8 en 10
jaar)
Vidua Pieter CORNELIS, 53 j, ghezondt, werckwijf met twee dochters (15 en 20 jaar)
Pieter BROUCKAERT, 79 j, blinden jongman, niets
Vidua Pieter BEYEN, 66 j, impotent, niets
Joannes DEBOO, 57 j, vrouw 38 j, impotent, schoelapper met twee zoons (1 ½ en 10 jaar) en één dochter van 7
jaar
Franciscus MAES, 40 j, jongeman geaffligeert, niet
Eugenius DEGANS, 30 j, jongman geaffligeert, schoenmaeker
Pieter QUETSTROY, 57 j, vrouw 57 j, gheincommodeert, spinnende met één zoon van 12 jaar en één dochter van
14 jaar
Vidua Jacobus CLARYS, 66 j, onghezondt, spinnende met twee dochters van 29 en 24 jaar
Vidua Jan PAUWELS, 44 j, gheincommodeert, naeystereghe met twee zoons (4 en 7 jaar) en vier dochters (8, 12,
18 en 19 jaar)
Jacobus ROSSEEL, 47 j, vrouw 41 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 6 jaar en vier dochters (3, 8, 10
en 12 jaar)
Philippus RABAEY, 54 j, vrouw 40 j, ghezondt, boerewerckman met twee dochters (4 en 8 jaar)
Pieter GRIMMONPREZ, 40 j, weduwaere, ghezondt, stoeldraeyer met twee zoons (7 en 16 jaar) en drie dochters
(3, 6 en 10 jaar)
Frans DEROO, 55 j, vrouw 42 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 19 jaar
Adriane DEROO 57 j, vrouw 48 j, vet en ghezondt, rentier met één zoon van 11 jaar
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Pieter LUTSEN, 51 j, vrouw 43 j, onpasselick, boerewerckman met vier zoons (8, 10, 14 en 16 jaar) en twee
dochters (3 en 12 jaar)
Frans WYCKAERT, 36 j, vrouw 36 j, ghezondt, wever met één dochter van 9 jaar)
Frans BEYEN, 40 j, vrouw 37 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 4 jaar
Jan Baptiste DELEU, 32 j, vrouw 29 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 4 jaar en een dochter van 2
jaar)
Vidua Jacobus EYNZE (?), 58 j, impotent, naeystereghe
Theodor SIX, 42 j, vrouw 45 j, ghezondt, schoenmaecker met één zoon van 12 jaar en drie dochters (3, 10 en 11
jaar)
Eugenius KERCKHOVE, 44 j, vrouw 50 j, ghezondt, werckman met twee zoons (5 en 12 ½ jaar) en twee dochters
(4 en 10 jaar)
Adriaen VANRYSSEL, 42 j, vrouw 34 j, ghezondt, musicant militaire met één zoon van 1 ½ jaar
Anne NOTREDAME, 24 j, allende zieckte, besteedt
Pieter DELANGHE, 43 j, weduwaere, liedt-zangher met één zoon van 6 jaar en één dochter van 7 jaar
Joannes CATTEEUW, 42 j, vrouw 42 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (3 en 11 jaar) en 3 dochters (1
½ , 6 en 13 jaar)
Ambrosius CATTEEUW, 37 j, vrouw 34 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon (3 jaar) en twee dochters (2 en
5 jaar)
Joannes VANAERDEN junior, 43 j, vrouw 45 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (3 en 13 jaar) en twee
dochters (6 en 9 jaar)
Vidua Victor TOURNEZ, 75 j, zieckelick, spinnende
Jan Baptiste VERWEIRDE, 36 j, jongman melaets, besteedt
Pieter NOLLEZ, 50 j, vrouw 60 j, ghezondt, boerewerckman met één dochter van 9 jaar
Pieter PHILIPS, 52 j, vrouw 53 j, ghezondt, molemaecker met één zoon (15 jaar) en twee dochters (13 en 16 jaar)
Marie VERSTRAETE, 35 j, imbecile dochter, spinnende
Frans WYLLYNCK, onbejaerdt, wever met één zoon van 16 jaar
Joannes MELIS, 56 j, weduwnaere, ghezont, zaegher
Ambrosius VERBEKE, 31 j, vrouw 24 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (4 en 6 jaar) en één dochter (3
jaar)
Vidua Pieter CLAREBOUT, 52 j, ghezondt, spinneghe met één zoon van 5 jaar en twee dochters (4, 7 ½ jaar)
Jan Baptiste ROELS, 51 j, vrouw 44 j, ghezondt, werckman met twee zoons (elk 10 jaar) en twee dochters (8 en
14 jaar)
Vidua Joannes ALLEWAERT, 77 j, kranck, spinnende
Pieter DENDRYVER, 34 j, vrouw 33 j, soldaet deserteur met één zoon van 6 jaar
Joannes FIERS, 50 j, vrouw 30 j, ghezont, boerewerckman met twee zoons (3 en 11 jaar) en vier dochters (1/2, 5
½ , 7 ½ en 9 jaar)
Marie PICKER, 52 j, zieckelyke dochter, spinnende
Marie PEINE, minderjaerigh, besteedt met één dochter van 13 jaar
Cecilia en Rosalie DUJARDIN, minderjaerigh, besteedt 9 en 11 jaar
Jan Baptiste BOLLE, minderjaerigh, besteedt, 12 jaar
Karel WYCKAERT, minderjaerigh, besteedt, 8 jaar
Isabelle ROELEN (?), 34 j, gheincommodeert, besteedt
Frans COULIER, 47 j, vrouw 43 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (14 en 10 jaar) en twee dochters (7
en 9 jaar)
Pieter RAMOUDT, 52 j, weduwaere, onghezondt, spinnende
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Frans PHILIPS, 50 j, vrouw 38 j, ghezondt, wever met drie zoons (6, 9 en 12 jaar) en één dochter (1/2 jaar)
Vidua Frans ZAEGHER, 53 j, ghezondt, werckwijf
Vidua Jan MUYLLE, 65 j, half blindt, spinnende
Rooze SPYCKINCK, 50 j, kranckzinnige dogter, besteedt
Rooze VLAMINCK, 48 j, kranckzinnige dogter, besteedt
Vidua Pieter DEPOT, 46 j, ghezondt, werckvrauwe met één zoon (10 jaar) en twee dochters (8 en 12 jaar)
Pieter BONNEELE, ghezondt, landloper, 18 jaar
Isabelle COOL, 26 j, gheincommodeert, besteedt
Vidua Pieter BLONDé, 40 j, gehzondt, spinneghe met twee zoons (2 en 4 jaar) en twee dochters (6 en 8 jaar)
Frans HOUBAERT, 50 j, vrouw 42 j, incommodé, boerewerckman met twee zoons (7 en 9 jaar) en twee dochters
(11 en 13 jaar)
Frans PYSSONIER, 56 j, vrouw 52 j, impotent, kleermaecker
Gregorius BEERST, 51 j, vrouw 46 j, zieckelick, boerewerckman met twee zoons (5 en 8 jaar) en drie dochters (3,
7 en 10 jaar)

Aldus de voorenstaende lyste (…) Ivo DECROOS, dischmeester ende my onderschreven gheeede clerck der prochie
van Alverynghem (…) dezen 18 december 1782 (get. Houtman),

Naschrift bij deel 6
in de lijst van Vinkem, verschenen in de nieuwsbrief 4/2015 stond volgende vermelding “ten steene bestidt”.
We vroegen raad wat dit zou kunnen betekenen, en kregen het antwoord via Jan van Acker van dr. Thijs
Lambrecht, archivaris-diensthoofd van het Rijksarchief Gent:
“Ik vermoed dat men met die personen 'ten steene bestidt' de armen bedoelt die openbaar en op kosten van de
dis werden uitbesteed. Om de kosten voor het onderhoud te drukken werden wezen en weduwen/weduwnaars
meestal jaarlijks uitbesteed bij andere inwoners/gezinnen. Deze armen werden meestal jaarlijks op een soort
publieke veiling aangeboden en de persoon die het laagste bod uitbracht mocht de arme in kwestie een jaar (soms
ook langer) in huis nemen en kreeg hiervoor een vergoeding van de armendis. Door met een soort van publieke
veiling te werken en de competitie te laten spelen hoopte de armendis de kosten te drukken. Ik denk dat 'ten
steene' verwijst naar de plaats waar deze veiling plaatsvond (eventueel een roepsteen ?). In andere bronnen heb
ik ook al de uitdrukking 'ten kerkstichele besteed' aangetroffen.
Zie hierover ook J. VLAMYNCK, Een reglement voor de " publique bestedynghe van aerme persoonen ende
kynderen vanden disch. Woumen 1765., - Biekorf, LXX (1969), p. 112-114.
In dit artikel lezen we het volgende:
Op de dis of armbestuur berustte in vroegere tijden grotendeels de zorg voor de armen van de gemeente of
parochie: weeskinderen, zieken, zwakzinnigen, ouden van dagen, enz. In de oude disrekeningen kan men jaar na
jaar nagaan welke steun er aan de behoeftigen werd verleend in de vorm van geld, voedsel, klederen, brandstof
en andere benodigdheden. Er komen gevallen voor dat het armbestuur volledig in het onderhoud moest voorzien.
Dergelijke ‘dischgenooten’ werden dan vaak door een of ander gezin opgenomen tegen een bepaalde vergoeding
volgens akkoord gesloten met de dismeester of met de pastoor. Wellicht om deze uitgaven enigszins te drukken,
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ging de dis later over tot een ‘publigue bestedynghe’ waarop behoeftigen die geheel ten laste van de dis waren,
voor een tijd, veelal een jaar, aan de minstbiedende werden toevertrouwd.
Deze ‘bestedynghe’ werd te Woumen gehouden in de maand april in een of andere herberg. Wanneer dit systeem
werd ingevoerd, kan niet met zekerheid worden achterhaald. Het bestond in elk geval reeds in 1712 toen, volgens
de disrekening van dat jaar, ‘bij publigue bestedynghe’ 9 kinderen en 6 volwassenen in verschillende gezinnen
werden ondergebracht. Voor ons gevoel is dit een schrijnende en zelfs mensonwaardige praktijk die echter door
onze voorouders waarschijnlijk niet als zodanig werd aangevoeld en opgevat. Mogelijk hebben velen in een
dergelijke opname van een arme, een zieke, een weeskind, een oude van dagen een menslievende daad gezien
waarvoor zij slechts een geringe of soms helemaal geen vergoeding vroegen. Om willekeur, verwaarlozing of
uitbuiting uit te sluiten, was deze opname onderworpen aan verschillende bepalingen en voorwaarden die in een
reglement waren bevat.
Wie interesse heeft in de integrale tekst van het reglement verwijs ik naar:
http://www.dbnl.org/tekst/_bie001196901_01/_bie001196901_01_0038.php

ANTWOORD OP DE VRAAG: “WAAROM DRAGEN VEEL EDELEN
DE VOORNAAM GHISLAIN”
PHILIP OVERBERGH

Van de heer Nicky Vileyn ontving de redactie onderstaand antwoord aangaande het gebruik van de naam Ghislain
in adelijke families.
Ik citeer:
‘’De verklaring is te ver gezocht. Die naam wordt gewoon gegeven om kinderen te beschermen tegen hondsdolheid,
wat me bevestigd werd door mensen die hun kinderen als een van de voornamen Ghislain of Ghislaine gaven. Zie
ook wikipedia: En Belgique, il est de coutume parmi les familles issues de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie
de donner Ghislain ou Ghislaine comme dernier prénom à leurs enfants. Cette coutume est expliquée par le fait
que Saint-Ghislain était réputé pour protéger de la rage, maladie à laquelle les aristocrates étaient
particulièrement exposés du fait de leurs activités (chasse, chiens de cour, etc.).’’
Alvast bedankt voor de verheldering van deze vraag!
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LANCERING HISGISKUST HISTORISCHE KAARTEN KUSTZONE
JOHAN TERMOTE

LANCERING HISGISKUST HISTORISCHE KAARTEN KUSTZONE

Bent u geïnteresseerd in hoe onze kustlijn er vroeger uit zag en hoe deze geleidelijk geëvolueerd is naar
de huidige situatie? Dan nodigen wij u graag uit om een kijkje te nemen op HisGISKust
(www.vliz.be/hisgiskust), een initiatief dat werd opgestart door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en
de Cultuurbibliotheek te Brugge, met financiering van de Provincie West-Vlaanderen.
In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw, die specifieke informatie over
de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat
ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden.
Van elk van de kaarten worden de afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met
betrekking tot onder meer de nauwkeurigheid vrij aangeboden aan eindgebruikers. Daarnaast worden ook
time-lapse filmpjes met de evolutie van de kustzone en informatie over toponiemen en cartografen ter
beschikking gesteld. De werking van de website wordt uitgelegd in de volgende tutorial.
In de toekomst zal HisGISKust verder uitgebreid worden met relevante historische kaarten (inclusief 19de
eeuw en begin 20ste eeuw). Indien u hieromtrent ideeën of suggesties heeft, dan horen wij dit graag.
Verder verwelkomen wij ook graag nieuwe partners die kaartmateriaal, mits correcte bronvermelding, ter
beschikking willen stellen in dit initiatief.
Hans Pirlet
Uit naam van het VLIZ en de Cultuurbibliotheek
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STATEN VAN GOED DIGITAAL TER BESCHIKKING
Tussen 2001 en 2007 werden door Familiekunde Vlaanderen regio
Westkust (toen nog VVF) maar liefst 23 delen uitgegeven van de
ontledingen door Jef Cailliau van de staten van goed van de
kasselrij Veurne, de stad Nieuwpoort en het Brugse Vrije (1ste, 2de
en 4de reeks) die betrekking hebben op de regio Veurne.
Voor de kasselrij Veurne gaat het om maar liefst 18.628 bundels
die werden geanalyseerd op hun genealogische inhoud. Naast deze
uit het fonds “Kasselrij Veurne” (R.A. Brugge) werden ook
volgende fondsen opgenomen:


Rijksarchief Brugge, Fonds de Spot (in deze uitgave
afgekort als DS/inventarisnummer)



Stadsarchief Veurne, Oud Archief, de nummers 1830 tot
en met 1832 (in deze uitgave afgekort als SAV/1830,
SAV/1831 en SAV/1832 gevolgd door het volgnummer in
de liasse;



Rijksarchief Brugge, familiearchief Salmon de la Barre
(afgekort als SALM/inventarisnummer)

Per staat van goed worden volgende elementen aangereikt:
(1) het nummer van de staat van goed, gevolgd door de
plaats waar deze is opgemaakt (in normale gevallen
de woonplaats = plaats van overlijden);
(2) de kwartierstaat van de overledene van wie de staat van goed is opgemaakt met datum en de plaats
van overlijden indien deze afwijkt van de woonplaats; voor de nummering is beroep gedaan op de
conventionele nummering van kwartierstaten;
(3) de kinderen uit de respectievelijke huwelijken van de overledene en/of zijn partner;
(4) de andere erfgenamen (hoirs)
(5) merkwaardige relevante informatie uit de staat van goed (bijv. beroep, nationaliteit, eigendommen
enz.)
In de Nieuwsbrief van Familiekunde Vlaanderen verscheen een artikelreeks met nota’s die door Jef Cailliau werden
genomen bij de staten van goed van de kasselrij Veurne,
maar niet werden opgenomen in de uitgave “De staten van
goed van de kasselrij Veurne”. Deze notities worden ook op
de stick opgenomen, samen met volgende indexen:
gemeente, naam van de man, naam van de vrouw.
Alle bestanden zijn digitaal doorzoekbaar.

Prijs: 50 euro (incl. verzendkosten)
voor wie de volledige 20-delige reeks aankocht, is de
prijs 15 euro.

Bestellen via marc.derudder@vtiveurne.be, tel.
058/31.16.57

Jef Cailliau aan het werk in het Rijksarchief Brugge (2005)
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NIEUWE UITGAVEN VAN

2 VAN ONZE LEDEN:

JEAN-PIERRE VERHELLE
VAN DEN HEEDE IN HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN VAN DE 14DE TOT DE 17DE EEUW
Het boek is een verzameling van alle gegevens over de familie van den
Heede vanaf 1300, met vooraf een overzicht van de geschiedenis van
de diverse heerlijkheden met de leenhoven waarin ze verbleven en de
verbanden tussen de diverse leenheren.
Daarna volgt een overzicht van den Heede, heren van ten Dijcke, te
Zulte en Gent, van den Heede die verbleven in Brugge, Sluis, Utrecht,
Oostende, Tenerife en Oudenaarde. Dit alles gestoffeerd met 50 blz.
waarop kleurenfoto's zijn aangebracht en diverse geneagrammen.
Auteur(s): Jean Pierre Verhelle
Jaar van uitgave: 2016
Prijs: 27,00 euro
Ledenprijs: 25,00 euro
Afdeling: Andere / extern
Locatie in publicatie: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Gegevensdrager: Boek
Aantal pagina's: 189
Bestelinformatie:
Het boek kan besteld worden bij Jean Pierre Verhelle, Tennislaan 7,
8670 Koksijde
Tel:058/520200; email: jeanpierre.verhelle@telenet .be
Betaling op rekening : JP Verhelle iban BE21 2900 0971 7603
Afhaling ter plaatse is mogelijk.
De prijs is exclusief verzendingskosten

PAUL VANDEWALLE
DE KASSELRIJ VAN VEURNE IN BEELD, GETAL EN TEKST
14 april 2016 - Veurne - Bron: Chris Vandewalle
De Ghesellen van de Kastelrij Veurne werken aan de uitstraling van Veurne en Veurne-Ambacht op economisch,
toeristisch, sociaal-cultureel en/of enig ander gebied, en ondersteunen de acties van andere verenigingen ten
bate van stad en streek.
De Kasselrij Veurne. Geschiedenis-Instellingen -Economie- Cartografie door Dr. Hist. Paul Vandewalle is eigenlijk
een verzamelwerk waarbij de auteur zowel uit eigen werk als uit dit van vooraanstaande historici putte. Het werk
telt 581 bladzijden op A4 formaat en bevat volgende hoofdstukken.
I. De Kasselrij Veurne in oude kaarten
II. De gebeurtenissen in de Kasselrij Veurne vooral vanaf de 16e eeuw, waarbij de vele crisissen en oorlogen
besproken worden.
III. De Kasselrij Veurne: het landschap. De nieuwste bevindingen over de evolutie van het landschap, door Johan
Termote beschreven, komen hier aan bod.
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IV-V. De Kasselrij Veurne: Keuren en Costumen. De oudste Keure van
de Kasselrij, die in 1240 door de graven Thomas van Savoie en Johanna
van Constantinopel geschonken werd en door ons hertaald naar een
meer hedendaags Nederlands. Tot nu bestond er een Latijnse tekst,
een bijna gelijktijdige Middelnederlandse vertaling en een Franse
vertaling door E. De Coussemaecker. In 1619 werden de Costumen een soort grondwet- gehomologeerd door de Aartshertogen en later
gepubliceerd. De volledige oorspronkelijke tekst – maar nog niet in
hedendaags Nederlands omgezet - wordt hier in fotokopie afgedrukt.
VI. De kasselrij Veurne: bestuur. Hier komt de oppervlakte en de
begrenzing van de Kasselrij aan bod, maar ook de geschiedenis van de
bestuursinstellingen zoals die door Klaas Maddens werden
omschreven. Dit hoofdstuk bevat ook de lijsten van de hoogbaljuws
en de burgemeesters.
VII. De Kasselrij Veurne: landbouw en economie. Dit hoofdstuk bevat
uittreksels uit het verslag van de prefect van het Leije-departement
Viry, een uitgebreide studie over het pachtcontract, de
landbouwproductie, landbouwwerktuigen en de landbouwtelling van
1846. Het hoofdstuk wordt afgesloten door een item over de
belastingen tijdens het Ancien Regime.
VIII. De kasselrij Veurne: archieven
IX. Het kerkelijk leven. In dit hoofdstuk komt het bisdom Ieper en de grote abdijen in de Kasselrij aan bod. Men
vindt er ook de lijsten van de bisschoppen en prelaten.
X. De parochies. Dit hoofdstuk geeft per parochie een afdruk van de Popp-kaart, een kaart met de toestand in
1960, het dorpsplan op de kaart van Ferraris. Daarnaast volgt een beschrijvende tekst door Johan Termote en
waar voorhanden de beschrijving die Pauwel Heinderyckx over de parochie schreef. Ook wordt een foto van de
dorpskerk afgedrukt.
Het boek wordt afgesloten met een aantal kaarten in kleur, bewerkingen van de Ferrariskaart (1777) en Vander
Maelen(ca1850), een index en een inhoudstafel.
Kostprijs: € 35.00 + € 6.00 verzendingskosten.
Te bestellen bij de auteur: Paul Vandewalle, Jef Mennekenslaan, 1, 8300 Knokke-Heist, door overschrijving van
het verschuldigde bedrag op rekeningnummer: BE06 7370 2193 9322, BIC: KREDBEBB
Meer info: dr. Paul Vandewalle
of Ghesellen van de Kastelnij Veurne vzw – secretaris: herman.vanheste@telenet.be of voorzitter:
johan@vanmarcke-software.be – of https://sites.google.com/site/ghesellenveurne

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons, Gaby Van Canneyt,
Pierre Ryckaert,Philip Overbergh, bestuursleden

16de jaargang – nr. 3 – driemaandelijks
juli – september 2016
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Zondag 16 oktober 2016 om 10 uur

10 uur: voordracht door
Marcel Denduyver “Heksenprocessen” (heksenverhalen,
historische aspect, waar zoeken ?)

Zondag 4 december 2016 om 10 uur

Gebruik genealogische bronnen op het internet (tips en trics)
door Joeri Stekelorum

elke 1ste en 3de donderdag van de
maand 14-17u

klasseren en scannen van rouwbrieven en bidprentjes
info: chantal.loones@telenet.be
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p. 34
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Foto’s Eerste Wereldoorlog als genealogische bron
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Een merkwaardig huwelijk
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Nieuwsflash Rijksarchief: instructievideo

p. 48
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE (DEEL 8)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde,
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp,
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade,
Houtem; in het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in
het nummer 4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in het nummer 2/2016: Alveringem)
Steenkerke, 1782
Lyste van alle de dischgenoten gealimenteert uyt de middelen van den disch der prochie van Steenkercke met
de voordere aanwysinghen relatif aen den camerbrief (…) soo volght:
Joannes BAROEN, 31 jaar met vrouw van 40 jaar, ongesondt, boerewerckman, 1 zoon van 3 jaar
Jacobus VITSE, 37 jaar met vrouw van 38 jaar, ongesondt, boerewerckman, 4 kinderen waarvan 3 zoons van 10,
6 en 2 jaar en één dochter van 5 jaar
Vidua Joannes REGER, 52 jaar, ongesondt, spinneghe met drie kinderen waarvan 1 zoon van 8 jaar en 2 dochters
van 13 en 10 jaar
Vidua Ciprianus GINNEVIER, 55 jaar, ongesondt, naeystreghe
Eugenius ARENS, 55 jaar met vrouw van 52 jaar, wel te passe, wever met één dochter van 11 jaar
Pieter MORTIER, 65 jaar met vrouw van 40 jaar, wel te passe, spinder etcetera met drie kinderen, waarvan een
zoon van 6 jaar, en twee dochters van 7 en 5 jaar
Vidua Frans MAERTEN, 47 jaar, gesondt, spinneghe met vijf kinderen: twee zoons van 16 ½ en 3 ½ jaar en drie
dochters van 14, 9 en 7 jaar
Vidua Pieter GINNEVIER, 46 jaar, wel te passe, werckvrauwe met drie zoons van 19, 14 en 12 jaar en één
dochter van 10 jaar
Ferdinand TAHON, 36 jaar met vrouw van 41 jaar, wel te passe, spinder met één zoon van 2 jaar
Pieter VERBRUGGHE, 49 jaar met vrouw van 52 jaar, vet ende gesondt, timmerman en schrijnwerker met één
zoon van 12 jaar
Jacobus TITECA, 69 jaar met vrouw van 72 jaar, impotent, neirstig
Frans VERMEULEN, 42 jaar, vet ende gesondt, kuiper, met twee zoons van 10 en 7 jaar
Marie STRABURGH, 26 jaar, impotent, neirstigh
Joanne MONTAINE, dienstmaerte, hebbende een onwettigh kyndt, een zoon van 6 jaar, besteedt
Jacques VANSTEENE, 55 jaar met vrouw van 76 jaar, gesondt, timmerman
Joannes VANLEKE, 39 jaar met vrouw van 44 jaar, vet ende gesondt, meester kuiper met twee zoons van 15 en
13 jaar en één dochter van 11 jaar in d’aermeschole
Joannes VERHEYDE, 79 jaar met vrouw van 36 jaar, impotent, was voortijdts biervoerder, met drie zoons van 12,
9 en 7 jaar en één dochter van 4 jaar
Constantia TOORTELBOOM, 50 jaar, gesondt, spinneghe
Hendrick BARBILIOEN, 43 jaar met vrouw van 42 jaar, gesondt, boerewerckman, met twee zoons van 15 en 13 ½
jaar en twee dochters van 11 en 1 ½ jaar
Engelbert VITSE, 39 jaar met vrouw van 50 jaar, gesondt, boerewerckman met één zoon van 6 jaar en twee
dochters van 10 en 2 jaar
Judocus TAMPERE, 34 jaar met vrouw van 30 jaar, gesondt, matser, met twee zoons van 11 en 7 jaar en twee
dochters van 9 en 5 jaar
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Vidua Pieter GEYSEN, 39 jaar, gesondt, ten deele geneirende met naeyen ende commissionarege etcetera met
twee zoons van 12 en 10 jaar en twee dochters van 9 en 7 jaar
Aldus de voorenstaende lyste (…) door de voorschreven ende andere persoonen aen Pieter VANKEMMELBEKE
dischmeester ende my onderschreven geeedt clerck der prochie van Steenkercke (…) 19 december 1782
(get. Dutouys)

Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort
Lyste van alle de persoonen onderhouden door den ghemeenen disch der prochien van St. Nicolais Beoosterpoort
ende Bewesterpoort (…)
Alvooren de weduwe LOUPAERT, spellewerckster oudt 78 jaeren woonende binnen Veurne
De weduwe LAUWAERT oudt 50 jaeren woonende ter prochie van Gyvelde casselrie van Berghen St. Winnocq
hebbende eene dochter oudt 18 jaeren, hun geneirende met waschen, stoppen ende naeyen
De weduwe LEYNAERT oudt ontrent 70 jaeren woonende tot Nieuport, hebbende eenen soone die haer ten
grooten deele bijstaet
De weduwe BATERAM oudt 55 jaeren woonende tot Bewesterpoort, geneirt haer met wercken by de landtlieden
Joannes MAES, dagwercker out 40 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 44 jaeren woonende in ’t geseyde Veurne,
hebben eenen soone oudt 8 jaeren ende een dochter oudt 12 jaeren
De weduwe LONCKE daghwerckster oudt 34 jaeren, woonende tot t’gemelde Bewesterpoort, heeft by haer
eenen soone oudt 12 jaeren ende een dochterken oudt 13 jaeren
Jacobus VIAENE oudt 51 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 43 jaeren, woonende ter prochie van Adinkercke,
metschers diender, hebbende by hun 5 kynderen: soonen, eenen van 9 jaeren, eenen van 6 jaeren, dochters:
eene van 16 jaeren, eene van 11 jaeren, ende eene van 2 jaeren
De weduwe Pieter REYNAERT, daghwerckster oudt 70 jaren woonende tot ’t gemelde Gyvelde
Louis DEGRENON, jonghman oudt 36 jaeren woonende ter prochie van Wulpen, gequollen met de vallende
sieckte ende met eene lammigheyt
Jan Baptiste CHARLES oudt 31 jaeren, ongesonden jonghman woonende tot ’t genaemde Adinkercke werckt by
de landtlieden
De weduwe RILLOF oudt 49 jaeren woonende in ’t gemelde Veurne geneirt haer met stoppen, naeyen ende
breyen
Norbert CAES oudt 75 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 76 jaeren woonende in ’t voornoemde Veurne
gedeurigh onpasselick
Philippus VEREENOOGHE oudt 73 jaeren woonende tot ’t geseyde Adinkercke, niet meer bequaem tot doen
eenigh werck
Pieter VANCASSEL oudt 12 jaeren besteedt ende leerende den styl van hovenieren met Andries MERCY tot Ste
Walburge
Henricus VANDEN WITTENHUYSE (*)oudt 3 jaeren besteedt met Joannes CAILLIAU ter prochie van Beoosterpoort
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Frans RIETHAEGE oudt 40 jaeren daghwercker ende syne huysvrauwe oudt 30 jaeren woonende tot ’t voorseyde
Bewesterpoort hebbende drie dochterkens, eene oudt 9 jaeren, eene oudt 4 jaeren ende eene oudt 1 jaer
Vidua Jacobus VANGISTEL oudt 45 jaeren woonende in t’ selve Veurne geneirt haer met wasschen, stoppen ende
naeyen, hebbende drie kynderen te weten eenen soone oudt 11 jaeren, eene dochterken oudt 10 jaeren ende
het ander dochterken oudt 3 jaeren
Joannes Baptiste LOUREINS jonghman oudt 50 jaeren daghwercker woonende ter prochie van Ysenberge
Philippus BAZEELE daghwercker ende violonist oudt 36 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 26 jaeren woonende
ter voorengenaemde prochie van Adinkercke, hebbende twee soone, eenen oudt 3 jaeren ende een van 1 jaer
Joannes DEVOGHEL, sackedraegher in dito Veurne ende daghwercker oudt 40 jaeren ende syne huysvrauwe oudt
36 jaeren hebbende vier kinderen, soonen, een van 5 jaeren, een van 3 jaeren ende een van 2 jaeren,
mitsgaders een dochterken oudt 11 jaeren, grootelickx gebult

Aldus dese lyste gemaeckt op het kennen geven van Pieter DESMIDT, hooftman van Bewesterpoort ende van
Louis VANDENBUSSCHE, dischmeester Adinkercke ende Bewesterpoort, desen 20 december 1782
(get. E. GHYSELEN)
Zoutenaaie
Liste ende declaratie van het getael der persoonen de welcke gealimenteert worden door den disch der prochie
van Zoutenay (…), Benedictus ZWAENEPOEL, hooftman der selve prochie van Zoutenay (…)
Alvooren Anna BRUNEEL, weduwe van Pieter PETITE, oudt 67 jaeren geneirende haere tot haer onderhoudt ten
deele met spinnen
Anna PUYDT weduwe van Joannes KEMPE, oudt 34 jaeren, daghwerckster belast met drie kynderen al dochters
danof eene oudt 10 jaeren, eene van 8 jaeren ende de derde oudt 7 jaeren
Aldus dese liste gemackt ende geformeert (…) by my onderschreven geeedt clercq der prochie van Zoutenay
voornoemt desen 30 novembre 1782
(get. H.F. ZWAENEPOEL)
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’s-Heerwillemskapelle
Lyste van alle de persoonen onderhouden door den disch der prochie van s’Heerwillemscappelle (…)
Alvooren Mattheus CARON daghwercker oudt 48 jaeren, ende syne huysvrauwe oudt 38 jaeren, woonende ter
prochie van Beoosterpoort hebbende ses kynderen, soonen: een oud 14 jaeren, een van 12 jaeren, een van 4
jaeren; dochters: eene oudt 10 jaeren, eene van 8 jaeren ende eene oudt 1 jaar
Pieter CARON oock daghwercker oudt 45 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 44 jaeren, woonende ter prochie
van Avecappelle, hebbend met hun vier kynderen; soonen: een van 9 jaeren, een van 5 jaeren; dochters: eene
van 12 jaeren ende eene van 10 jaeren
Joannes PINSEEL inschelycx daghwercker oudt 41 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 28 jaeren, woonende tot ’t
geseyde Avecappelle, hebbend met hun vier kynderen; eenen soone oudt 8 maenden; dochters: eene van 10
jaeren, eene van 9 jaeren ende eene van 4 jaeren
Joannes DONCK daghwercker alsvooren gequollen met den ashtma oudt 56 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 54
jaeren woonende tot ’t gemelde s’Heerwillemscappelle, hebben by hun eenen soone oudt 12 jaeren ende eene
dochter oudt 4 jaeren
Pieter GOMBERT werckman in de fabrycke van pannen oudt 62 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 50 jaeren
woonende tot Alveringhem hebbende een dochter oudt 16 jaeren
Pieter VANDENBERGHE huydvettersknecht ende daghwercker oudt 43 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 46
jaeren woonende in Veurne hebben met hun vier dochterkens: eene van 15 jaeren, eene van 7 jaeren, eene van
5 jaeren, eene van 2 jaeren
Benedictus DEPUYDT daghwercker oudt 38 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 37 jaeren woonende tot ’t selve
Avecappelle, hebben met hun twee dochterkens: eene van 11 jaeren, ende eene van twee
Aldus dese lyste (…) op het kennen geven van Joannes Frans MATON, hooftman deser ghemelde prochie desen 20
decembre 1782 als gheeedt clercq
(get. E. Ghyselen)
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(*) NASCHRIFT – Henricus VANDEN WITTENHUYSE
Bij de transcriptie van het document valt een dergelijke vreemde familienaam natuurlijk direct op… en
onmiddellijk denk je ook aan een vondeling.
En inderdaad, bij nazicht in de parochieregisters van Sint-Niklaas Veurne blijkt in 1779 een baby gevonden te
zijn (puerum inventitium) nabij de poort van herberg Wittenhuys in Sint Niklaas Beoosterpoort op 21 december
1779 om 9 uur ’s morgens. De dag nadien wordt het kind gedoopt door pastoor Franciscus Godefridus Rycx met
als peter Ludovicus Vandenbusshe uit Sint-Catharinakapelle en als m eter Anna Maton uit Sint Niklaas
Beoosterpoort. Het kind krijgt als naam Henricus Josephus VAN WITTENHUYSE.

Ik vond nadien van dit kind niets meer terug. In de volkstelling van 1815 lijkt hij niet voor te komen. Ook in
Noord-Frankrijk geen spoor.
Wie helpt zoeken ? vind je een spoor, graag melden aan stekelorum@telenet.be
(wordt vervolgd …)

NAAMWIJZIGINGEN.... HET KAN VERKEREN..OF HOE “LECOCQ”
VERANDERDE IN “DEHAENE”
DIRK CAILLIAU
In mijn eigen genealogie (langs moeders kant) vond ik enkele jaren terug een interessante akte. Het betreft de
overlijdensakte van “Jacques Albert Lecoq”, alias “Dehaene” te vinden in de P.R. van Hondschoote en dit mede
dank zij de creativiteit van de pastoor van Hondschoote die het verhaal noteerde in de overlijdensakte (zie
hieronder)
De volledige tekst luidt als volgt..
L’an de grâce mil sept cent cinquante-six, le vingt-sept de février, après le moyen service, je soussigné ay enterré
au cimetière le corps de Jacques Albert De Haene, veuf de Marie Laurence Lahaeye, paysan de profession, agé de
cinquante-deux ans décédé avant-hier à sept heures du soir dans sa maison sur le rivage prez du canal ou la beke,
dite l’hooghuys, administré de sacremens
ordinaires ont été témoins pierre lahaye, françois gekiere et Jean De Haene et Pierre De Haene, frère et beaufrère et neuveu respectifs du defunct qui ont signé avec moy en double.
A noter que ce defunct ne s’appelait point dehaene mais lecocq, comme il a déclaré luy même au soussigné un
peu de temps avant sa mort disant que son père était originaire de Wervicq, outre la lisse, et étant venu tout
jeune à Rexpoëde, pour etre entretenu de ses parents, comme il était wallon on l’a appris la langue flamande et
en luy disant que lecocq signifiait dehaene on l’a appelé Dehaene, lequel nom il a retenu et il s’est marié sous le
meme nom et il a aussi fait appeler tous les enfants qu’il a gagné « haene » ainsi s’il faudrait faire un arbre de
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généalogie de cette famille, il faudrait chercher le père de ce défunct à Wervicq sous le nom de lecocq cecy est
connu et notoire aux parents du dit défunct qui demeurent encore actuellement à Wervicq et il est ici marqué
pour l’assistance (si le cas arriverait) de la postérité du défunct ainsi même
Getekend door getuigen en pastoor J.J. Ghyselen van Hondschoote
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FV WESTKUST, BEHOEDER VAN ONS FUNERAIR
ERFGOED
Dat onze afdeling actief is op het vlak van inventarisatie van het funeraire
erfgoed, kon je reeds vroeger vernemen. Het is één van onze opdrachten als
Familiekunde Vlaanderen om er ook voor te zorgen dat ons funerair erfgoed,
grafmonumenten dus, gewaardeerd en waar nodig behouden wordt.
Bij een bezoek aan het kerkhof van Ramskapelle stelde onze voorzitter Joeri
Stekelorum vast dat het stadsbestuur de intentie had om een aantal
“verwaarloosde” graven, waarvan de concessie is vervallen, te ruimen.
Vanuit de afdeling richtten we volgend schrijven aan het Nieuwpoortse
stadsbestuur. Op een eerste brief in 2014 kregen we geen reactie, dus schreven
we maar een nieuwe brief in april 2016 met volgende motivering.
“Daarom herhalen wij onze vraag om volgende grafmonumenten in elk geval
niet te verwijderen (het nummer verwijst naar het collegebesluit van
26/08/2013):
‐ Nr. 1 (naamloos, blok 1/rij 3 graf 11): dit filigraan fonten kruis vormt
een ensemble met deze links en rechts ervan; wegname zorgt voor
verstoring van de ensemblewaarde
‐ Nr. 17 (Dewaele Aimé): vormt een geheel met het graf van zijn ouders
(nr. 18)
‐ Nr. 18 (Dewaele Pieter – Degomme Leonie): Pieter Dewaele was eerste
schepen van Ramskapelle, ondervoorzitter van de Boerengilde en
bestuurslid van de Raiffeisenkas; het grafmonument is bovendien van
een bijzondere cultuurhistorische waarde met o.a. email-medaillons
van de echtgenoten, een bronzen christusfiguur, goed bewaarde
ketting in zamak en van boven bekroond met een arduinen of
marmeren sculptuur (monument ontworpen door Eneman, Brugge)
‐ Nr. 22 (Houtsaeger-Zwaenepoel): broer van Leopold Houtsaeger,
burgemeester van Ramskapelle,vader van Gustaf Houtsaeger,
burgemeester van Koksijde en aldus telg uit een vooraanstaande
familie in onze regio (waarnaar o.a. de Houtsaegerduinen in De Panne
zijn genoemd) (monument ontworpen firma Vandewalle, Veurne).
‐ Nr. 27 (Camiel Vanlerberghe-Emilie Benteyn): monumentale stèle
bekroond met een vrij massief boomkruis waaraan een porseleinen
christusfiguur (intact)
Daarnaast stellen we vast dat een aantal typische, eerder volkse
grafmonumenten (in beton, hout, …), die minstens een waardevol zijn en
getuigen zijn van de toenmalige volkse gebruiken, worden geruimd. We
begrijpen echter ook dat er keuzes moeten gemaakt worden, maar zouden
toch voorstellen om de niet wegname nog eens in overweging te willen
nemen.”
We kregen een positief antwoord op 27 mei: “Het college van burgemeester en
schepenen in zitting op 23 mei 2016 nam kennis van uw vraag tot behoud van
verwaarloosde graven op de begraafplaats van Ramskapelle. Dienaangaande
werd beslist om de door u voorgestelde graven niet te ontruimen en te
behouden.
Met dank aan het stadsbestuur van Nieuwpoort !
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STUDIEDAG OVER

WEST-VLAAMSE FAMILIEARCHIEVEN

Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseert Familiekunde Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen een studiedag over
familiearchieven als bron voor genealogisch onderzoek. Zowel private familiearchieven als familiearchieven die
bewaard worden in archieven en bibliotheken komen die dag aan bod. Experten geven toelichting over de
mogelijkheden van deze bronnen voor het onderzoek naar familiegeschiedenis.
Waar: Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26, 8210 Loppem
Wanneer : vrij 28/10/16 van 09:30 tot 17:00
Programma:
9.30 uur: verwelkoming en koffie
9.50 uur: welkomstwoord door gastheer Jean-Charles baron van Caloen
9.55 uur: inleiding door provinciaal voorzitter Wilfried Devoldere
10 tot 12 uur: Marcel Desmet, Johan Roelstraete en Wilfried Devoldere hebben het (telkens zo’n 40 minuten) over
familiearchieven in de rijksarchieven van respectievelijk Brugge, Kortrijk en Gent.
12 uur: middagpauze en broodjesmaaltijd
13 uur: Kristof Papin (familiearchieven in Rijsel), Pieter Donche (familiearchieven in bibliotheken), Luc Janssens
(het familiearchief d’Ursel) en Werner Peene (het familiearchief de Bethune).
16 uur: conclusie van de studiedag gevolgd door een korte receptie
Deelnameprijs in de kosten: 25 euro. Eveneens inbegrepen is een welkomstkoffie, een broodjesmaaltijd tijdens
de middag en een afsluitende korte receptie. Betaling op bankrekening BE53 4736 0972 2153 - KREDBEBB van FV
West-Vlaanderen. Wil a.u.b. ook uw deelname meedelen (voor 20 oktober 2016) aan provinciaal secretaris Noël
Boussemaere (057 42 29 85 of noel.boussemaere@skynet.be).

NIEUWE UITGAVEN VAN ONZE LEDEN
Dorp in een klerikale houdgreep
Alveringhem 1830-1899
Een ontluisterende kijk op Alveringhem in de 19e eeuw.
Na 'de Canadakoffer' (2012) publiceert ere-burgemeester Marc Wackenier 'Dorp in een
klerikale houdgreep, Alveringhem 1830-1899'.
Het wordt een indringende inkijk in een leefwereld die gedomineerd werd door het instituut
Kerk. De invloed van de Kerk op het lokaal politiek bestel en de macht van de grondbezitters
waren de dominante factoren in dat dorp dat toen 3000 'zielen' telde.
Een ontluikend liberalisme dat geen voedingsbodem vond in dat agrarisch dorp leidde nu en
dan tot merkwaardige gebeurtenissen en uitspattingen.
De auteur schetst een totaalbeeld van een gemeente die geprangd zat tussen politiek en
godsdienst.
Met fascinerende verhalen die tot de verbeelding spreken, wordt duidelijk gemaakt dat
Alveringhem in de negentiende eeuw meer dan ooit de ongekroonde 'Koninginne van Veurne Ambacht' was.
Het boek telt meer dan 400 pagina's en wordt overvloedig geïllustreerd met 500 foto's, tekeningen, prentkaarten
en onuitgegeven iconografisch materiaal.
Wie Alveringem op een historisch correcte en 'andere' manier wil doorgronden zal in dit boek een rijke
informatiebron vinden.
Het boek wordt te koop aangeboden bij de uitgever tegen 38 euro. De oplage is beperkt.
Info en bestellingen : Marc Wackenier, Sint Rijkersstraat 18, 8690 Alveringem, 0495 51 00 91/ 058 288767,
mwackenier@telenet.be
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KWARTIERSTAAT VAN JOZEF PIETER MOURAUX
JOERI STEKELORUM
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Jozef Mouraux
KW 2 & 3 = de oom van 2 (Gustavus MOURAUX °Brugge, 23-05-1850 +Lo, 13-10-1926) was pastoor
te Lo sinds 1902
KW 32 & 33 = Henri MOURAUX & Marie Josephe MOLLE
KW 34 & 35 = Challe ADAM & Jeanne PINEUR
KW 36 & 37 = Ignatius DEMEYER & Victoria ROLLY
KW 38 & 39 = Franciscus HOSTE & Isabella GALLE
KW 40 & 41 = Petrus USEZ (kleermaker) & Isabella VANDENBUSSCHE (+Torhout)
KW 42 & 43 = Carolus Josephus FLORé (kleermaker) & Anna Maria Theresia VAN WILSSENAERS
KW 44 & 45 = Benedictus Joannes BAUWENS (+Brugge, 18-05-1811) & Anna DE RONDE (+Brugge, 06-12-1787
KW 46 & 47 = Leonard CAUWIER (+Blankenberge, 15-10-1794) & Joanna OSTEN (+Blankenberge, 31-12-1806)
KW 48 & 49 = Alipius Augustinus VERLENDE (Hoogstade, 1736-1793) & Maria Joanna STRUYE (Woesten, 1741 –
Hoogstade, 1828)
KW 50 & 51 = Petrus Jacobus VERCAEMER (Lo, 1752-1811) & Josepha VANMECHELEN (Reninge, 1736 – Lo, 1795)
KW 52 & 53 = Petrus jacobus MARKEY (Oostvleteren, 1735-1795) & Petronella DESCHRYVER (Stavele, 1752 –
Oostvleteren, 1822)
KW 54 & 55 = Petrus Franciscus LOWAGIE (Reninge, 1774 – Pollinkhove, 1850) & Joanna Dorothea HOSDEY (Reninge,
1773 – Pollinkhove, 1812)
KW 56 & 57 = Carolus Jacobus VAN HEE (Lo, 1755-1823) & Anna Catharina CAILLIAU (Merkem, 1758 – Lo, 1811)
KW 58 & 59 = Joannes Baptiste LEENT (°Krombeke, 1762) & Maria Theresia DERAEVE (Lo, 1759-1797)
KW 60 & 61 = Petrus Maria FRAEYS (Gent, 1752 – Torhout, 1816) & Maria Joanna DE BROUCKERE (Torhout, 17581830)
KW 62 & 63 = Petrus Jacobus DEVOS (Torhout, 1744-1810) & Angela Victoria HOET (°Hooglede, 1750)
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INTERESSANTE SITE

Je klikt op het departement en komt automatisch op de site van het archief.

NIEUWIGHEDEN OP DE SITE VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF VAN
BELGIË
Update parochieregisters: 1.472 registers toegevoegd!
20/05/2016 - Digitalisering
De afgelopen jaren heeft het Rijksarchief meer dan 27.000 parochieregisters gedigitaliseerd en online gezet, goed
voor meer dan 5,8 miljoen pagina’s! Een deel van de originele parochieregisters wordt in de verschillende
Rijksarchieven bewaard. Daarnaast digitaliseert het Rijksarchief ook parochieregisters die in stads- en
gemeentearchieven worden bewaard. De parochieregisters bevatten een schat aan informatie voor wie zijn/haar
stamboom wil opmaken. Het gaat om doop-, huwelijks- en overlijdensakten die teruggaan tot de 16de eeuw!
Op 19 mei 2016 werd een update afgerond waarmee in één klap 1.472 parochieregisters – zo’n 500.000 pagina’s!
– werden toegevoegd aan de zoekrobot van het Rijksarchief. Tussen de nieuwe registers zitten enkele grote
reeksen, zoals 803 parochieregisters van Brugge, 211 van Mechelen en 88 van Aat.
Onderaan deze pagina vind je de volledige lijst van parochieregisters die in mei 2016 werden toegevoegd aan
http://search.arch.be. De update werd ook aangewend om heel wat fouten in de beschrijvingen te verbeteren of
ontbrekende, niet-gedigitaliseerde, pagina’s toe te voegen.
Nog geen ervaring met online zoeken in het Rijksarchief?
Belangrijk om weten is dat de raadpleging van de (parochie)registers gratis is, maar dat je wel een account met
login en wachtwoord moet aanmaken om toegang te krijgen tot de gedigitaliseerde beelden.
Klik hier voor meer info over het online aanbod van het Rijksarchief
Raadpleeg de parochieregisters online (laatste update: mei 2016)
Raadpleeg de registers van de burgerlijke stand online (laatste update: december 2015)

44 | jrg. 16 nr. 3

Parochieregisters die op 19 mei 2016 online kwamen (1.472 registers)
‐

Aldeneik – 3 registers

‐

Lens-Saint-Servais – 5 registers

‐

Ath – 88 registers

‐

Maaseik – 13 registers

‐

Aubechies – 1 register

‐

Matagne-la-Petite – 3 registers

‐

Averbode – 1 register

‐

Mazée – 1 register

‐

Bazel – 3 registers

‐

Mechelen – 211 registers

‐

Beloeil – 1 register

‐

Messelbroek – 9 registers

‐

Boekhoute – 1 register

‐

Oret – 2 registers

‐

Buggenhout – 22 registers

‐

Petegem-aan-de-Schelde – 1 register

‐

Bury – 1 register

‐

Petigny – 1 register

‐

Brugge – 803 registers

‐

Romerée – 3 registers

‐

Darion – 1 register

‐

Rummen – 1 register

‐

Dilbeek – 3 register

‐

Rupelmonde – 21 registers

‐

Elsene – 9 registers

‐

Sart-en-Fagne – 1 register

‐

Ellezelles – 31 registers

‐

Sint-Gillis-Waas – 23 registers

‐

Focant – 1 register

‐

Sint-Pauwels – 20 registers

‐

Franc-Waret – 4 registers

‐

Temse – 25 registers

‐

Grazen – 1 register

‐

Tienen en Grimde – 62 registers

‐

Hamme – 25 registers

‐

Waimes – 2 registers

‐

Haine-Saint-Paul – 2 registers

‐

Wervik – 7 registers

‐

Heppeneert – 2 registers

‐

Wetteren – 37 registers

‐

Hingeon – 2 registers

‐

Wieze – 10 registers

‐

Hollogne-sur-Geer – 5 registers

‐

Zandbergen – 1 register

‐

Kortemark – 2 registers

‐

Zomergem – 1 register
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FOTO’S EERSTE WERELDOORLOG ALS GENEALOGISCHE BRON
JOERI STEKELORUM
In het boek Villa des Roses. 1916, uniek fotoverslag uit de Belgische sectoren Koksijde vliegveld, Pervijze,
Nieuwpoort, Kaaskerke, Diksmuide, Booitshoeke, … (Bonte Peter & Lambrecht Eddy, uitgeverij Bonte, Brugge,
2016, 184 p.) troffen we twee foto’s aan van de (vernielde) kerk en het kerhof van Ramskapelle. Het boek is een
verzameling van foto’s genomen door de Gentse amateur-fotograaf Prosper Colpaert, Hulp-onderluitenant van het
10e Linieregiment die in 1916 wordt gelegerd aan het ondergelopen Belgische front tussen Nieuwpoort en
Diksmuide. Van deze gelegenheid maakt hij gebruik om zo’n 296 foto’s te nemen van de sectoren onder Belgisch
bevel. Zowel het front aan Diksmuide waar nu de IJzertoren staat, de inundatie, loopgraven, diverse dorpen en
boerderijen worden op de gevoelige plaat vastgelegd en verzameld in 3 fotoalbums.

Deze foto’s hielden onze bijzondere aandacht, omwille van de grafkruisen die er op te zien zijn. Ze zijn van een
type die heden ten dage bij ons weten niet meer terug te vinden zijn op de kerkhoven in onze regio. Het is een
massief kruis, zwart geschilderd met een witte of (mogelijks) een metalen boord. Op de dwarsbalk (horizontaal)
van het kruis staat de naam van de overledene, op het verticale deel staat de overlijdensdatum, voluit geschreven.
De foto links toont ons bijna in detail het grafkruis van Philippus SISSAU “overleden op den 17 juny 1855”. Op het
einde van de dwarsbalk lijken ronde (koperen ?) koppen te zitten. Nazicht van de registers van de burgerlijke
stand (zie uitgave FV Westkust) bevestigen dat de ontcijfering op de foto klopt. Philippus Jacobus SISSAU, zoon
van Josephus en Maria Theresia Vansteene, echtgenoot van Joanna Verhyser, landbouwer van beroep, stierf in
Ramskapelle op 17 juni 1855 ! Toch wel uitzonderlijk dat we hiervan nog een afbeelding vinden, van iemand die
reeds zo lang overleden is.
Op de tweede foto staat helemaal rechts een gelijkaardig type van grafkruis, maar aangevuld met versieringen
tussen de uiteinden van de dwarsbalk en het verticale deel. De naam van de overleden is op de foto moeilijk
leesbaar, maar de overlijdensdatum is dat beter: 20 april 191?
Ons bestuurslid Hilon Vanleenhove consulteerde daarop de overlijdensakten van Ramskapelle en vond op datum
van 21 april 1911 het overlijden terug van Lucie DEWULF, geboren in Diksmuide, gepensioneerde bareelwachtster,
dochter van Joannes Franciscus en Dorothea Steenmaere. Zij stierf op 20 april 1911 om 20.30 in haar woonst,
Steenweg op Nieuwpoort 14. De aangifte werd gedaan door haar echtgenoot Bartholomeus Andreas EGGER
(°Goringhem (NL), gepensioneerde halte-overste, 84 jaar) en de kleinzoon Eugeen Oscar (°Gent, 33 jaar, wonende
Nieuwpoort, bediende staatsspoorwegen).
Misschien heeft iemand nog dergelijke foto’s liggen die kunnen “ontcijferd” worden… ?
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EEN MERKWAARDIG HUWELIJK IN 1939
JOERI STEKELORUM
Tussen een schenking van rouwbrieven vonden we onderstaand kranteknipsel:

Het gaat om een huwelijk, afgesloten in Hondschoote, op 20 december 1939, in een periode waarin een algemene
mobilisatie van de Belgische dienstplichtigen in het vooruitzicht werd gesteld. Bijzonder, omdat het werd
afgesloten op de grens op het gehucht De Grayaert (Hondschootebaan).
In het artikel staan geen namen vermeld, maar het gaat over het huwelijk van Maurits BAELEN (geboren in Houtem
op 30 juni 1916 en overleden te Veurne op 7 januari 1998) en Pauline ZARZYCZNY (overleden 4 augustus 2007).
Op www.westhoekverbeeld.be vinden we overigens dezelfde foto, met volgende commentaar:
Alle oudere mensen van Houtem spreken nog van dit huwelijk, tussen Maurice Baelden en de zeer mooie Poolse
Pauline Zarzyczny! Maurice was een man uit Houtem, die verliefd was op de Poolse dienstbode van een Franse
boerderij, Pauline. Omdat zij Poolse was, op een moment dat Frankrijk in oorlog was met het Polen bezette
Duitsland, kon het huwelijk niet doorgaan in het neutrale België.
Maar voor alles zijn er oplossingen! Een tafel en stoelen werden geplaatst buiten op de brug van de Grayaert, het
gehucht aan de grensovergang met Hondschoote, maar aan Franse zijde van de brug.
Er zijn Franse en Belgische politieagenten en douaniers (commiezen) aanwezig. Het huwelijk wordt voltrokken
door de burgemeester van Hondschoote. Rechts staat de Belgische familie.
Achter en boven de trouwers vallen 2 mannen met hoeden op: vader Baelden en de broer van Maurice. De gelijkenis
van het trio is treffend. Eenmaal gehuwd kon het koppel in België een leven opbouwen. En zo geschiedde!
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NIEUWSFLASH RIJKSARCHIEF: INSTRUCTIEVIDEO.
http://search.arch.be: instructievideo online!
Het Rijksarchief bewaart meer dan 315 kilometer archief. Jaarlijks komt daar, na selectie, meer dan 10 km bij.
Hoe begin je te zoeken in die onvoorstelbare berg informatie?
Hét werkinstrument om je op weg te helpen is de zoekwebsite http://search.arch.be. In deze instructievideo krijg
je, na een korte voorstelling van het Rijksarchief, heel concrete tips over hoe je het maximale uit de zoekrobotten
van het Rijksarchief kan halen.
Klik hier om de instructievideo te bekijken via YouTube. En daarna ... zelf proberen!

Wil je http://search.arch.be nog verder doorgronden? Duwtje in de rug nodig om aan je stamboom te beginnen?
Ervaren genealoog of onderzoeker met specifieke problemen/vragen/suggesties? Zin om kennis te maken met de
mensen achter de zoekrobot of met andere gebruikers? Kom op zaterdag 1 oktober 2016 van 10u tot 12u naar het
Algemeen Rijksarchief in Brussel voor een interactieve workshop rond de zoekrobotten van het Rijksarchief.

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons, Gaby Van Canneyt,
Pierre Ryckaert,Philip Overbergh, bestuursleden

16de jaargang – nr. 4 – driemaandelijks
oktober – december 2016
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Vrijdag 20 januari 2017 om 19u30

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 19 februari 2017 om 10 uur

Voordracht door Gery Capon “Seizoensmigratie naar
Frankrijk”
beide activiteiten gaan door in het Erfgoedhuis Bachten de
Kupe, Oostduinkerke

IN DIT NUMMER:
Mynheer, zyt zoo goed van dees kind te doopen Rosalie’. Over
vondelingennamen
Behoeftigen in de Kasselrij Veurne 1782 (Deel 9).
Een stukje erfgoed… mee verkocht: een lijst van fondaties in Wulveringem uit
1842.

p. 50
p. 53
p. 56

Interessante bronnen online.

p. 60

Digitaal loket moet nabestaanden weg wijzen naar overledenen op de
begraafplaats van Koksijde.

p. 61

Het begin van de tweede wereldoorlog in Veurne.

p. 62
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MYNHEER, :ZYT ZOO GOED VAN DEES KIND TE DOOPEN ROSALIE'.
OVER VONDELINGENNAMEN
FIEKE VAN DER GUCHT
Vandaag zijn vondelingen groot nieuws. Dat was in de vorige eeuwen wel even anders. Geboorteplanning bestond
nog niet en je kind te vondeling leggen was daardoor schering en inslag. Voor ongewenst zwangere ongetrouwde
meisjes was het de enige optie naast een illegale abortus of kindermoord Verder zorgden grote armoede,
hongersnood, oorlogen en pestepidemies ervoor dat de vondelingenaantallen de hoogte in gingen. Archieven van
vondelingenhuizen. en vondelingenregisters die sinds de tweede helft van de achttiende eeuw verplicht werden,
onthullen veel wonderbaarlijks over de naamgeving bij vondelingen. Ook het anonieme kind moet immers een
naam krijgen! Dit dossier focust eerst op tendensen in vondelingennaamgeving. Daarna worden de namen van tien
vondelingen, van vroeger tot nu, nader toegelicht.
Tendensen in vondelingennaamgeving
De ambtenaar van de burgerlijke stand was volledig vrij in de keuze van de vondelingennaam1. Taalkundigen die
vondelingennamen bestuderen, stellen wel enkele tendensen vast in de naamgeving: een naam kon een link
hebben met de vondeling zelf en met de omstandigheden waarin het kind gevonden werd ('een logische naam'),
kon een anoniem verzoek zijn van de vondelinglegger ('een opgelegde naam') of was het resultaat van een
ambtenaar met (te) veel fantasie ('een gefingeerde naam'). Veel van die namen zijn verloren gegaan: de meeste
vondelingen waren meisjes. Die hun naam niet doorgaven. en het sterftecijfer bij vondelingen lag erg hoog. Toch
hebben we sommige van onze familienamen aan vondelingen te danken (Opgelet: heel wat naamdragers van een
familienaam die toevallig identiek is aan een vondelingennaam. zijn daarom nog geen afstammelingen van een
vondeling)
De vindplaats was bijvoorbeeld een vaak voorkomende inspiratiebron voor de familienaam: Magdalena Verbruggen
werd in 1749 onder een brug gevonden, Alexander Portael uit 1782 in de ingang van een kerk ('in atria nostrae
ecclesiae'), Catharina Deylvaerts in 1757 aan de Dijle en Anthonius Groenegras in 1753 in het gras van het Leuvense
Biestplein.
Ook het tijdstip waarop een kind gevonden werd, werkte inspirerend. Anna Maria Nachtbol uit 1786, Jacobus
Vangenachten uit 1796 en Catharina Maenlicht uit 1795 werden uiteraard 's nachts ontdekt. Petrus Thiende werd
op 10 januari in het vondelingenregister ingeschreven. Thomas op de Mislicht op 2 februari. Lichtmis dus. Ook de
volgorde waarin vondelingen werden achtergelaten. liet soms sporen na. Guilielmus Eerst en Anna Catharina Slot
zijn de eerste en de laatste kinderen van dezelfde maand januari 1791. Op eenzelfde dag, 13 september 1793,
werden drie kinderen gevonden. De ambtenaar schreef ze in als Jacobus Enckel, Josephus Dobbel en Barbara
Tripel.
Verder leidden de weersomstandigheden waarin een kind werd achtergelaten tot namen als Anna Catharina
Vanderwinden (1783), Antonius Donderslagh (1786) of Joanna Eysel (1787) De Leuvense Catharina Dresselaer (1785)
werd gevonden toen het 'dreste' of'heel hard regende'. Soms resulteerde ook een opvallende eigenschap van het
vondelingenkind in een naam. Die kon bijvoorbeeld verwijzen naar de kleren die het kind droeg. Michiel Sackman
(1695) 'hadde aen ('droeg') een stuck van eenen sack' Philippus Sattijns (1706) had meer geluk met zijn 'sattijne
slaeplijf Verder was Joanna Minderfraey (1787) blijkbaar een minder mooie baby, werd Anna Maria Vuijl (1796)
niet netjes gewassen achtergelaten, had Antonius Kael (1786) geen haar op zijn hoofd en werd Christianus De
Schreeuwer (1781) gevonden omdat hij danig zijn mond opentrok

1

Ook vandaag is het de ambtenaar van de burgerlijke stand die de vondelingennaam kiest. Dat staat in Artikel 58 van het Burgerlijk
Wetboek van België: 'Het is de ambtenaar van de burgerlijke stand die een naam toekent aan de vondeling. Gewoonlijk kiest hij twee
voornamen, waarvan er een dient als familienaam' (Art. 58 BWB.)
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Er waren tot slot ook familienamen die verwezen naar het vondelingenstatuut zelf: Philippus Abandon uit 1714 of
Theresia Vondelinghs uit 1751 bijvoorbeeld. En de familienaam van Petrus Doortrek uit 1794 zinspeelde wellicht
op het feit dat zijn vader een van de doortrekkende soldaten was. Dit soort benamingsmotief kwam later minder
voor. Toen de vondelingenschuif verplicht werd in 1812 werd ambtenaren immers expliciet gevraagd 'om de
herinnering aan het feit dat dit een vondeling was uit te wissen'. (Overigens was 'De Prins der Dichters' die eind
zestiende eeuw geboren werd als Joost van den Vandel, geen vondeling. De familienaam Van de Vandel, of een
variant als van der Vonder of Vervondel. verwijst niet naar 'vondeling'. maar naar een 'vondel' of 'vonder'. Dat is
een 'vlonder' of een 'los bruggetje'.)
De gevoelige ambtenaar: opgelegde namen
Vondelingouders drukten met een zogeheten 'vondelingenbriefje' dat hun kind bij zich droeg, soms de wens uit om
de vondeling een bepaalde voornaam en/of familienaam rnee te geven. Wilden ze het kind later opnieuw
opsporen. dan hadden ze met die naam een aanknopingspunt Zo smeekte een moeder die haar dochter in 1844
achterliet in de Gentse vondelingenschuif op een briefje: 'Mynheer zyt zoo goed van dees kind te doopen rosalie.'
Meestal had de ambtenaar wel oren naar de emotionele oproepen. Maar hij was niet verplicht om de wens in te
willigen. Zo werd bij Pauwel de Vaert, vondeling uit 1685, een briefje gevonden met een ander naamverzoek: 'Dit
is Pauwel Vlassenhove.'
De fantasierijke ambtenaar: gefingeerde namen
Vondelingennamen hadden niet altijd een link met het kind in kwestie. Dan was de vondeling overgeleverd aan de
verbeelding van fantasierijke ambtenaren. Die werkten opvallend graag in bonte reeksen rond een bepaald thema.
Hoewel ambtenaren werden opgeroepen om geen naam te geven die 'onbehoorlijk of belachelijk' was, hield niet
elke fantasierijke ambtenaar zich daaraan.
Het kleurenthema leidde tot namen als Anna Catharina Blauw (1781), Joannes Baptista Wittens (1782), Franciscus
Swertens (1782) en Antonius Root (1786). De ene ambtenaar vond inspiratie in huis-. tuin- en keukenterminologie:
Joannes Baptista Kelder (1785), Franciscus Kamer (1785), Thomas Solder (1785). Christina Dack (17851. Joanna
Stoel (1785) en Thomas Setel (1785) bijvoorbeeld. Een andere ambtenaar doopte 'zijn' vondelingenkinderen naar
diverse fruitsoorten, onder meer Dorothea Citroen (1792), Judocus Appelsien (1792), Anna Catharina Ananas (1793)
en Theresia Milloen (1792). Nog een ander ambtenaar speelde blijkbaar graag een spelletje kaart. Hij noemde in
1795 vier opeenvolgende vondelingen Beatrix Kaert, Anna Catharina Spel, Anna Troef en Guilielmus Koeck!
Een enkele ambtenaar verstopte politieke boodschappen in de familienamen. Toen de Oostenrijkse Jozef II
kloosters wilde afschaffen in de zuidelijke Nederlanden, drukte een Brussels ambtenaar in 1787 de wens uit om
de kloosters in ere te 'herstellen' met Albertus Erstelt en Bruno Cloosterin (letterlijk: 'Klooster in!').
Vondelingen en hun namen, van vroeger tot nu: enkele voorbeelden uitgelicht
Magdalena Lepels te vondeling gelegd in Leuven, 20 november 1692. De ambtenaar die Magdalena Lepels haar
naam gaf. bleef erg redelijk in de naamgeving. Over Magdalena noteerde hij namelijk dat ze niet alleen een
blauwe vod bij zich droeg, maar ook 'een teecken daerby van eenen tinnen lepel'. Dat was slim gezien van
Magdalena's vondelinglegger(s). Haar vader en/of moeder hielden namelijk zelf een identieke lepel waarmee ze
later konden 'bewijzen' dat Magdalena hun dochter was.
Peeter Souliker, te vondeling gelegd in Leuven, op 21augustus1759. De moeder van Peeter Souliker liet een
vondelingenbriefje achter bij haar zoon: “1759. 21 Augustus Dit kind is gedopt het heet peeter souliker ick ben
ien leugen vrouw; die dat kindt sal haenverde sal daer voor betaelt woorden als wy weder komen.'
Of Peeter Souliker ook zijn echte naam was, valt te betwijfelen. Je kind te vondeling leggen werd tot 1812 immers
zwaar bestraft. Door een verordening uit 1725 wachtte vondelingzondenaars het lot om eerst publiek uitgejouwd
te worden op het schavoten daarna tot twaalf jaar verbannen te worden uit de stad. Wie de ouders van vondelingen
aangaf, kreeg een premie. Je maakte kans op die premie als je een kind herkende terwijl het publiek getoond
werd. Een dienaar van de zogeheten armenkamer droeg daarvoor elke vondeling de stad rond in het gezelschap
van de stadstrompetter.
Barbara Vandermussen, te vondeling gelegd in Brussel. 17 maart 1775. De Brusselse ambtenaar die voor Barbara
'Vandermussen' als familienaam optekende. had het niet voor een realistische naamgeving: haar naam bevat geen
verwijzing naar haar status als vondeling noch naar het tijdstip waarop ze gevonden werd. Wel had hij vast een
voorliefde voor vogels. Negen dagen later, op 26 maart 1775, gaf hij immers een vondelingenjongetje de naam
'Gregorius Goudtvinck'.

jrg. 16 nr. 3 |

51

Martin Dronckaert. te vondeling gelegd in Gent. 20 februari 1806. Martin Dronckaert was niet beschonken toen hij
te vondeling werd gelegd. Men ontdekte de kleine Dronckaert immers 'dans la vestibule de la maison habitée par
Livin De Meyere, vendeur de biere'. Martin dankt zijn familienaam dus aan het beroep van de huisbewoner van
het pand waar zijn ouders hem achterlieten.
Ambroise den Eersten, te vondeling gelegd in Gent, 2 februari 1820. Kinderen werden aanvankelijk vaak te
vondeling gelegd op plaatsen waar de kans om ze te vinden groot was: in een kerkportaal voor de mis begon of
aan de ingang van een cabaret, 's avonds voor de eerste voorstelling. Om vondelingen beter te beschutten tegen
de weersomstandigheden werden steden in 1812 verplicht om een vondelingenschuif te plaatsen. Niet elke stad
hield zich daaraan. Gent plaatste er pas eentje in 1820: de 'Rolle' aan de Oude Schaapmarkt. De eerste vondeling
in die Gentse 'rolle' kreeg weinig verrassend de familienaam 'den Eersten' mee. Paulina Pruymboom. te vondeling
gelegd in Gent 14 mei 1848.
Tussen 1848 en 1888 werden naast Paulina Pruymboom ook onder meer Octavia Overbeek, Maria Meijbloem.
Victoria Vrijstad, Xaverius Xhoris en Zacheus Zuna te vondeling gelegd. Toen onderzoekers de naamlijsten in die
periode overliepen, merkten ze dat daarin plots de opeenvolgende letters van het alfabet als beginletter voor de
vondelingenfamilienamen werden aangehouden. Dat was daarvoor niet het geval. De Gentse ambtenaren hadden
vermoedelijk strengere richtlijnen gekregen voor de naamgeving. Soms pasten ze die richtlijn ook toe op de
voornamen, met allitererende vondelingennamen tot gevolg.
Joseph Finis. te vondeling gelegd in Antwerpen, 31 Juli 1860. Acht Belgische steden hadden een vondelingenschuif:
Antwerpen, Bergen, Brussel, Doornik, Gent Leuven. Mechelen en Namen. De Antwerpse vondelingenschuif werd
opgedoekt in 1860. Voor het laatste 'schuifkind' was de familienaam dan ook gauw beslist: 'Finis'. Pas in 2000, 140
jaar later dus, krijgt Antwerpen opnieuw een vondelingenschuit: de enige in België tot nog toe.
Jasper van Essen, te vondeling gelegd in Essen, 26 november 2006. Het jongetje dat in 2006 werd achtergelaten
in het treinstation van Essen liet weinigen onberoerd. Zijn familienaam verwees naar zijn vindplaats. De naam
Jasper verwees naar Marc Jaspers, de politieagent die de zaak opvolgde. Ondertussen kreeg Jasper een andere
voornaam en de familienaam van zijn adoptieouders.
Thomas De Kleine (en alle andere De Kleines), te vondeling gelegd in Antwerpen, 17 november 2007.
Zeven jaar. Zo lang duurde het voor het eerste kindje te vondeling werd gelegd in de huidige vondelingenschuif
in Antwerpen die in 2000 werd ingericht door Moeders voor Moeders. Die liefdadigheidsorganisatie richt zich op
moeders met jonge kinderen. De Antwerpse vondelingenschuif is vandaag de enige in België. Alle kinderen die er
te vondeling worden gelegd, krijgen de familienaam De Kleine, zo ook Thomas. Later volgden onder meer Michael,
Pieter, Jules, Adriaan en Louise-Marie De Kleine. De voornaam van Pieter De Kleine verwijst naar de twee
advocaten die mee achter het initiatief van de vondelingenschuif stonden: Pieter Huys en Pieter Vercraye.
Mila Palfijn. te vondeling gelegd in Gent, 5 oktober 2010. In een ondergrondse parking aan de Groene Vallei in
Gent werd een meisje van nog geen dag oud gevonden. Een voorbijganger vond het meisje in de ondergrondse
parking van een supermarkt. De vondelinge werd naar het dichtstbijzijnde Jan Palfijnziekenhuis gebracht. Daar
gaven ze haar de naam Mila Palfijn. Mila Palfijn kreeg een pleeggezin en een nieuwe naam.

Referenties:
Archief OCMW Gent (zonder datum). 'Vondelingen' [online geraadpleegd via: http://www.ocmwgent.be/vondelingen.html]
De Man, L. (1956), Vondelingen en hun naamgeving, Leuven: Instituut voor Naamkunde
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 9)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde,
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp,
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem;
in het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer
4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke,
Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, Zoutenaaie en ‘s-Heerwillemskapelle)
Oudekapelle, 1782
Lyste ende declaratie inhoudende de arme ende behoeftighe dischenooten der prochie van Oudecappelle (…),
volghens de instrucite ende declaratie van sieur Joannes Baptiste MAES, als hooftman der gemelde prochie (…)
Alvooren Beranrdus VERHULST boeren werckman ter elde van 43 jaeren met vrauwe ter elde van 36 jaeren met
drie hunne kynderen op dese prochie, een knechtjen van 7 jaeren, het tweede knechtjen oudt 5 jaeren ende een
meysken ter elde van 2 jaeren
De weduwe N. CRUYT impotent ter elde van 50 jaeren met haere dochter van 14 jaeren die met haer woont, en
hun ten deele geneirende met spinnen, woont alsvooren
Vidua Pieter LOUWICK ter elde van 39 jaeren, cleermakeghe in vrauwe cleederen met drie haere kynderen op dito
prochie woonende, een knechtjen van 6 jaeren, een ydem knechtjen van 9 maenden ende een meysken van 3
jaeren
Pieter MOENAERT met vrauwe, beede in hooghen ende versleeten ouderdom, hun voormaels geneirt hebbende
met boerenwerck, woont alsvooren
Joannes LOBEL ter elde van 50 jaeren, schynnende crancksinnigh te syn met een vrauwe ter elde van 60 jaeren
geheel debil ende caduuq, woonende op Ghyvelde Berghen Ambacht
Joannes DEPUYDT ter elde van 36 jaeren boeren werckman met vrauwe ter elde van 30 jaeren, belast met vier
kynderen woonende op de prochie van Renynghe te Cnoque, een knechtjen van 8 jaeren, het tweede knechtjen 5
maanden, een meysken van 6 jaeren ende het tweede meysken 3 jaeren
Aldus dese lyste gemaekt (…) 30 novembre 1782
(get. DELALEEUWE)
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Brugse Vrije
Lyste der afgesetene dischgenooten der stede ende casselrie van Veurne woonende onder den lande van den Vrijen
Naemen der disch-genooten

naemen
der
prochie van den
disch wanof sy
onderhouden
worden

naemen der prochie
waer sy woonachtigh
syn

wat sy gedeurende de
twee
leste
jaeren
genooten hebben

vidua Joannes BAROEN

Oostduynkercke

Snaeskercke

134

Heindryck DEPREZ en vrauwe

Sinte Jooris

Brenynge

81.1.3

Pieter Jacobus CLAEYS

Pervyse

Knocke

60

Frans MAES

Eggewaertscapelle

Woumen

107.18

Vidua Joannes VLAMYNCK

Wulpen

Leffynge

21

vidua Joannes POUCKE en 4
kynders

Leysel

Keyhem

12 p. te maende

Philippus ROELANT en vrauwe

Wulveryngem

Lombaertzyde

3/8 deelen
maende

Alexander NAESSEN en vrauwe
met 3 kynderen

St. Nicolais

Ghistel

96.12.9

vidua Jacobus ROBERT en 6
kynders

Coxyde

Slype

12 p. te maende boven 42
p. huysheure s’jaers

Joannes TURPEIN

Haerynge

St. Laureins

28

Jacobus BLOMME

Westvleteren

Woumen

78.12

Renynge

Keyem

99.3

Constantia LATRUYWE

Hooghstaede

Kokelaere

48 p. s’jaers

Joannes ANNET met vrauw en
kynders

Caeskercke

Zarren

179.7.6

Tobias DECLERCK met vrauw en
kynders

Caeskercke

Clercquen

108.16

verlaten huysvrauwe Joannes
FLAHEEL en kynders

Caeskercke

Merckhem

270.16

Joannes LENOIR

Stuyvekinskercke

Beerst

36.8

Norbert PAUWELS

Stuyvekinskercke

Westende

194.19

Pieter LEFEVRE

Stuyvekinskercke

Lombarzyde

51.19

vidua Pieter CAESTEKER

Stuyvekinskercke

Snaeskercke

98.14

Pieter LEGRAND

Stuyvekinskercke

Houthave

44.2

Oostkercke

Lombaertzyde

13.1.4 te maende

Philippus DEMOLDER

Alveryngem

Slype

57.16

vidua Jean NASSCHAERT

Veurne stadt

Oostcamp

72 p. s’jaers

vidua Joannes
kynders

BODEYN

Pieter DERHILLE met
ende ses kynderen
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en

vrauw

terwe

te

Lyste der afgesetene dischgenooten vanden Lande van den Vrye woonende binnen de stede ende casselrie van
Veurne
naemen der dischgenooten

naemen der prochie
van den disch wanof
sy
onderhouden
worden

naemen der prochie
waer
sy
woonachtigh syn

wat sy gedeurende de
twee
leste
jaeren
genooten hebben

Cypriaen SCHORREL

Beerst

Caeskercke

ten jaere 1774 tot 1.15.6

Andries WILLEM

Eessene

Stuyvekenskercke

3.17.0

vidua Jacob HINDRYCX

Eessene

Lampernisse

9.18.0

Marcus AERNOUT

Eessene

Alveringhem

4.0.0

Frans POORTER

Eessene

Bulscamp

in eene sieckte tot 0.10.6

Joannes DONCK

Eessene

S’Willems

3.0.0

Jacob DEN DISER

Eessene

St.Jacob

5.0.0

vidua Benedictus DARIS

Keyhem

Provisie

ten jaere 1775 in deirynck
tot 1.6.8

Jacob STROOM

Moere

Pervise

t’jaer 1775 7.15.7 ende
rest te betaelen twee
jaeren cheyns van een
woonhuys

vidua Pieter Jacobus CLAEYS

Moere

Alveringhem

4.8.0 sonder woonste

Joseph VAN HILLE

Vladsloo

Caeskercke

1.11.6

Jacob PYSSONNIER

Woumen

Polynckhove

13.8.7

vidua Joseph MAERTEN

Woumen

ST.Jacobscappelle

5.8.1

vidua Pieter LEEMAN

Woumen

Nieucappelle

3.17.1

Jan DERAET

Woumen

Oostkercke

2.5.1

Jan SAMOY

Zarren

Pervise

in sieckte tot 2.17.9

vidua Jacobus BOEYDENS

Slype

Slype

9.9.0

vidua Beernaert BRUYNE

Slype

Slype

10.0.0

Jacobus DEBRUYNE

Slype

Westcappel

1.1.0

Pieter PIETERS

Slype

Provise

2.2.0
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EEN STUKJE ERFGOED… MEE VERKOCHT:
EEN LIJST VAN FONDATIES IN WULVERINGEM UIT 1842
JOERI STEKELORUM
Recent werd door het stadsbestuur van Veurne de historische en geklasseerde pastorie van Wulveringem
(Beauvoorde) verkocht aan de meestbiedende particulier… Een prachtig pand, waar de geschiedenis zowel buiten,
maar ook van binnen, zo van uitstraalt.
We hadden het geluk om net voor de openbare verkoop, in december jl., een bezoek te brengen aan het
leegstaande pand… of, toch bijna helemaal leegstaand. Op de binnenkant van een deur van de kast waar ooit de
archieven in bewaard werden, troffen we een opgeplakte affiche aan met als hoofding “Fondatien ten eeuwigen
dage gesticht binnen de kerk van Wulveringhem, zoo ten laste van het Armengesticht als van de kerk van
Wulveringhem als van eenige particuliere, genoteerd door zyne Hoogweerdigheyd den Bisschop van Brugge in
daten 23 september 1842 zoo volgt”. Aan de linkerkant opgekleefde gedachtenisprentjes met de “naamlijst der
bekende heeren pastoors van Wulveringhem (in Veurneambacht)”.
De enige manier om dit stukje erfgoed voor het nageslacht te bewaren was er foto’s van nemen, zodat we achteraf
de transcriptie konden doen. Tot nut voor wie het aanbelangt… misschien vind je er een voorouder tussen of een
ver familielid.
Naast deze lijst was er ook een overzicht van de gekende pastoors van Wulveringem. Dit publiceren we in een
volgend nummer.

Overlijdensakte van Norbertus Benedictus BUYCK, afkomstig van Veurne (Sint-Denijs) die gedurende 32 jaar
pastoor was van Wulveringem. Hij overleed op 31 juli en werd begraven in de voorkerk, bij de eerste pilaar, onder
het wijwatervat. Hij stichtte vier gezongen missen en drie loven, jaarlijks te zingen in de Octaaf der Geloovige
zielen.
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Fondatien ten laste van het armengesticht
nr

namen der stichters

aard der fondatien

datum van ontlasting

regten regten regten regten regten
van
van
van
van den van de
den
den
den
klokkercke
heer
heer koster luyder
pastor onderpastor
7,26
3,62
2,5
1,82
2,7

total

1

Iseboudt Pieter

3 lessen, lauden en postofficie

13 january

17,9

2

Snouckaert Wauter

gezongen misse, zonder assistentie

zaterdag na dertien dag

1,63

0,55

2,18

3

Van Torre Nicolaus

idem

1,63

0,55

2,18

4

Decrock Vigoureux

idem

1,63

0,55

2,18

5

Decrane Karel

idem

den eersten maendag
van den vasten
de tweede weke van den
vasten
den maendag na Oculi

1,63

0,55

2,18

6

Van Bambeke Isaac

idem

den dynsdag na Oculi

1,63

0,55

2,18

7

De Weeze Jan

idem

den donderdag na Oculu

1,63

0,55

2,18

8

De Value Jacob

idem

den maendag na Judica

1,63

0,55

2,18

9

De Value Relijn

Idem

den zaterdag na
Quasimodo
den witten donderdag

1,63

0,55

2,18

1,63

0,55

2,18

26 april

8,17

4 meye

1,63

0,55

2,18

1,63

0,55

2,18

1,63

0,55

2,18

10 Decrane Jacob

idem

11 Dewulf Omaer en huysvrouw
12 Hoorneweder Jacob

2 gezongen missen met commendatien
na d'eerste misse
gezongen misse zonder assistentie

13 Galeyn Jacob

idemp

14 Colens Torine (?) of
Margaretha STEENS
15 Weens Margareta

idem

den vrijdag na H.
Kruysdag
den donderdag na Sinxen

idem

na H. Sacramentdag

1,63

0,55

2,18

16 Steens Margareta

idem

in de maend meye

1,63

0,55

2,18

17 Weens Christoffel

idem

idem

1,63

0,55

2,18

18 Weens Dieryck

idem

idem

1,63

0,55

2,18

19 Denaeyere Jacob

gezongen misse met commendatien

den 22 of 26en meye

4,08

1,82

1,36

0,91

20 Mesdach Cornelius

gezongen misse met Ps. Miserere

den 4 juny

2,73

1,35

0,91

0,91

21 den zelven

26 gelezen missen by jare

onbepaald

32,66

22 Mesdach Guillielmus

gezongen misse met den Ps. Miserere

den 5 juny

2,73

23 Schipman Andries

gezongen misse zonder assistentie

den 11 dito

1,63

2,71

2,71

1,27

3,28

18,14

8,17
1,35

7,25
32,66

1,35

0,91
0,55

0,91

1,35

7,25
2,18
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24 Socx Willem

idem

in de maend juny

1,63

25 Moeyaert Nicolaus

den 18 juny

5,44

26 Desodt Nicolaus

gezongene misse, commendatien met
post officie
gezongene misse zonder assistentie

1,63

0,55

2,18

27 De Value Gillis

idem

den zondag voor
Magdalena
in de maend augustus

1,18

0,32

1,5

28 Elleboodt Mailliaert

gezongene misse en Ps. Miserere

den 3en september

2,71

29 Decrane Jan en huysvrouw

gezongene misse zonder assistentie

in de maend september

1,22

30 Schipman Pieter

gezongene misse, commendatien en
post officie
gezongene misse zonder assistentie

den 23en october

5,44
1,18

0,32

1,5

31 De Rycke Sion (?) en
huysvrouw

0,55
2,71

0,91

1,82

0,91

2,18
0,91

0,55

2,73

1,82

0,43
2,71

1,82

13,61

6,9
1,65

1,36

2,05

13,38

32 Quaetjonck Jan

idem

maendag na
Wulveringhem
kerstwijding
onbepaald

1,63

0,55

2,18

33 Courte Omaer

idem

idem

1,22

0,43

1,65

34 Quarteel Jan

idem

idem

1,22

0,43

1,65

35 Quarteel Renier

idem

idem

1,23

0,42

1,65

36 Oulterseune Renier en
huysvrouw
37 Vanhove Michiel

idem

idem

1,31

0,44

1,75

idem

idem

1,31

0,44

1,75

38 Carels Jan

idem

idem

1,32

0,44

1,76

39 Desomer Abel

idem

idem

1,32

0,44

1,76

40 Schipman Andries

idem

idem

1,32

0,44

1,76

totaal (fr.)

117,65

17,18

28,49

8,64

15,3 187,24

Fondatien ten laste der kerkfabriek
nr

namen der stichters

41 Iseboudt huysvrouw Pieter
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aard der fondatien

gezongene misse, commendatien en
post officie

datum van ontlasting

den 12en january

regten regten regten regten regten
van
van
van
van den van de
den
den
den
klokkercke
heer
heer koster luyder
pastor onderpastor
5,44
2,73
1,82
0,91

total

10,9

42 Devoghelaere Jacqueminken
huysvrouwe Pieter Van
Craninghe
43 Bazyn Jan

gezongene misse met de ps. Miserere
en De Profundis

den 23 february

3,62

1,19

1,19

0,72

6,72

gezongene misse en commendatien

den 11 april

4,33

2,18

1,46

1,08

9,05

44 Pyl huysvrouw Jacobus

gezongene misse en Ps. Miserere

den 2 juny

2,73

1,35

0,91

0,45

5,44

45 Vandermeersch heer en
meester Pieter
46 Van Waterleet jonker Pieter
en huysvrouw
47 Vandermeersch heer en
meester Michiel
48 den zelven

gezongene misse met commendatien
en post office
idem

den 7 dito

5,44

2,73

1,82

1,35

11,34

den 18 augustus

5,44

2,73

1,82

1,08

11,07

idem

den 19 dito

5,44

2,73

1,82

1,08

11,07

onbepaeld

13,61

13,61

idem

13,61

13,61

51 Benaut Cornelius

tien gelezene missen ter eere van OLV
en Ps. De Profundis
tien gelezene missen 's jaers ter eere
van den aertsengel Michael met de ps.
De Profundis over de sepultiere
gezongene misse, commendatien en
post officie
idem

den 15 dito

5,44

2,73

1,82

0,91

10,9

52 Marrannes Cornelius

gezongene misse en commendatien

daegs na Ste. Catharine

4,08

1,35

1,35

1,07

7,85

53 Eschavet Jan

gezongene misse met Ps. Miserere

den 9 december

2,73

0,91

0,91

0,55

5,1

77,35

23,36

16,74

10,1

127,56

49 den zelven
50 Bazyn Guillielmus

den 13 november

totaal (fr.)

5,44

2,73

1,82

0,91

10,9

Fondatien ten laste van particulieren
nr

namen der stichters

54 Coene jouffrouw Mary
Catherine
55 Buyck heer en meester
Norbertus

aard der fondatien

datum van ontlasting

regten regten regten regten regten
van
van
van
van den van de
den
den
den
klokkercke
heer
heer koster luyder
pastor onderpastor
37,73
9,25

total

30 gelezene missen by jaere

onbepaeld

46,98

vier gezongene missen en drie loven

binnen de (…) der
geloovige Zielen

10,35

5,16

4,19

2,9

21

43,54

totaal (fr.)

48,08

5,16

4,19

2,9

30,3

90,52
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INTERESSANTE BRONNEN ONLINE
BRON:

-

BRUGSE STAM + LEZERS

Op de website van de “Archives Départementales du Nord” zijn de tienjaarlijkse tafels (‘tables
décennales’) van de burgerlijke stand nu uitgebreid tot 1932. De akten zelf staan nog niet online, maar
kunnen opgevraagd worden bij de gemeenten.
Website: http://archivesdepartementales.lenord.fr/?id=etat_civil

-

De Brugse Biekorfbibliotheek zet historische kranten online.
De nieuwe krantenbank bevat 250.000 gedigitaliseerde pagina’s uit Brugse historische kranten. Dankzij
OCR (optische tekenherkenning) is zoeken via trefwoord mogelijk, bv. op de naam van een voorouder.
Volgende kranten zijn nu reeds online beschikbaar:
 Brugsche Gazette: 1795-1796 ; 1814
 Gazette van Brugge: 1797-1811 ; 1814-1914 ; 1918-1919
 ’t Jaer 30: 1864-1870
 ’t Jaer 70: 1870-1882
 Journal de Bruges: 1837-1914 ; 1918-1940 ; 1944-1953
 Journal du Département de la Lys: 1811-1814
 La Patrie: 1848 ; 1851 ; 1876-1914 ; 1919-1939
 Stadsbode: 1917-1919
 De Westvlaming: 1863-1878
Website: http://historischekrantenbrugge.be

-

Een lezer bezorgde een link naar een portaalsite voor genealogisch onderzoek in Canada:
Website: http://canadagenweb.org

-

De website van het Nederlandse CBG is sinds 1 september 2016 vernieuwd en uitgebreid. Er is een centrale
zoekingang voor stamboomgegevens, archiefbronnen, familienamen en familiewapens:
Website: http://cbg.nl/

-

Nederlandse databank van familienamen met minstens 5 naamdragers:
Website: http://cbgfamilienamen.nl

-

Franse databanken van familienamen:
Website: http://nom-famille.com/noms-les-plus-portes-en-france.html
Website: http://genealogie.com/nom-de-famille/

-

Drie archiefinstellingen hebben gezamenlijk een website ontwikkeld waarmee het lezen van oude
handschriften geoefend kan worden. Volgens de instellingen is hier behoefte aan omdat steeds meer
mensen zelf onderzoek doen in de archieven. Het lezen van oud schrift wordt ook wel paleografie
genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). Op de website
www.watstaatdaer.nl kan al puzzelend de vaardigheid van paleografie worden vergroot.

-

De bevolkingsregisters van Veurne en deelgemeenten (1846-1910) staan online !
Avekapelle
Bulskamp
Eggewaartskapelle
Houtem
De Moeren
Steenkerke
Veurne
Vinkem
Wulveringem
Zoutenaaie

http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025c|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025g|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025d|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025j|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025k|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025f|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025l|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025m|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025e|fb
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DIGITAAL LOKET MOET NABESTAANDEN WEG WIJZEN NAAR OVERLEDENEN
OP BEGRAAFPLAATSEN IN KOKSIJDE
JOERI STEKELORUM
Via een handige toepassing kan je voortaan vanaf je pc of telefoon gemakkelijk de ligplaats van een overledene
vinden.
Koksijde telt drie gemeentelijke begraafplaatsen: Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen. Op die plaatsen bevinden
zich samen ca. 7.400 zerken, die aan ca. 11.000 overledenen herinneren. Omdat de zoektocht naar een
rustplaats van een overledene niet altijd evident is, heeft de gemeente het online begraafplaatsenloket
uitgewerkt.
Via deze handige toepassing kan je voortaan vanaf je pc of mobieltje gemakkelijk de ligplaats van een
overledene vinden. Door het ingeven van bepaalde gegevens ga je snel een eenvoudig op zoek naar de locatie
van een graf. Je kunt zoeken op (een deel van) de naam, geboortedatum, sterfdatum of ligging. Als
zoekresultaat in de online toepassing krijg je de gegevens over de overledene, de ligging van het graf en zelfs
een foto van het zerk te zien.
Alle graven worden duidelijk en overzichtelijk in de overzichtskaart weergegeven. Je kan ook klikken op het
graf, op die manier krijg je de gegevens van de overledene(n).
Het geoloket bereik je via de gemeentelijke website: http://www.koksijde.be/kerkhoven (aanbevolen gebruik
van de Mozilla browser)
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HET BEGIN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN VEURNE
JOERI STEKELORUM
In het door Jef Cailliau gedeponeerde archief vonden we een kranteknipsel uit de begindagen van de tweede
wereldoorlog in Veurne. Een verslag van de feiten en een lijst van slachtoffers die werden begraven op het
stedelijke kerkhof. Op het kerkhof aan de Oude Vestingstraat is er, tegen de brandweerkazerne, nog steeds een
ereperk, waar de meeste van deze slachtoffers nog begraven liggen. Ietwat troosteloos….

Links: vooraan het mooi onderhouden ereperk voor de Franse soldaten, achteraan de betonnen herdenkingskruisjes
op een eerder troosteloos ereperk voor de burgerlijke slachtoffers; rechts: kruisje ter nagedachtenis van Eugene
Los.
Uit Veurne – hoe Veurne den oorlog doorstond
Reeds van af 2de Sinksendag had onze stad een oorlogsuitzicht. Van alle kanten kwamen vluchtelingen
toegestroomd, die, ’t zij per auto, ’t zij per trein of te voet, in Veurne aanlandden. Van Oostende, Nieuwpoort,
Brugge, enz. zond men de vluchtelingen naar Veurne, waar het een luilekkerland moest zijn. De bewoners deden
hun best, om de duizenden vreemdelingen te voeden en te herbergen. Na enkele dagen kwam schaarschheid aan
brood.
Nu was het een tijd van drukte, waarin zich vooral onderscheiden hebben de heeren burgemeester Van Hee en
stadssekretaris Rathé, het personeel van het stadhuis, Z.E.H. Principaal en de Zusters van ’t College en al de
Kloostergemeenten van Veurne, de Pompiers (als verkeersagenten) en de mannen der Tert. Wacht. Vooral voor
wat de voeding der vluchtelingen aangaat, legde men in ’t College en bij de Zusters Annuntiaten, bij de Blauwe
en Zwarte Zusters wonderen van zelfopoffering, moed en wijs beleg aan de dag, bij zooverre dat de vluchtelingen
als een kreet deden weergalmen “Nergens is men zoo goed als in Veurne”.
Maar dan kwamen de mannen van 16 tot 45 jaar met duizenden toegestroomd uit Roeselare, Ieper en Poperinge.
Wat in de eerste tien dagen na Sinksen in en door Veurne getrokkenis, grenst aan het ongeloofelijkste.
Op donderdag 23 mei moesten al de vreemdelingen naar Oostende vertrekken en op 24 mei, ’s namiddags te 2
uur, werd Veurne voor de eerste maal met bommen bestookt. 26 personen verloren hierbij het leven.
Nu en dan kwamen nog vliegtuigen boven Veurne vliegen, tot op dinsdag 28 mei een hevig luchtgevecht boven
onze stad plaats greep, gedurende het welk drie groote torpillen werden geworpen, die de ruiten van de stad
deden rinkelen en veel gebouwen beschadigden.
Woensdag 29 mei begon voor Veurne de groote marteling. De stad werd dan van dichtbij beschoten. De burgers
die nog bij duizenden in de kelders bleven – zij konden immers niet vluchten want ze wisten niet waar naartoe –
wserden meestal uit hun schuilplaatsen verdreven door de Engelsche soldaten. Veel Veurnaars hebben de stad
verlaten en enkelen verloren dan het leven. De stad werd een nest van machienegeweren en Veurne zou
hardnekkig verdedigd worden.
Wie nog in de kelders bleef zal niet zoo licht den donderdag en vrijdag onder ’t bombardement vergeten. Op die
dagen was het onmogelijk de kelders te verlaten en velen moesten honger lijden. In den nacht van 31 mei op 1
juni vielen honderden obussen op Veurne, zoodat de stad in een puinhoop herschapen werd. God alleen heeft ons
onder zijn hoede genomen en ons veilig en ongedeerd uit de vernieling gered. Den zaterdag morgen heel vroeg
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werd de beschieting stop gezet en om 8 uur kwamen de eerste Duitsche soldaten in onze stad. Den zondag 2 juni
werden nog enkele obussen geschoten en vielen den maandag zes bommen op onze stad;
Dit zoo onvolledig verhaal vermelt niet wie in de beschieting het leven verloor of gewond werd, dat vindt men op
een andere plaats. Ook niet wat de heeren de Grave, Trypsteen, Bulckaert en vele anderen en de leden van het
Rood Kruis in ’t algemeen voor de bevolking deden. Veel Veurnaars hebben er hun leven aan te danken. Tusschen
de bombardementen ging de heer Trypsteen hulp verleenen aan wie in nood was. Veel stervenden en gekwetsten
werden bijgestaan en vervoerd.
Wie door Veurne komt moet bekennen dat geen enkel stad of dorp zo algemeen vernield werd. De kerken, het
Gerechtshof, honderden huizen, de beroemde Ceciliatoren, het Spaansch Paviljoen, de Spoorhalle, het College en
de verschillende schoolgebouwen zijn niet gespaard gebleven. Water, gas en elektriciteit waren afgesneden. Voeg
daarbij het geweldig branden van talrijke bevoorradingsplaatsen en huizen.
Met lof mag men getuigen dat de Heeren burgemeester en sekretaris, alsook de Geestelijken van Veurne, de stad
niet verlaten hebben en steeds ten dienste stonden van de bevolking.
Lijst der gedoode personen begraven op het stedelijke kerkhof:
naam
Caramin
Jacquemin
Veillet
Kesteloot
Vilain
Vandepoele
De Weirdt
Ronsmans
Deghaye
Delcloo
Flahou
Doyen
Siaen
Delorge
Sterckx
Caesteker
Mageno
Andries
Geens
Leemans
Pirotte
Janssens
Los
Dielis
Demeulenaere
Walstein
Walstein
Vandamme
Bruynooghe
Deburgraeve
Geerts
De Meulenaere
Lambrechts
Pelgrim
Ryckebusch
Blanckaert
Van Arendt
Van Cauwenberghe
Van Haecke

voornaam
Edward
Clementine
Jeanne
Jozef
Denise
Jules
Godfried
Maria
Jean
Maria
Rachel
Maria
Henri
Georges
Omer
Elisa
Plaerde
André
Jan
Petrus
Marcel
Edgard
Eugen
Hypolit
Willy
Colette
Marie
Leonie
Sophie
Edward
Godfried
Alexander
Silvia
Julien
Jules
Hendrik
Henri
Jules
Henri

gemeente
Clabecq
Doornik
Herseaux
Veurne
Veurne
Veurne
Koksijde
Winksele
Herstal
Veurne
Veurne
Jemappes
Leuven
Huy
Elsene
Veurne
Brussel
Court-St-Etienne
Werchter
Antwerpen
Seraing-sur-Meuse
Scherpenheuvel
Veurne
Antwerpen
Veurne
Tienen
Tienen
Veurne
Oostduinkerke
Veurne
Hees
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Nieuwpoort
Wingene
Ieper

opmerking

getroffen door de eerste bom op Veurne

vrouw en dochter
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Hatse
Albert
Veurne
Martino
Jean
Dison
André
Camiel
Ransart
Delancker
Desire
Veurne
Schugalte
Beatrice
Brussel
Breugelmans
Johannes
Veurne
Loncke
Elie
Nalines
Flament
Henriette
Thumaide
Van Bavinchove
Nieuwpoort
Debandt
Amanda
Veurne
Debandt
Maria
Veurne
Jamees
Nieuwpoort-bad
Miller
Rebecca
Ukkel
Florizoone
Justin
Veurne
Decoene
Gerard
Wulpen
Bollijn
Maria
Mechelen
Pingault
Albert
onbekend
Belgisch soldaat
Van Maeldergem
Madeleine
Doornik
Pauleyn
Karel
Veurne
Put
Emiel
Sint-Niklaas
Lemahieu
Hektor
Charleroi
Monnoyer
Hektor
Montigny-sur-Sambre
Verrijdt
Edward
Antwerpen
Vrijdags
Victorine
Kessel-Lo
Cloet
Silvia
Veurne
Jacobs
Franciscus
Turnhout
Adam
Eugeen
Marcinelle
Ostijn
Nieuwkerke
dokter
Wils
René
Koksijde
Grijffou
Helena
Veurne
Tassellon
Jean
Halle
Verdoolaeghe
Maria
Veurne
Melsens
Frans
Veurne
Bekaert
Mathilde
Veurne
Devoghel
Romanie
Veurne
Putteman
Yvonne
Mechelen
Delorge
Pierre
Han-sur-Sambre
ook nog 20 onbekende personen; 37 Engelse soldaten en 8 Franse soldaten
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Zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017

Nationaal Congres FV te Brugge

vrijdag 21 april 2017

Bezoek aan het Stadhuis en stadsarchief Diksmuide
o.l.v. Chris Vandewalle, stadsarchivaris, zie blz. 20

Zondag 23 april 2017

Erfgoeddag: ons centrum is open 10-17u

Zondag 21 mei 2017 om 10 uur

Voordracht door Laurent Inghelbrecht
Beleid, bestuur en rechtspraak in het Vroegmoderne Brugse
Vrije. Bronnen voor familiekundig en heemkundig
onderzoek

Zaterdag 2 september 2017

Uitstap regio Frans Vlaanderen (o.l.v. Jef Ameeuw), meer
info volgt
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IN MEMORIAM… JEF CAILLIAU
Op donderdag 23 februari kregen we het droevige bericht van zoon Dirk dat ons ere-bestuurslid en medestichter
van onze afdeling Jozef Cailliau, zachtjes was ingeslapen in het WZC Noordduin in Koksijde. Jef was het
genealogische geheugen van onze afdeling. Sinds meer dan 50 jaar was hij actief in onze kringen en hij publiceerde
heel wat bronnen.
Als posthume hulde aan Jef hield onze voorzitter Joeri Stekelorum een afscheidsrede als afsluit van de
uitvaartplechtigheid in de Sint-Idesbalduskerk van Sint-Idesbald op vrijdag 3 maart jl.
Beste Dirk, Frank, Marleen, Rita en Jenny, kleinkinderen en
achterkleinkinderen van Jef,
Beste familieleden, vrienden en kennissen die vandaag allen samen de
beste herinneringen aan Jef diep in ons hart dragen; een dag waarop
we afscheid moeten nemen van hem die ons zo dierbaar was.
Als voorzitter van Familiekunde Vlaanderen regio Westkust en als
bestuurder van Familiekunde Vlaanderen is het mijn morele plicht, uit
dankbaarheid, enkele woorden uit te spreken over de verdiensten van
Jef op het vlak van de genealogie. Beste Jef, ik richt me dan ook, met
heel veel respect, voor een laatste maal tot jou.
Je werd geboren in een Veurnse familie met gevestigde waarde. Je
overgrootvader Edmond Cailliau was een vooraanstaande inwoner van
die stad: voorzitter van de kerkraad van Sint-Niklaas,
gemeenteraadslid, lid van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, van
de Staats Middelbare school en vooral gemeentesecretaris van
Eggewaartskapelle, Wulpen en Koksijde.
Deze rijke familiegeschiedenis heeft je er ongetwijfeld toe aangezet om zo veel jaar geleden zelf actief
op zoek te gaan naar je roots; het willen weten wat je afkomst is, waarom ben ik wie ik ben. Reeds in de
jaren ’60 werd je lid van wat toen nog de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde was. Je lidnummer, 687,
was het laagste nummer van onze afdeling. Je had dus binnen onze vereniging als het ware de langste
staat van dienst. Doorheen de jaren kreeg je wat wij de stamboommicrobe noemen, sterk te pakken. Het
willen kennen van het verleden liet je sindsdien niet meer los. Toen je na je huwelijk met Jacqueline
naar Beveren-IJzer verhuisde, werd je nog meer een echte Westhoeker. Op een boogscheut van de
schreve, de grens met Frans-Vlaanderen, werkte je in de brouwerij van je schoonvader. De grens was voor
jou geen grens, want al vlug ontdekte je de rijke archieven die zich in Frans-Vlaanderen bevonden. Het
zou voor een stuk je levenswerk worden, die rijke bron aan geschiedenis die zich in Sint-Winnoksbergen
en in Hondschoote in de stadhuizen zich bevindt. Je werd er een graag geziene gast Jef. Je stond er de
archivarissen bij die het Vlaamse niet machtig waren en hun eigen stukken dus niet konden lezen. Samen
met wijlen Thérèse Vergriete, archivaris van de stad Sint-Winnoksbergen, doorploegde je vele duizenden
registers en dossiers. Je lag aan de basis van tal van unieke bronnenuitgaven van Bergues en Hondschoote.
Het was typerend voor jou, dat je de kennis en de informatie de je verzamelde niet alleen voor je zelf
hield. Jouw inzet leidde er toe dat vele duizenden genealogen de dag van vandaag nog jou dankbaar zijn
voor de vele bronnen die werden ontsloten door je vele boeken die je publiceerde. Je stond ook steeds
paraat om collega genealogen, zowel in binnen- als buitenland, steeds met raad en daad bij te staan. Je
voerde ontelbare correspondentie, deed zelf opzoekingen om een eindgelopen spoor weer open te
trekken. We zijn je daarvoor dankbaar.
Ook de archieven in je geboortestad Veurne waren voor jou geen enigma. Je kende het archief door en
door, wist precies wat waar te vinden was, je kon er honderduit over vertellen. Je deelde die kennis met
zo velen, ook met mij. Nog steeds gebruik ik zelf je tips die je mij gaf om het archief in Veurne te
consulteren. Je noteerde in de inventaris ook opmerkelijke zaken die je vond: toevalsvondsten: het
heksenproces van Bette Blaere, een kwitantie ondertekent door Jacob Jordaens, een handtekening van
Karel van Lotheringen. In 1989 publiceerde je het Poortersboek van de stad en de kasselrij Veurne, een
turf van 700 bladzijden, een standaardwerk voor de genealogie in onze regio.
Ondertussen publiceerde je korte bijdragen in diverse tijdschriften zowel in binnen- als buitenland:
Vlaamse Stam, Flandre Artois Genealogie om er maar enkele te noemen.
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In 1995 was je medestichter van onze lokale afdeling Veurne-Westkust van wat toen nog de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde noemde. Je zou er vele jaren je opgebouwde expertise ter beschikking
stellen van ons bestuur en van de leden, je stond steeds klaar om te helpen waar je kon.
Tussen 2001 en 2006 publiceerde je wat ik noem je Magnus Opus: de staten van goed van de kasselrij
Veurne, een twintigdelige uitgave. Samen werkten we aan een manier om de gegevens uit de
tienduizenden staten van goed die zich in het Rijksarchief in Brugge bevinden, te ontsluiten. Je had er
heel wat voor over Jef, vele verplaatsingen naar Brugge met de trein of samen met mij in de auto. Terug
thuis bracht je zelf alle gegevens in de computer in. Voor iemand die toen al in de 80 was, vond ik dat
bewonderenswaardig. Maar je zette door, vijf jaar lang, tot het werk af was. Ook dat typeerde jou,
doorzetten !
In 2011 publiceerden we samen nog een ontbrekende schakel: het poortersboek van de stad Nieuwpoort.
Bij de voorstelling in het stadhuis genoot je zichtbaar van het resultaat. Het zou je laatste werk worden.
Van toen af aan ging het voor jou wat minder: het lezen werd steeds moeilijker, de drive die je steeds
had om te weten, te kennen, die drive verloor je spijtig genoeg steeds meer.
En toch bleef je, ondanks deze vele verdiensten en de erkenning die je kreeg voor je vele werk, altijd
heel bescheiden. Je was geen grootspreker, je was een doener, een echte Westhoeker, in stilte werken
maar met een duidelijk doel voor ogen.
Jef, we zijn je erkentelijk voor wat je betekent hebt voor onze regio, voor onze hobby. Jouw inzet zorgt
ervoor dat het verleden niet verloren gaat. Wie schrijft die blijft. Ook in ons hart. Om de fijne mens die
je was, altijd goedlachs, ook wanneer het als eens minder ging.
Hier en nu moeten we spijtig genoeg afscheid van je nemen. Het verdriet dat wij nu om jou heengaan
ondervinden, maakt nu reeds plaats voor een gevoel van respect en van dankbaarheid. Dankbaarheid om
alles wat je tijdens je leven aan ons gegeven hebt en dankbaar omdat jij je kennis met ons hebt willen
delen.
Jef, ik besluit graag met volgende woorden: je hart was gul en breed en diep, bood ruimte aan zovelen,
een ruimte die vaak overliep van warmte om te delen.
Beste familieleden, vrienden en kennissen, laat ons al die mooie herinnering aan Jef in ons eigen hart
sluiten.
Hierna een beknopte bibliografie van het vele werk van Jef Cailliau.

Frans-Vlaanderen
Bergues
'Contrats de mariages à Bergues’, In : FLANDRE ARTOIS GENEALOGIE, 23(1998)2, p. 104
Bergues-Saint-Winoc. Contrats de mariage 1547-1649
Les habitants de Bergues. T.4. Les actes de partage 1500-1549
Duinkerke
Duinkerke Wettelijke passeringen 1506-, Westkust : VVF, 2007. - 270 p.
'Huwelijken te Duinkerke van Antwerpenaren van 1633 tot 1658' In : GENS BRABANTICA (1990), p. 43
Duinkerke. Indices huwelijken 1633-1792, 11 delen
Hondschoote
Hondschoote: Maisons Mortuaires du XVIIeme siecle, 2 delen, 2004
A.M. Hondschoote, Serie II: 1575-1585, texte original. Serie FF: 45 et 46, resume
Hondschoote, genealogische gegevens, serie 44/ 2-4-6 14-98-...; (sterfhuizen)
'De inwoners van Hondschote in het eerste kwart van de 17de eeuw' In : WESTHOEK, 23(2007)3-4, p. 191
Hondschoote, index des registres des chambres pupillaires 1474-1791; index op de weeserij registers, Bailleul :
Centre de Recherche Généalogique Flandre Artois, 1999. - 147p.
Hondschoote: Contrats de mariage 1557-1785. Genealogische gegevens uit de huwelijksakten voltrokken voor de
schepenen van Hondschoote Reeks FF 29&30, 1991. - 60p.
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Hondschote. Regesten van de drie oudste registers van de wettelyke passeeringen (1)' In : VLAAMSE STAM, 40 juli-augustus(2004)4, p. 334
Les habitants d'Hondschoote. Tome 1. 1557-1595
Frans-Vlaanderen - diverse
Glossaire Flamand-Français à l'usage des historiens des familles
Klapper op Register III der Gemeente Eecke (F). Wettelijke passeeringen voor Baliu en Schepenen 1662-1690
Armboutcappel. Reusme Genealogique des Registres & Liasses serie FF. Archives de Bergues St. Winnoc, 149p.
Huwelijkskontrakten Burburg. 1689 – 1762, 36p.
'Huwelijkscontracten in Cassel' In : VLAAMSE STAM, 36 - februari(2000)2, p. 89
'Gelegenheidsvondsten uit departement Nord F 59' In : MEDEDELINGEN VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN
HERALDIEK, 17(1998)4, p. 115

Westhoek
Stad Veurne
De poorters van de stad Veurne. 1393-1550
'Niet rooms-katholieke huwelijken te Veurne' In : VLAAMSE STAM, 31 - maart-april(1995)3-4, p. 209
'Registrum professionis religiosorum abbatie sancti nicolai furnensis' In : MEDEDELINGEN VLAAMS CENTRUM VOOR
GENEALOGIE EN HERALDIEK, 16(1997), p. 14
Afschrift van het overlijdensregister der Sint-Niklaasparochie (Veurne) (1613-1644), Koksijde, eigen beheer, z.j.,
137 p.
Kasselrij Veurne
Volkstelling 1701 van de Kasselrij Veurne, Brugge, VVF-Brugge, 1983. - 93p.
Poortersboek van Veurne, Koksijde : Heemkring Bachten de Kupe-Westhoek, 1989. - 671p
Redenaars van de Spycker van de Stede en de Kasselrij van Veurne, Brugge : VVF Brugge, 1983. - 34p.
Voogdijstelling van wezen in de kasselrij Veurne.
De staten van goed van de kasselrij Veurne, 22 delen, Koksijde : VVF Westkust, 2001-2006
'Notities uit de Staten van Goed van Veurne - Bewaard in het Rijksarchief te Brugge', In : ARCHIKRANT, 13 - januarifebruari-maart(2003)1, p. 25; 13 - juli-augustus-september(2003)3, p. 91; 13 - oktober-novemberdecember(2003)4, p. 101; 14 - januari-februari-maart(2004)1, p. 26; 14 - april-mei-juni(2004)2, p. 55; 14 - juliaugustus-september(2004)3, p. 81; 14 - oktober-november-december(2004)4, p. 118; 15 - januari-februarimaart(2005)1, p. 24; 15 - april-mei-juni(2005)2, p. 52; 15 - juli-augustus-september(2005)3, p. 75; 15 - oktobernovember-december(2005)4, p. 96; 16 - januari-februari-maart(2006)2, p. 51; 16 - juli-augustusseptember(2006)3, p. 89; 17 - januari-februari-maart(2007)1, p. 7; 17 - april-mei-juni(2007)2, p. 56; 17 - juliaugustus-september(2007)3, p. 89
'Monsteringen in de Kasselrij Veurne' In : VLAAMSE STAM, 20 - maart-april(1984)3-4, p. 96
Diksmuide
'Poorters van Diksmuide' In : MEDEDELINGEN VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK, 19(2000)3, p. 8
Nieuwpoort
De staten van goed van de stede ende port Van Nieuwpoort, Koksijde : VVF Westkust, 2007. - 323 p.
'Kapers in Nieuwpoort' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 6 - oktober-november-december(2006)4, p. 38-40
Cailliau Jef, Stekelorum Joeri & Van Acker Jan, Poortersboek Nieuwpoort, Koksijde : VVF
Diverse parochies in de regio Veurne
'Weerbare mannen van Koksijde' in: WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 7 - juli-september(2007)4, p. 37
'Weerbare mannen van Oostduinkerke' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 8 - januari-maart(2008)1, p. 2
'Weerbare mannen van Wulpen en Booitshoeke' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 7 - juli-september(2007)3, p. 24-25
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Klapper Dopen Bulskamp 1604-1720 + index op naam van de moeder, Handzame : Vlaams Centrum voor Genealogie
en Heraldiek, 1999. - 135p.
Parochieregisters Adinkerke, dopen 1794 - 1819 op naam van de moeder, de vader, 36p.
'De Orde van Malta in Wulpen' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 8 - juli-september(2008)3, p. 33-34
'Een lijst van het grondbezit van de cisterciënzeabdij Ter Duinen in de kasselrij Veurne-Ambacht uit 1587' In :
ARCHIKRANT, 17 - juli-augustus-september(2007)3, p. 78
'Buitenlandse vrijwilligers in dienst van het Frans leger' In : VLAAMSE STAM, 27 - oktober(1991)10, p. 478
'Een onkostenstaat voor de legering van regimenten ruiters en voetvolk in Noord- en Zuidschote (1644)' In :
WESTHOEK, 24(2008)3-4, p. 177
'Elverdinge' In : VLAAMSE STAM, 23 - september(1987)9, p. 409
'Heerlijkheid van Nieuwcapelle' In : Vlaams Centrum Genealogie en Heraldiek, 14 - 3(1995)
'Issuen van de heelijkheid en de keure van Reninge' In : VLAAMSE STAM, 26 - maart-april(1990)3-4, p. 263

Brugse Vrije
Staten van goed Brugse (1ste, 2de en 4de reeks) Vrije regio Veurne, Westkust : VVF, 2006. - 95 p. - Bevat index
op gemeenten, alfabetische tafels op naam van de man en alfabetische tafels op naam van de vrouw

genealogie
'De familie Cailliau in Poperinge' In : WESTHOEK, 17(2001)2-3, p. 107
'De kwartierstaat van Jozef Albrecht Maurits Maria Cornelius Cailliau' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 10 - januarimaart(2010)1, p. 12-16
'La famille Dewulf de Bergues' In : FLANDRE ARTOIS GENEALOGIE, 30(2005)2, p. 85
'La famille Drieux' In : FLANDRE ARTOIS GENEALOGIE, 26(2001)1, p. 25 ; 26(2001)2, p. 90 & 26(2001)3, p. 146

Jef Cailliau en Jan van Acker, 29 oktober 2005, 10 jaar FV Westkust
Foto genomen na het referaat van Jan met als titel “de Staten van Goed van de Kasselrij Veurne
duiding van het historisch en genealogisch belang van deze uitgave

jrg. 17 nr. 1 |

5

BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 10)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde, Oostduinkerke,
Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle en
Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem; in het nummer 2/2015: Izenberge,
Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer 4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in
het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke, Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort,
Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer 4/2016: Oudekapelle en parochies in het Brugse Vrije)

Haringe

Pertinente lyste van alle de persoonen onderhouden van den disch der prochie van Harynghe met de namen der
persoonen gealimenteert (…)
Ende eerst de gonnen woonende op de prochie van Harynghe
Alvooren Joannes BLAEKE ter elde van 54 jaeren hem geneirende met schoelappen, syn wyf ter elde van 49 jaeren,
belast met vier kynderen danof twee zoonen ende twee dochters, het outste soontje ter elde van 14 jaeren,
impotent, ’t ander 11 jaeren, het outste dochterken 16 jaeren ende het jongste 7 jaeren
Frans BOTS ter elde van 66 jaeren hem geneirende met schoenlappen, hebbende zyne huysvrauwe van ontrent de
53 jaeren ende eene dochter oudt 24 jaeren
Martinus BOURREYE impotent jonghman ter elde van 71 jaeren, besteedt
Frans BLAEKE ter elde van 57 jaeren, zyne huysvrauwe 54 jaeren, belast met een kyndt zynde eenen zoone ter
elde van 12 jaeren, den vader hem geneirende met schoenlappen
Vidua Guillaume CANDRY ter elde van 72 jaeren geaffligeert, zynde besteedt
Marie CLAUWET ter elde van 45 jaeren, weduwe zonder kynderen, altyd siek, nochtans als ’t mogelijk is haer
geneirende met spelwerken
Pieter D’ARTOIS oudt 51 jaeren hem ten deele geneirende met te dryven voor de meulenaers als hy gezont is, syne
huysvrauwe ter elde van 43 jaeren belast met vier kynderen, danof twee soonen ende twee dochters, den oudtsten
zoone ter elde van 19 jaeren werkende in de pottebackerie alhier, den jonghsten oudt 8 jaeren, de oudtste dochter
15 jaeren ende de jonghste 18 maenden
Jacobus DUFOUR filius Louis ter elde van ontrent 20 jaeren, jonghman, geaffligeert door het snyden van de steene,
besteedt
Benedictus DEZANDT filius Christoffel, impotenten jonghman ter elde van 47 jaeren, besteedt
Joannes GEORGE ter elde van 60 jaeren hem geneirende met schoenmaecken ende lappen, zyne huysvrauwe ter
elde van 50 jaeren, belast met vier kynderen, danof 2 zoonen ende twee dochters, ’t outste soontje ter elde van
11 jaeren, ’t ander 9 jaeren, d’outste dochter 19 jaeren ende d’ander 6 jaeren
De weduwe Pieter LARIDON ter elde van 56 jaeren, belast met eene dochter, oudt 14 jaeren, de moeder zynde
buyten staete an eenigh werk te doen

6 | jrg. 17 nr. 1

Jan LABYDT oudt 49 jaeren, zyne wyf 40 jaeren, hem geneirende met boerewerk, belast met een dochterken oudt
11 jaeren
Joanna TOP filia Francois impotente dochter ter elde van 57 jaeren
De weduwe Frans MYNJOOT ter elde van 55 jaeren, half onnoosel, haer geneirende met spinnen; belast met eenen
soone ter elde van 15 jaeren ende eene dochter oudt 17 jaeren
Martinus MEESCHAERT blint geworden ledent eenige jaeren, ter elde van ontrent de 61 jaeren, syn wyf 64 jaeren,
hebbende twee kynderen danof eene soone ter elde van 18 jaeren, hem geneirende met te werken in den touback,
ende eene dochter ter elde van 15 jaeren
Bonefaes BUTEIN, imbicilen knecht ter elde van ontrent de 46 jaeren, besteedt
Jacobus PINNY getrauwt man oudt 45 jaeren, syne huysvrauwe oudt 45 jaeren, hem ten deele geneirende met
schoenmaeken ende lappen, belast met zeven kynderen danof vier soontjens ende 3 dochterkens, t’outste soontje
ter elde van 12 jaeren, den tweeden 10 jaeren, den anderen 6 ende den jonghsten 3 jaeren; d’outste dochter 16
jaeren, de ander 8 jaeren ende de jongste 7 maenden
Mattheus SUFFYS oudt 44 jaeren hem geneirende met boerewerk, zyn wyf ter elde van 41 jaeren belast met zes
kynderen, den 3 soontjens ende 3 dochterkens, ’t outste soontje oudt 11 jaeren, t’ander 4 jaeren ende den
jonghsten 1 jaer, d’outste dochter 18 jaeren, de ander 7 jaeren ende de jongste 5 jaeren
De weduwe Pieter SCHEREEL oudt 40 jaeren haer geneirende met spinnen, belast met twee soontjens ’t eene oudt
5 jaeren ende ’t ander 3 jaeren
Cornelis THERY kranksinnigh ter elde van ontrent de 42 jaeren, besteedt
Joannes TURPIN, impotenten man ter elde van ontrent de 58 jaeren ende zyn wyf ter elde van 68 jaeren sonder
kynderen hem ten geneirende met saeghen
Jacobus VERFAILLIE getrouwt man ter elde van 47 jaeren, gewesen beenhouwer, hem alsnu geneirende met te
helpen slachten en blocken splyten, syne huysvrauwe ter elde van 38 jaeren, belast met 4 soonen, den outsten
zoone ter elde van 15 jaeren, den tweeden 10 jaeren, den derden 8 jaeren ende den jonghsten 3 jaeren
Christiaen VERHAEGHE, getrauwt man impotent ter elde van 76 jaeren, syn wyf ter elde van 67 jaeren, zonder
kynderen, niet doende dan syn broot vragen op deze prochie
Frans VERHAGHE getrauwt man ter elde van 53 jaeren, syne huysvrauwe 50 jaeren, belast met drie kynderen,
synde drye dochters, d’outste ter elde van 15 jaeren, de ander 12 jaeren ende de jongste 6 ½ jaeren, den vader
hem geneirende met boerewerk
Cornelis VERLYNDE, gewesen backer getrauwt man ter elde van 41 jaeren, syn wyf oudt 34 jaeren, hem geneirende
ten deele met alderhande werken eenige hebbende, belast met vyf kynderen, danof 3 soontjens ende twee
dochterkens, danof het outste soontje is 6 ½ jaeren, het ander 3 jaeren, ende ’t jongste 2 jaeren, d’outste dochter
8 jaeren ende d’ander 4 jaeren
Pieter WYDOOGE impotenten man ter elde van 78 jaeren zyne huysvrauwe 56 jaeren niet connen doen dan
somwylen zyn broot vraghen op deze prochie, belast met eene impotente dochter ter elde van 19 jaeren
Joannes DEWAELE getrauwt man, hem ten deele geneirende met saeghen, oudt 41 jaeren,zyn wyf ter elde van 42
jaeren, belast met 4 kynderen, danof twee soontjens ende twee dochters, het outste soontje ter elde van 7 jaeren,
en ’t ander 6 jaeren, d’outste dochter 15 jaeren en d’ander 9 jaeren
De weduwe Pieter MONTENBERGHE ter elde van 54 jaeren, belast met een soontje ter elde van 16 jaeren, haer
geneirende met spinnen
Frans HOMMEZ ter elde van 60 jaeren ende syn wyf out 78 jaeren, hem ten deele geneirende met schoelappen
De vier kynderen van Philippus KOSTENOBEL, synde een soontje ende drye dochterkens, het soontje out 2 ½
jaeren, het outste dochterken oudt 5 jaeren, het ander 4 jaeren ende ’t jongste 18 maenden
Pieter COOLSTOCK impotenten man ter elde van 60 jaeren, besteedt
Watoue
Jan APPELGEM getrauwt man ter elde van ontrent de 72 jaeren, zyn wyf ontrent de zelve elde niet connende
werken
Pieter Cornelis DEMAEREL imbicil ter elde van 46 jaeren
Crombeke
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Jan CAYZEELE getrauwt man ter elde van ontrent de 44 jaeren hem ten deel geneirende met boerewerk, zyn wyf
ontrent 49 jaeren belast met twee zoonen den outsten 15 jaeren ende den anderen 13 jaeren
De stomme dochter van Pieter DEBYSER ter elde van ontrent de 40 jaeren besteedt
Mary BLANKAERT filia Pieter ten deele kranksinnigh ter elde van ontrent de 30 jaeren, besteedt
Alverynghem
Anthoine BOUSSEMAERE, ouden impotenten man weduware zonder kynderen, oudt 70 jaeren, besteedt
Beveren
Constantinus BEKE getrauwt man ter elde van 47 jaeren, zyn wyf 37 jaeren hem ten deele geneirende met
boerewerk, belast met vier kynderen danof drye soontjens ende een dochterken, ’t outste soontje oudt 10 jaeren
den anderen 7 jaeren ende den jonghsten 3 ½ jaeren, en ’t dochterken 1 jaer
Baptiste TAVENIER ter elde van 46 jaeren hem ten deele geneirende met schoelappen, syn wyf ter elde van 44
jaeren belast met vyf kynderen danof twee soontjens ende drye dochterkens, den outsten zoone oudt 18 jaeren,
den anderen 7 jaeren, d’outste dochter 15 jaren, de tweede 3 ½ jaeren ende de jongste een jaer en half
Jacobus TAVENIER getrauwt man ter elde van 38 jaeren hem ten deele geneirende met schoenlappen, syn wyf
oudt 37 jaeren belast met 2 kynderen, danof een soontjen oudt 2 ½ jaeren ende een dochterken oudt een jaer en
half
Therese CAN ter elde van 43 jaeren, besteedt, imbicil
De weduwe Joannes TOP filius Guille ter elde van 42 jaeren, belast met drye kynderen danof twee soontjens ende
een dochterken, ’t outste soontje ter elde van 12 jaeren, den jonghsten 9 jaeren ende het dochterken 3 jaeren;
de moeder haer ten deele geneirende met wasschen
Bambeke
Pieter BRUSSCHAERT getrauwt man ter elde van ontrent de 50 jaeren, boerewerkman, zyn wyf oudt 42 jaeren
belast met een soontje oudt ontrent 10 jaeren
Vynckhem
De weduwe Frans BENAUWT ter elde van ontrent de 30 jaeren belast met 4 soontjens ’t outste ter elde van 6
jaeren, ’t ander 4 jaeren, het derde 3 jaeren ende het jongste 1 jaer
Vlamertynghe
De weduwe Pieter CANDRY sonder kynderen oudt ontrent 80 jaeren, besteedt
Steegher
De weduwe Jan Baptiste DUTHOIS oude impotente vrauwe sonder kynderen ter elde van 72 jaeren
Stavel
De weduwe Frans DENECKER sonder kynderen ter elde van ontrent de 60 jaeren
De weduwe Pieter SEROEN aldaer ook zonder kynderen ter elde van ontrent de 74 jaeren
Avecappelle
Lousi DUFOUR filius Louis, wever van style ter elde van 40 jaeren, zyne huysvrauwe 39 jaeren, hebbende twee
soonen den eene oudt 2 jaeren ende den anderen 10 maend
Hoogstade
Frans DUFOUR filius Louis d’oude, boerewerckman ter elde van 28 jaeren zyne wyf oudt27 jaeren hebbende een
soontje oudt een jaer ende een dochterken ter elde van 3 jaeren
Pollynchove
Pieter Jacobus ELSTLANDER ter elde van ontrent de 52 jaeren hebbende maer d’helft van zyne zinnen, syn wyf
ontrent de zelve elde, hem ten deele geneirende me schoenlappen, belast met dry kynderen danof twee soonen
ende eene dochter, den outsten soone oudt 21 jaeren ende den jongsten 19 jaeren, de dochter ter elde van 13
jaeren
Herzeele
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Jacobus FOCQUENOY filius Cornelis ter elde van ontrent de 34 jaeren, boerewerckman, zyn wyf ontrent de zelve
elde, hebbende vier kynderen, danof drye soontjens ’t eene oudt 11 jaeren, het ander 2 jaeren en ’t jonghste 6
maenden, ende een dochterken ter elde van 5 jaeren
Berghen
Carel LAURIE getrauwt man ter elde van ontrent de 56 jaeren, zyn wyf ontrent de zelve elde zonder kynderen hem
geneirende met boerewerk, hebbende alleenelyk huyspacht
Vidua Carel VERLYNDE oudt ontrent de 60 jaeren hebbende eene dochter van ontrent de 20 jaeren
Vidua Anthoine MALEGEER ter elde van 27 jaeren belast met twee dochters d’eene oudt 5 jaeren en d’ander 2
jaeren
Oostvleteren
Vidua Anthoine DEMERSSEMAN, weduwe sonder kynderen impotent aen een hand, haer ten deele ist mogelijk
geneirende met spellewerk
Pieter TOP getrauwt man ter elde van ontrent de 58 jaeren zyn wyf 45 jaeren, boerewerkman, belast met zeven
kynderen danof drye soonen ende vier dochters, danof ’t outste soontje oudt is 16 jaeren, ’t ander 9 jaeren en ’t
jonghste 2 jaeren, d’outste dochter 13 jaeren, de tweede 10 jaeren, de ander 7 jaeren en de jonghste 4 jaeren
Hontschoote
Pieter KYNDT getrauwt man ter elde van ontrent de 40 jaeren, bleekersknecht, zyn wyf ontrent de zelve elde,
blint geworden, belast met een kynt van vier maenden
De weduwe Jan Baptiste MONTENBERGHE ter elde van ontrent de 50 jaeren, besteedt
Belle
De weduwe MEESSCHAERT oude impotente vrauwe zonder kynderen
Hetkynd Emmanuel SWYGEDAUW ter elde van ontrent de 14 jaeren, besteedt van cost ende cleederen
Winnezeele
De weduwe Victor STORME ter elde van ontrent 44 jaeren belast met 5 kynderen danof twee soonen, den eenen
oudt 14 jaeren, den anderen 4 jaeren, ende drye dochters, d’outste 16 jaeren, de ander 9 jaeren en de jongste 7
jaeren
Victor SCHARRE ter elde van ontrent de 47 jaeren, boerewerkman, zyn wyf ontrent de 42 jaeren, belast met 7
kynderen, danof drye soonen, den outsten 15 jaeren, den anderen 6 jaeren en den jonghsten 4 weken, ende vier
dochters, de outstste 14 jaeren, de tweede 9 jaeren, de derde 5 jaeren en de jonghste 3 jaeren
Ipre
Joanna DESCHODT filia Joannes, cranksinnigh ter elde van ontrent de 42 jaeren, besteedt in het sottehuys tot Ipre
Westvleteren
Jan TALLY ter elde van 44 jaeren, getrauwt man, boerewerkman, zyn wyf oudt 43 jaeren, belast met vyf kynderen,
danof een soontje oudt 13 jaeren, ende een 7 jaeren, drye dochters d’outste oudt 15 jaeren, d’ander 10 jaeren
ende het jonghste 6 jaeren, den vader hem noch ten deele geneirende met beesems maeken
Houthem
Philippus TOP filius Guille getrauwt man ter elde van 30 jaeren, syn wyf oudt 27 jaeren hebbende twee dochters
d’eene oudt 4 jaeren en d’ander 2 ½ jaeren
Vidua Joseph VERFAILLIE zonder kynderen ter elde van 74 jaeren
De weduwe Pieter VANDEVOORDE ter elde van ontrent de 73 jaeren hebben eene dochter ter elde van 21 jaeren
haer ten deel geneirende met wasschen
Felix VANHEE getrauwt mant er elde van 41 jaeren hem ten deel geneirende met boerewerk, zyn wyf oudt 41
jaeren belast met zes kynderen danof twee soonen, een van 11 jaeren ende een van 5 jaeren, ende vier dochters,
eene an 12 jaeren, een van 7 jaeren, eene van 4 jaeren en de jonghste van 2 jaere
Aldus dese lyste geformeert (…), deser 28 novembre 1782, toorc. Als geeedt clercq der voorseide prochie van
Haerynghe
(get. F.D. Smagghe)
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STAVELE
Lyste ofte denombrement van alle de dischghenooten de welcke bekendt staen op den bouck van alimentatien
onderhouden binnen de prochie van Stavel.
(…)
Eerst ende alvooren Pieter Melis woonende op de prochie van Watou ter elde van 46 jaeren synde een sagher van
ambacht met vrouwe ter elde van 40 jaeren hebbende ses kynderen onder ander dry knechtiens een van 16 jaeren,
13 en 11; dry meyskens, een van 14 jaeren, 9 jaeren ende een van 3 a 4 jaeren
Item Frans Beghein oudt ontrent de 50 jaeren, timmerman ende saeger van stylle, hebbende een vrauwe van
ontrent de 40 jaeren met vijf kynders dannof dry knechten, een van 6 jaeren, een van 8 jaeren, een van thien
jaeren, twee meyskens een van 3 jaeren en een van elf jaeren, waer van datter eenighe syn die spinnen, woonende
op Pollinckhove
Item Jacobus Maerten tot Stavel ter elde van ontrent de 68 jaeren, boere werckman hebbende een vrauwe ter
elde van 40 jaeren met twee sonen ter elde van 8 ende 10 jaeren, en twee meyskens ter elde van 6 en 9 jaeren
doende het ambacht van spinnen
Item Joannes Haelewijn ter elde van 43 jaeren swyngelaer met vrauwe ter elde van 40 jaeren hebbende twee
kynderen, synde twee knechtiens een van 11 jaer den anderen een jaer, tot Stavel
Pieter Carlier oudt 56 jaeren, boere werckman met vrauwe oudt 35 jaeren met vier kynderen dannof twee
knechten den eenen oudt 11 jaeren, den anderen 8 jaeren, twee meyskens een van 13 jaeren, het ander 3 jaeren,
geneiren met spinnen
Ludovicus Maerten oudt 36 jaeren boere werckman hebbende een vrauwe van 21 jaeren met twee kynders te
weten cnechtiens ter elde van 3 jaeren en één jaer tot Stavel
Vidua
Pieter
Baert
tot
Hontschote synde ter elde van
31 jaeren hebbende twee
kynders een soone out vier
jaeren het meysken ses jaeren
werkende voor de lien
Vidua
Frederyck
Caenen
woonende tot Isenberghe ter
elde van ontrent de 50 jaeren
met dry dochters dannof een
van 13 jaeren, een van 11
jaeren en 9 jaeren, dickwils
sieckertierigh
Item Joannes Rosseeuw op
Westvleteren ter elde van 48 jaeren houpelsnyder met vrauwe oudt 40 jaeren hebbende ses kynderen te weten
dry soonen, een ter elde van 16 jaeren impotent, een van 11 jaeren en een van 5 jaeren, item dry meyskens
dannof een van 13 jaeren, een van 3 jaeren en een van 16 maenden
Jacobus Hertsoen op Beveren ter elde van 54 jaeren met vrauwe van 44 jaeren, hebbende dry kynderen een soone
van 3 jaeeren en twee dochters van 10 en 6 jaeren, slunse cooper, vrauwe ende kynderen geneiren met spinnen
Item Pieter de Laeter op Beveren ter elde van 64 jaeren, boere werckman met vrauwe van 56 jaeren, hebbende
een kyndt meysken van elde van ontrent de 16 jaeren
Pieter Labaere tot Loo oudt ontrent de 50 jaeren met vrauwe oudt 44 jaeren hebbende vier kynderen dannof twee
knechten d’een oudt 14 jaeren ende den anderen 10 jaeren, item twee meyskens, een van 12 jaeren ende een
van 4 jaeren, weerbewaerder (schapenhoeder ?) en maeckelaere van peerden en coeyen, moeder met de kynderen
spinnen
Vidua Joseph Elstlander op Stavel oudt ontrent de 63 jaeren gaende uyt om wasschen
Item Ignatius Swyngedauw oudt ontrent de 48 jaeren, boere werckman woonende tot Wulverghem met vrauwe
van ontrent de 41 jaeren ende dry kynderen dannof twee soonen den eenen oudt 14 jaeren den anderen 12 jaeren
met een meysken van 8 jaeren, commen naer den disch in grooten noodt synde
Item Ludovicus Temperville woonende tot Loo ter elde van 84 jaeren ende syn vrauwe ter elde van 80 jaeren den
man met den cancker in het aensicht, de vrauwe wat crancksinnigh
Vidua Ferdinandus Lefebure woonende tot Stavel ter elde van ontrent de 70 jaeren, spinnesse
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Item Pieter Bourgo woonende tot Bambeque oudt ontrent de 50 jaeren is cleermaecker van stylle
Vidua Pieter Wullaert ter elde van 60 jaeren hebbende een meysken van ontrent de 13 jaeren spinnesse
Therese Meulemeester jonghe dochter ter elde van 30 jaeren hebbende twee meyskens dannof t’eene oudt 11
jaeren en het ander 6 jaeren, spinnesse en uytgaen in dacheuren tot Harynghe
Item Jacoba Meulemeester oudt ontrent de 80 jaeren woonende op de prochie van Harynghen
Item Pieter Perry oudt ontrent de 64 jaeren synde besteedt over een maendt tot Stavel
Item Joannes Moerkandt woonende op Leysel ter elde van 30 jaeren met vrauwe ter elde van 24 jaeren hebbende
dry kynders te weten een knechtien oudt 30 maenden en twee meyskens t’eene oudt 4 jaeren, ende een van 8
maenden, boerewerckman
Item Marie Jacoba Degrauwe, jonge dochter ter elde van 25 jaeren synde besteedt met Jacobus Vankemmel, een
weynigh krancksinnigh tot Stavel
Pieter Jacobus Dekeuwer woonende tot Berghen Sinte Winnocx ter elde van 80 jaeren en syn vrauwe oock ontrent
de 80 jaeren
Vidua Frans Bulthez woonende op de prochie van Leysel ter elde van ontrent de 42 jaeren ehbbende twee meyskens
t’eene oudt ontrent de 14 jaeren ende het ander 10 jaeren gaende uyt om wasschen
Leopoldus Delattre woonende tot Alverynghem ter elde van ontrent de 54 jaeren met vrauwe van ontrent de 44
jaeren, hebbende dry kynderen dannof twee soonen d’eene oudt 15 jaeren, het ander van tusschen 9 en 10 jaeren
en het meysken ontrent de 13 jaeren den man is een wever
Item Mailliaert Flour woonende op Isenberghe waghemaker ter elde van 75 jaeren ende syne vrauwe ter elde van
71 jaeren
Item Marie Paccoo weduwe ter elde van ontrent de 48 jaeren spinnette tot Stavel
Item Anne Therese Paccoo tot Stavel ter elde van 22 jaeren synde besteedt met Jacobus De Braecke om haer
crancksinnigheydt
Isidorus Paccoo ter elde van ontrent de 14 jaeren besteedt met Albertus Depezer tot Stavel
Item Isabelle Schoonaert jonghe dochter ter elde van ontrent de 30 jaeren besteedt met Frans Schoonaert, half
impotent
Item Jacobus Terrier tot Stavel ter elde van ontrent de 70 jaeren ende syn vrauwe ter elde van 68 jaeren
Item het kyndt van Pieter Laridon oudt ontrent de 20 jaeren wat crancksinnigh besteedt met Frans Haeze op de
prochie van Stavel
Item de twee kynderen van Joannes Carolus Coppejan, synde twee
Item Frans Cloedt woonende tot Haerynghe smidt van stylle ter elde van ontrent de 60 jaeren hebbende een
meysken met hem ter elde van 20 jaeren niet wetende wat sy doet
Item Albertus Stekelorum woonende tot Oostvleter ter elde van 30 jaeren met vrauwe van ontrent de 29 jaeren
hebbende twee knechtiens een van 7 jaeren, een van 5 jaeren, item twee meyskens een van 3 jaeren ende een
van een jaer, schippersknecht
Item vidua Pieter Haelewyn oudt 45 jaeren hebbende twee soonen dannof een van 10 jaeren ende een van 8 jaeren
uytgaende om te wasschen tot Stavel
Jacobus Pinseel oudt 36 jaeren, de vrauwe 25 jaeren hebbende twee dochters dannof een van 4 jaeren en half
ende het ander van 3 jaeren, boere werckman tot Stavel
Item Pieter Finauw oudt 40 jaeren, de vrauwe 36, hebbende dry knechtiens een van 5 jaeren, een van 4 jaeren
ende een van 3 jaeren, item een dochter van 7 jaeren, boerewerckman tot Stavel
Item Ignatius Beudaert oudt 41 jaeren, de vrauwe 29, hebbende twee meyskens dannof het eene oudt is 5 jaeren
ende het ander 2 jaeren
Aldus dese lyste ghemaeckt ende geformeert in conformiteyte van den uytganck ghedaen door den hooftman ende
geeeden clerck der prochie van Stavel ende omme te voldoen aen s’wets ordonnantie by camerbrieve aen den
hooftman toeghesonden, Stavel desen 21 novembre 1782
(get. J. Max. Amerlinck)

jrg. 17 nr. 1 |

11

DE OUDSTE GENEALOGIE TER WERELD
GABY VAN CANNEYT
Naar aanleiding van een uitzending over “Confucius” op ARTE op 29 september 2016 om 09.25 uur ontdekte ik
het volgende:
De filosoof Confucius:
Confucius was een Oud-Chinees denker en sociaal filosoof
geboren in het jaar 551 voor Christus. De afstammelingen
dragen de naam “Kong”. De stamboom van deze filosoof
is bekend en werd opgeschreven sedert zijn dood door zijn
leerlingen. Het is de oudste en grootste stamboom ter
wereld die 2 miljoen geregistreerde afstammelingen telt
van de naar schatting 3 miljoen.
De familieboom is nu in zijn 83ste generatie en de
afstammelingen zijn fier dat ze tot deze stam behoren.
Het “Confucius Genealogy Compilation Committee”
publiceerde in 2009 de eerste editie in boekvorm van de
2500 jaar oude genealogie van de afstammelingen van
Confucius. Het naslagwerk telt 83 boekdelen.
Het confucianisme:
Het confucianisme is een sociaal-filosofisch systeem dat
de leer van Confucius volgt. Het heeft tot op heden een
grote invloed op de cultuur van de Oost-Aziatische landen;
China, Taiwan, Korea, Japan, Vietnam en Singapore.
De principes van het confucianisme omvatten:
De gulden regel: “Wat u voor u zelf niet wenst, wens dat
voor een ander niet”
De zes deugden:
Menselijkheid: Is de deugd die verband houdt met de omgang tussen de mensen.
Kinderlijke gehoorzaamheid: Benadrukt de liefde, trouw en zorg van de kinderen tegenover hun ouders.
Rechtvaardigheid: Handel niet uit eigen belang, wanneer het ook niet in het belang van anderen is.
Fatsoen: Zorg voor een harmonieuze verstandhouding tussen families en naties.
Trouw: Wees loyaal in elk aspect van het leven.
Wederkerigheid: Berust op wederzijds respect.
Confucianisme is tot op heden basisleerstof in de meeste Oost-Aziatische landen. Het omvat 2500 jaar oude
waarden die nog steeds onze aandacht verdienen.
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NIEUWE UITGAVE
In memoriam, overleden parochianen van de stad Veurne, 1890-2016
Tijdens de inventarisatie van de collectie bidprentjes van wijlen René
Florizoone-Scheirsen werd een deelcollectie aangetroffen van
prentjes die werden uitgedeeld in de parochies van de stad Veurne
ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis en/of allerzielen.
Door Gaby Van Canneyt werden de basisgegevens die op de prentjes
staan (naam, voornaam, partner, leeftijd, overlijdensdatum)
genoteerd in een gegevensbank en daarna aangevuld met informatie
die de personen kunnen identificeren, zoals geboorteplaats en datum
en andere informatie die niet op het prentje vermeld staat. Hij
maakte daarbij gebruik van onze rijke verzameling van
gedigitaliseerde rouwbrieven en bidprentjes, maar ook van de
begrafenisregisters van Sint-Niklaas en Sint-Walburga, en sporadisch
ook van de registers van de burgerlijke stand waar nodig, waar nodig
aangevuld met informatie uit oude kiezerslijsten, bevolkingsregisters,
enz.
Het resultaat is een boek van 304 blz. met een afdruk van elk
gedachtentisprentje uit de periode 1890-2016, en een overzicht van
9.915 personen die kerkelijk werden begraven in de Sint-Niklaaskerk,
de Sint-Walburgakerk of in de OLV Nieuwstadkerk op VeurneNieuwstad. We beschouwen deze publicatie dan ook als een in
memoriam aan al deze Veurnaars.
Deze publicatie kost 22 euro (+ 5 euro verzendkosten) en is te bestellen via marc.derudder@scarlet.be
(overschrijven via BE37 9796 2228 6428(BIC ARSPBE22) van FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne;
ook verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, Oostduinkerke, elke namiddag in de
week en tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum van FV Westkust (openingsuren) en in het
stadsarchief van Veurne.

De publicatie werd voorgesteld in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe op zondag 19 februari jl.
Hierboven: voorzitter Joeri Stekelorum, auteur Gaby Van Canneyt en echtgenote Anne-Marie.
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BLAUWCAPPEL, EEN DORPJE IN FRANS-VLAANDEREN
RONALD STRUBBE
Tijdens het digitaliseren en reconstructie van de parochieregisters van Watou. Las ik op bladzijde 312 v. boek 5,
van de parochieregisters van Watou. De ° akte van Maria Francisca De Latere.
De aktedatum is 29-1-1701 met als geboortedatum 25-1-1701 . Ze is de dochter van Franciscus De Latere en
Francisca Wulf.
De Peter is, Petrus De Later uit Blauwcappel. De Meter is, Maria Brodeels, uit Watou.
Er was eerst niets vreemd aan de akte. Buiten wat me opviel was “Blauwcappel”. Waar is dat? Nooit had ik daarvan
gehoord. Dan maar even gaan kijken op internet, wat men daar zegt over Blauwcappel.
Groot is mijn verbazing dat er nog meer mensen op zoek zijn naar Blauwcappel. Na wat verder grasduinen op
internet, kwam de oplossing. Het is “Wemaarskappel”. Vroeger in de oudheid was Blauwcappel, de naam dat men
gaf aan Wemaarskappel een klein dorpje over de Kasselberg in Frans-Vlaanderen.
Omringt
door
Noorden
Zuidpene,
https://wemaerscappel.wordpress.com/

Ochtezele,

Arneke,

Zermezele

Dat is het mooiste aan genealogie, het zit verborgen in de kleine dingetjes zoals “Blauwcappel”.
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en

Kassel.

OEFENEN VAN OUD SCHRIFT.
PHILOMENA CLAEYS

(bron: R.A. Brugge, stadsarchief Nieuwpoort, nr. 4.221, burgerlijke en criminele registers, 1611-1612)

Cathelyne vidua Lioen Woolaert ende Calleken dhuusvrouwe van Jan Coolen doude ende dhuusvrouwe van
Guillaume Nassels, alzoo de verweerdere haer vervoordert heeft zaterdaghe avont laetsleden dheessere om te
zeggen dat zy waeren cheroengine hoer ende dat zy zoude twee bastaerde kinderen verdaen hebben, verzoekende
daeromme dat de verweerdere zal compareren in open camere biddende Godt almachtich, heere ende wet vuter
naeme van justicie verghevenesse erroepende de zelve injurien dat heesschere zegghen de zelve metter quaede
cause dheerssere anghezeyt thebben ende dat zou voorts gecomdempneert zal worden in 12 ponden parisys voor
de kercke,ende ghelyke 12 £ parisys voor de aermen dezer stede met interdictie .
Met dank aan Philomena Claeys om deze tekst te bezorgen, met hulp van Jan van Acker

jrg. 17 nr. 1 |

15

FAMILIALE FOTOCOLLECTIES VOOR GENEALOGISCH EN HISTORISCH
ONDERZOEK.
PETER EYCKERMAN
(bron: http://archiefbank.be/?q=node%2F1039)
Documentaire foto’s en persfoto’s kunnen rechtstreeks historische gebeurtenissen afbeelden, familiefoto’s
meestal niet. Daarom lijken slechts de eersten nuttig als bron voor historisch onderzoek. Maar niets is minder
waar, ook familiale fotocollecties zijn interessant, niet alleen voor fotografiegeschiedenis en familiegeschiedenis,
maar ook als bron voor sociale en culturele geschiedenis.
Doorgaans worden foto’s ‘maar’ gebruikt als illustratie. Ze worden vaak ondergewaardeerd als historische bron en
niet grondig genoeg onderzocht. Het gevolg zijn vaak blunders bij het gebruik en de metadatering van foto’s in
artikels, boeken, beeldbanken en tentoonstellingen, zoals foute of te ruime dateringen, een verkeerde plaats of
periode, of fouten bij de identificatie. Meer aandacht voor de foto en een nauwkeurige datering kan veel fouten
voorkomen.
Gelukkig wint de foto recentelijk terrein als historische bron. Foto’s zijn immers, evengoed als teksten, bronnen
van informatie. Informatie die kan geïnterpreteerd worden naar vorm en inhoud en in zijn context.
Hoewel het gezegde gaat dat een foto niet liegt, klopt dat niet helemaal. Een niet gemanipuleerde foto geeft
weliswaar de werkelijkheid op een objectieve wijze weer, maar de compositie en de beelduitsnede geven al een
bepaalde interpretatie van die werkelijkheid. We weten niet wat zich buiten het beeld afspeelt, bovendien is het
een momentopname, we weten niet wat zich voordien en nadien afspeelt, en of er iets in scene gezet is. Een foto
is dus geen absoluut objectieve registratie, de fotograaf interpreteert en beslist wat er te zien is.
Manipulatie achteraf, zoals inkleuren, retoucheren, reproducties maken en delen van het beeld manipuleren, is
zo oud als de fotografie zelf. Opvallende voorbeelden zijn foto’s waarbij iemand zijn eigen hoofd onder de arm
neemt, of spiritistische foto’s. Bij die foto’s is de manipulatie duidelijk in onze hedendaagse ogen, maar er zijn
ook meerdere historische foto’s bekend die gemanipuleerd werden (zie bijvoorbeeld Kijken zonder zien. Omgaan
met historische foto’s van Gie van den Berghe). Een kritische ingesteldheid is dus net zoals bij andere bronnen
ook bij foto’s noodzakelijk.
Het carte-de-visite album
Familiefotocollecties kwamen in de 19de eeuw tot stand door het verzamelen van cartes-de-visitefoto’s en hun
afgeleiden. Sinds 1839, de uitvinding van de fotografie, bestonden er commerciële portretfotografen, maar het
verzamelen van foto’s kreeg pas een enorme boost na de doorbraak van de carte-de-visite. Deze is ‘uitgevonden’
in 1854, het is een foto op dun papier, gekleefd op een stukje karton van standaardafmetingen (± 6 x 10 cm). Ze
werden uitgewisseld met familie, geliefden, vrienden, kennissen en zakenrelaties. Die foto’s werden, vaak door
vrouwen, in carte-de-visite albums verzameld. De meeste albums zijn opgebouwd rond de eigen kernfamilie,
sommige zijn opgebouwd rond de echtgenoot en zijn relaties. Zo’n album geeft een mooi inzicht in de
familierelaties en vaak in de bredere sociale en soms zakelijke relaties van de familie.
Eigenlijk waren er twee golven van popularisering. Van ±1860 tot ±1890 waren cartes-de-visite vrijwel uitsluitend
populair onder de adel en burgerij, de foto’s waren immers nog duur. De tweede golf begon in de jaren 1890 tot
rond 1910, toen werden foto’s goedkoper en toegankelijk voor veel meer mensen, de meeste cartes-de-visite in
familiebezit dateren uit die tweede golf. Fotoalbums uit die tijd kan je een beetje vergelijken met Facebook. Ze
brachten een netwerk in beeld en ze lagen klaar in de beste kamer om getoond te worden aan bezoekers.
Martine Deré onderzocht in haar scriptie (Geschiedenis, VUB, 2006) vier fotoalbums van een in de tabaksindustrie
rijk geworden en nadien uitgestorven familie. Door de foto’s te dateren en te identificeren in combinatie met
onderzoek naar de familiestamboom en naar de historische achtergrond, kon de sociale historiek van de familie
geschetst worden. Door de methodiek, de referenties en de opgedane ervaringen is het een uitermate interessant
werk voor wie albums of andere familiefotoverzamelingen wil analyseren.
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Voorbeeld van een albumanalyse
Is een ongeïdentificeerd familiefotoalbum van onbekende herkomst interessant voor genealogisch en historisch
onderzoek? Mits toegewijd onderzoek is identificatie vaak mogelijk en kan er heel wat worden afgeleid uit zo’n
album. De context van een album zorgt bovendien voor versterking van de bewijsvoering.
Afbeelding 2 t.e.m. 8 zijn afkomstig uit een ongeïdentificeerd album zonder herkomst, met vooral Brusselse foto’s.
Alle foto’s werden gescand en per persoon bij elkaar gelegd, zodat een gezinsreconstructie gemaakt kon worden
op basis van alleen de foto’s. Alle foto’s, de fotografische gezinsreconstructie en analyse van het album zijn online
beschikbaar als een work-in-progress Prezi-presentatie.
Een kijkje in de bevolkingsregisters van Brussel van 1876 toont aan dat in de Boulevard (du Jardin) Botanique
4 inderdaad de schoenverkoopster Jeanne Kessels, weduwe De Coster, woonde (niet Kestels, zoals op het
opschrift), met haar dochter Alice De Coster. In hetzelfde huis woonde het gezin van Angeline Morea-Kessels met
3 kinderen (Theophile, Leopold en Maxime). Mijnheer Morea was rentenier. Aan hun kledij en aan het feit dat ze
überhaupt foto’s lieten maken in die tijd kunnen we afleiden dat ze zeker niet onbemiddeld waren.
Aan de hand van de geboortedata uit het bevolkingsregister kunnen we verder in de registers van de burgerlijke
stand op zoek gaan. Angeline (°1836) blijkt de zus van Jeanne (°1840). Jeanne huwde in 1862 met Auguste De
Coster, die al overleed in 1863, een maand na de geboorte van hun dochter Alice. Auguste was handelaar, zijn
ouders waren kruideniers, vader overleed een paar weken voor het huwelijk, moeder rentenierde toen Auguste
trouwde. De vader van Jeanne en Angeline was “fabrikant”.
Gustave Van Roy, schoonbroer van de bruidegom, was getuige bij het huwelijk, van hem zit er een foto met
naamopschrift uit 1897 in het album. Volgens het bevolkingsregister van Brussel van 1856, was hij bankbediende,
gehuwd met Charlotte De Coster en woonde hij tot 1866 in hetzelfde huis als de familie De Coster, in de Rue
d’Anderlecht 12.
Door de voorafgaande fotografische gezinsreconstructie en het korte archiefonderzoek zijn nu ongeveer de helft
van de 82 foto’s met grote zekerheid geïdentificeerd. Vervolgens kan er verder onderzoek gedaan worden, zowel
genealogisch als naar hun bezigheden en woonplaatsen en kan er werk gemaakt worden van de identificatie van
de andere foto’s.
Er liggen veel dergelijke albums ongebruikt in diverse archieven. Er kan veel meer mee gedaan worden, ook al
zijn ze volledig onbekend en ongeïdentificeerd.

Afbeelding 1: Ongeïdentificeerd 19de-eeuws fotoalbum. Na analyse
geïdentificeerd: op de rechterpagina, onderaan links Auguste De Coster
(1840-1863), ernaast zijn vrouw Jeanne Kessels (1840-). Op de linkerpagina
hun dochter Alice (1863-). Boven Jeanne haar zus Angeline en daarnaast,
gezien de plaats in het album, wellicht de moeder van Jeanne en Angeline.

Afbeelding 2 (voorkant): Deze carte-de-visite van fotograaf Moriau uit
Brussel komt uit een ongeïdentificeerd album zonder herkomst, met vooral
Brusselse foto’s. Alle foto’s werden gescand en per persoon bij elkaar
gelegd, zodat een gezinsreconstructie gemaakt kon worden op basis van
alleen de foto’s.
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Afbeelding 2 (achterkant): is een van de weinige foto’s met een
naamopschrift en daardoor een belangrijke sleutel, want van deze vrouw
staan verschillende foto’s in het album. Het opschrift vermeldt een naam,
een adres en een clichénummer, in hetzelfde handschrift. Het is vrijwel
zeker door de fotograaf geschreven. Moriau was in de Rue de Laeken 80
actief in 1872-1880. Deze datering is consistent met de opdrukstijl van de
foto, typerend voor de jaren 1870. De jurk op deze foto heeft een tournure,
die in de mode was tot 1875. De datering kan zo bijgesteld worden tot de
periode 1872 - ±1875.

Afbeelding 3

Afbeelding 4
Afbeelding 3 en 4: Het album bevat 2 foto’s uit de vroege jaren 1860 van de
fameuze Parijse fotograaf en ballonvaarder Nadar, die zijn naam gaf aan de
nadarafsluiting. Twee foto’s van een man en een vrouw op identieke cartesde- visite die naast elkaar in een album zitten zijn meestal een echtpaar. De
vrouw is zeker Jeanne, de man is dan zo goed als zeker Auguste De Coster.
De foto’s zijn waarschijnlijk ter gelegenheid van hun huwelijk genomen in
1862, wellicht op huwelijksreis in Parijs.

Afbeelding 5 (voorkant): Een andere sleutelfoto in het album is een
groepsfoto. Staande herkennen we weer Jeanne Kessels, het zittende koppel
moet dan Angeline en haar man Theophile Morea zijn, met hun slapende
zoontje Theophile (°1862). Op basis van fotograaf Mitkiewicz moet de foto
dateren van 1864-1866. In het album bevindt zich een foto van Morea die
kon geïdentificeerd worden omdat ze ondertekend is met de handtekening
waarmee Morea zijn huwelijksakte ondertekende. Daarmee kan hij dan weer
met zekerheid op andere foto’s geïdentificeerd worden.

Afbeelding 5 (achterkant)
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Afbeelding 6: We zien hier weer Jeanne Kessels (zittend links). Uit de
fotografische gezinsreconstructie en het archiefonderzoek kunnen we
afleiden dat Angeline ernaast zit en de kinderen Morea erachter (Maxime,
Leopold en Theophile). Centraal in het wit staat Alice De Coster, dochter
van Jeanne. Dit is vermoedelijk een amateurfoto, de ongedwongen pose,
gebruik van een standaard kartonnetje zonder opdruk en afwezigheid van
gegevens van een fotograaf wijzen daarop. Aan de kledij is ze te dateren in
de jaren 1880. Dit komt overeen met de leeftijden, Alice en haar neven zijn
dan jonge twintigers, hun moeders veertigers. Van Alice zit er een hele reeks
foto’s in het album, van kind tot volwassene met een eigen kind. Dit album was hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk
van Jeanne Kessels, die het wellicht aan haar dochter doorgaf.

OPROEP OUDE FAMILIE FOTOALBUMS
Onze afdeling wil zich meer toeleggen op het bewaren en het ontsluiten van ons lokaal familiekundig erfgoed. In
ons archief bewaren we momenteel reeds een aantal oude familiealbums en bezitten we ook reeds heel wat
digitale fotomateriaal.
Ben jij in het bezit van een oud familiealbum uit onze regio, dan vernemen we dat graag. We digitaliseren het
album en de individuele foto’s met de hoogkwalitatieve boekscanner van het erfgoedhuis. Je krijgt zelf een kopie
van de scans mee naar huis.
We bieden ook aan om samen te proberen te puzzelen om te weten wie er op de foto’s staat.
Recent werd bijv. in het archief Bachten de Kupe een foto-album ontdekt van de familie Straetburgh uit
Pollinkhove uit het einde van de 19de eeuw, begin 20ste eeuw. Dankzij heel wat vergelijkingsmateriaal en het
opstellen van de familiestamboom zijn de meeste van de foto’s kunnen geïdentificeerd worden.
Als je wil meewerken, neem dan contact op met Joeri Stekelorum via stekelorum@telenet.be of 058/52.04.61
Wie een oud fotoalbum wenst te schenken aan onze vereniging, dan zal dit met de nodige zorg worden bewaard
en ontsloten.
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OPROEP VRIJWILLIGERS
Heb je wat vrije tijd en wil je onze vereniging helpen ? Onze digitale collectie bidprentjes en rouwbrieven willen
we verder ontsluiten door het invoeren van geboortedatum en –plaats, overlijdensdatum en –plaats en naam
echtgenoot. Ook voor het opschonen van dubbels uit onze bestanden zoeken we nog helpende handen. Dit alles
kan je van bij je thuis doen, op een moment die voor jou het beste past. voor meer info: dirk.cailliau@scarlet.be
Of help je liever met klasseren in ons centrum: neem contact met chantal.loones@telenet.be
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 11)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde,
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp,
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem;
in het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer
4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke,
Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer
4/2016: Oudekapelle en parochies in het Brugse Vrije; in het nummer 1/2017: Haringe en Stavele)

Oostvleteren

Lyste van de respective famillien onderhouden van den disch van Oostvleteren (…)
D’eerste de mans en vrouwen, de tweede de weduwen, de derde de dochteren ende de vierde de soonen
Gaspard NOTREDAME op Pollynchove, hebbende twee kynderen, Rosa oudt 5 jaeren, Joanna Therese 2 maend,
boerewerckman oudt 30 jaeren, van gemeene klouckte, synne vrauwe spinnende, 39 jaer
Leopoldus DERAEVE, gebruycker van een hofstedeken op Crombeque groot 8 gemeten, ongesont van lichaeme
oudt 46 jaeren, synne vrauwe spinnende oudt 50 jaeren, hebbende drie kynderen, te weten Isabelle Therese
oudt 13 jaeren, Pieter matthys oudt 11 jaeren en Joanna Clara oudt 5 jaeren
De weduwe van Amatus VANDENDRIESSCHE tot Pervisie, kloeck van lichaeme, spinnende en gaende te boere om
te wercken, 33 jaeren, hebbende een kyndt Anna Therese, 3 jaeren
Joannes CORNETTE tot Leysele boerewerckman, van gemeente kloeckte, 43 jaeren, synne vrauwe spinnende
oudt 37 jaeren, hebbende negen kinderen, te weten Joanna Therese hebbende ’t maricoseer oudt 14 jaeren,
Anna Therese oudt 13 jaeren, Joseph Ignaes oude 11 jaeren, Philips Eugenius 10 jaeren, Cornelius 9 jaeren,
Marie Josepha 6 jaeren, Barbara Colleta 2 ½ jaeren en Martinus Carolus, 1 ½ jaeren
Pieter DEBAENST tot Alveryngem boerewerckman van kleyne gesontheyde oudt 37 jaeren, synne vrauwe
spinnende, 29 jaeren hebbende drie kynderen Joannes Frans 4 jaeren, Marie Therese oudt 6 jaeren en Francisca
Perpetua 1 jaer
De weduwe Philippus LUYSSE op Poperynge kloeck gaende om te waschen oudt 42 jaeren, hebbende drie
kynderen, Theresia 13 jaeren, Pieter oudt 10 ½ jaeren en Marie oudt 5 ½ jaeren
Albertus SAVER op Steenkercke boerewerckman van gemeene kloeckte oudt 38 jaeren, synne vrauwe spinnende
48 jaeren, hebbende vier kynderen Joanna 7 jaeren, Albertus Josephus oudt 4 jaeren, Anna Marie oudt 3 jaeren
en marie Clara oudt 3/4de jaeren
Pieter PREEUW tot Leysele, boerewerckman dickwils sieck 25 jaeren, synne vrauwe spinnende 30 jaeren,
hebbende twee kynderen te weten jan Baptiste oudt 1/4de jaer en Joanna Constantia 2 ½ jaeren
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De weduwe van Frans CLAEYS tot Hooghstaede, kloeck van lichaeme spinnende, 47 jaeren, hebbende drie
kynderen, Barbara 16 jaeren, Constantia oudt 6 jaeren en Josephe oudt 3 jaeren
De weduwe Jacobus CRANPENTIER tot Ghyverinchove, kranck van lichaeme, spinnende, 45 jaeren hebbende een
kyndt Jacobus 17 jaeren
De weduwe Joannes PRINCIER tot Rousbrugghe spinnende, gemeene van gesondheydt oudt 51 jaeren hebbende
twee kynderen, Jacobus leerende schoemaecken 12 jaeren, Joannes leerende wever 17 jaeren
Joannes VERBAERE tot Stavele, boerewerckman van gemeente gesontheydt oudt 50 jaeren, synne vrauwe oudt
44 jaeren, hebbende vyf kynderen, Pieter schoelapper oudt 16 jaeren, Marie Therese 14 jaeren, Jan Baptiste 11
jaeren, Ingel Audomarus 4 jaren en Joannes Carolus 1 jaer
Albertus LOUWAGE synde in het krancksinnigh huys tot Ipre, synne vrauwe tot Stavele, kloeck, spinnende en
uytgaende te wercken 48 jaeren, hebbende een kyndt, Joanne Therese 4 ½ jaeren
De weduwe Francois DECROCK tot Wulveryngem, kloeck uytgaende te wercken en spinnende, 42 jaeren,
hebbende twee kynderen, Jan Baptiste 13 jaeren en Joannes 7 jaeren
De weduwe Caerel CLAEYS tot Pollynchove, spinnende en van gemeene kloeckte oudt 44 jaeren, hebbende drie
kynderen, te weten Barbara Josepha 14 jaeren, Francisca 13 jaeren en Pieter Joannes 6 ½ jaeren
Maximilliaen DEROO op Pollynchove vaerende op de barge van gemeene gesontheyde oudt 50 jaeren, synne
vrauwe spinnende 47 jaeren, hebbende vier kynderen, Marie Dorothea 14 jaeren , Judoca oudt 11 jaeren, Ivo
Bruno oudt 8 jaeren en Jan Baptiste 6 jaeren
Jacobus MAES gebruycker van 3:2:0 roeden hofstedeken op Nieucappelle en werckman, van gemeene kloeckte
oudt 36 jaeren, synne tweede vrauwe spinnende 29 jaeren, hebbende ses kynderen, Genoveva 12 jaeren, Pieter
oudt 11 jaeren, Carolus 9 jaeren, Leopoldus 4 jaeren, Anna 1 3/4 de jaeren en Franciscus 0 jaeren
Pieter Jacobus BOUCKSOONE schaeper, kranck van lichaeme oudt 58 jaeren, synne vrauwe kloeck gaende
wercken 46 jaeren, hebbende vyf kynderen, Maria Cecilia 20 jaeren, Ignaes Joseph leerende slooten maken 18 ½
jaeren, Reginaldus Ferdinandus leerende timmeren 17 ½ jaeren, Jacobus Joannes leerende matsen 14 ½ jaeren,
Angelus Josephus leerende cleermaecken oudt 12 ½ jaeren
De weduwe Albert MARYN besteedt oudt 70 jaeren
Joseph HALLACKER tot Tetegem, oudt 72 jaeren en ontrent impotent, synne vrauwe geheel kloeck 60 jaeren
Nicolais WORME weduwaere, besteedt oudt 84 jaeren
De weduwe Lucas LECONTE, besteedt oudt 85 jaeren
De weduwe van Pieter Joannes SENESAEL tot Avecappelle, kloeck, gaende te wercken en spinnende oudt 28
jaeren, hebbende een kyndt Philippus Jacobus 6 jaeren
De weduwe Pieter DEPUYDT op Renynge van gemeente kloeckte, spinnende, 50 jaeren
Cosmas GUYLYNCK half krancksinnigh, nietmin labbinnende (?) en spinnende, 18 jaeren
Pieter VERPLAETSE op Oostvleteren, kloeck, boerewerckman oudt 48 jaeren, synne vrauwe spinnende 39 jaeren,
hebbende dry kynderen, Jacobus 13 jaeren, Pieter oudt 8 jaeren ende Joannes 1/12de jaer
Pieter VERCAEMER op Westvleteren boerewerckman met een slecht loopende been oudt 60 jaeren, synne vrauwe
spinnende 43 jaeren, hebbende vier kynderen Frans 10 ½ jaeren, Francisca 8 ½ jaeren, Isabelle 6 jaeren en
Anna Therese 4 jaeren
Pieter MELIS op Oostvleteren, kloeck, boerewerckman 45 jaeren, synne vrauwe spinnende 72 jaeren
Laurens DESCHRYVER junior op Oostvleteren, houdtsaeger van gemeene kloeckte 53 jaeren, synne vrauwe
spinnende 50 jaeren, hebbende een kyndt Joannes Frans 12 ½ jaeren
De weduwe Jacobus HUNGORE (?) op Renynge van gemeene kloeckte spinnende 55 jaeren
De weduwe van Jan VANDOORNE op Oostvleteren, van gemeene kloeckte spinnende 67 jaeren, hebbende twee
kynderen te weten Joanna Clara ongesont 23 jaeren en Albertus oock ongesont 18 jaeren
De weduwe van Joannes LUSSCHENTIER op Oostvleteren oudt 80 jaer en spinnende
Marie Cornillie ALEXANDRE op Oostvleteren, blindt en besteedt, 41 jaeren
Pieter Jacobus DETILIE jonghman op Oostvleteren, impotent van handen, boerewerckman, 62 jaeren
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Jacobus SACKENPREZ op Oostvleteren, weduwaere, kloeck en boerewerckman 57 jaeren, hebbende twee
kynderen Pieter 14 jaeren en Joanna 12 jaeren
Jacobus BROUCKXOU op Oostvleteren, ontrent 71 jaeren, syn wyf spinnende 50 jaeren
De weduwe van Joannes GRAEFSCHEPE tot Woesten, kloeck, gaende te wercke ende spinnende oudt 47 jaeren,
hebbende dry kynderen te weten Pieter Frans 8 jaeren, Catharinne oudt 6 jaeren en Joanna Clara 4 jaeren
Joannes Baptiste BEAUSERLINGEIN op Oostvleteren, matsenaersknecht en kloeck oudt 52 jaeren, synne vrauwe
spellewerckende 47 jaeren hebbende acht kynderen te weten Joannes oudt 17 jaeren, Ursulle 15 jaeren,
Ludovica 12 jaeren, Francisca 10 jaeren, Goddelieve 9 jaeren, Ludovicus 8 jaeren, Colleta 4 jaeren ende Anna 2
jaeren
Pieter SEDEIN tot Woesten, kloeck en boschwercker ofte houtmaecker oudt 40 jaeren, synne vrauwe spinnende
37 jaeren, hebbende ses kynderen te weten joanna Therese oudt 12 ½ jaeren, Pieter 11 jaeren, Barbarra 8
jaeren, Joannes Baptiste 7 jaeren, Cornillie 5 jaeren en Cecilia 2 jaeren
De weduwe van Jacobus ROORYCK op Oostvleteren, van gemeene kloeckte en spinnende 56 jaeren, hebbende
een kyndt Pieter 12 jaeren
Joannes Baptiste DELELYE op Oostvleteren, kloeck en boerewerckman oudt 52 jaeren, synne vrauwe spinnende
44 jaeren, hebbende ee kyndt Pieter 16 jaeren
Pieter NOTREDAME op Westvleteren, kloeck en boerewerckman oudt 34 jaeren, syn wyf spinnende 35 jaeren,
hebbende vier kynderen te weten Anna oudt 9 jaeren, Pietronelle 7 jaeren, Marie 3 jaeren en Catharinne ½ jaer
Cornelis DEHOUCK op Oostvleteren, van gemeene kloeckte, werckman 32 jaeren, syn wyf spinnende 29 jaeren,
hebbende drie kynderen, Pieter 5 jaeren, Marie oudt 4 jaeren, Theresia 1 ½ jaer
Frans MEIRLEVEDE, maeckelaere van kooyen en peirden, 67 jaeren
De weduwe Jan Baptiste DEWULF op Westvleteren, van gemeene kloeckte, spinnende, hebbend vier kynderen,
Catharinne Theresia 13 jaeren, Francisca 12 jaeren, Josepha 8 jaeren ende Jacobus 9 jaeren
Jacobus DEKROCK weduwnaere op Oostvleteren, kloeck boerewerkcman 42 jaeren, hebbende vier kynderen te
weten Anna Therese 16 jaeren, Catharinna 13 jaeren, Mary Catharinna 7 jaeren en Franciscus 8 jaeren
Besteede kynderen:
Marie Therese LONCKE oudt 12 jaeren, Isabelle LONCKE 13 jaeren, Andries LONCKE oudt 16 jaeren ende Jacobus
NOTREDAME 13 jaeren
Den tottallen nombre van mans en vrauwen: 46 persoonen
Den tottallen nombre van de weduwaeren ende weduwen, bedraeght 21 persoonen
Den nombre van dochteren is 60
Ende den nombre van soonen 51
‘t nombre tottalle is 178 personen
Aldus de lyste gemaektt onder alle gewoonelicke protestatien ter assistentie van Erasmus Albertus BROUCKXOU
dischmeestere, by my Joannes Francois AMPOORTER, hooftman der prochie van Oostvleteren ter adjonctie van
Pieter Jacobus MAIEUR gheeedt clercq en gheslooten op den 2 decembre 1782

Pollinkhove
Lyste specificque van alle de behouftige persoonen zoo getrauwde als enclipte, onderhouden van den disch der
prochie van Pollynchove (…)
Alvooren Anna filia Pieter CORNELIS, weduwe van Joannes BOSSAERT, 36 jaar, spinster, hebbende vier kynderen
te weten een zoon genaemt Engelbertus 11 jaar, een zoon Ambrosius 8 jaar, een zoon Joannes 3 ½ jaar, een
dochter Isabella 12 jaar, spinster
Pieter WYBAUW, 70 jaar, impotent, zyne huysvrauwe Francoise DEWULF, 60 jaar, spinnette, hun zoon Hubertus,
17 jaar, werckman
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Joannes LAIRE, 49 jaar, werkman, Petronelle therese WEEGSTEEN zyne vrauwe hebbende drie kynderen te
weten een zoon 13 jaar, een zoon 3 jaar, een dochter 8 jaar
Isabella CROOS weduwe van Jorin HUYGEBAERT, 62 jaar spinnette
Ferdinande LAPLACE 52 jaar werckman, Marie ALLEWEIRELDT zyne huysvrauwe, hebbende drie kynderen te
weten een zoone 4 jaer, een dochter 16 jaer spinnette, een idem 2 ½ jaer
Pieter CLAEYS, 55 jaar, werkman, Jacoba GHOOSEN zyne huysvrauwe 43 jaer, spinnette, hebbende vier
kynderen te weten een zoon 12 jaer, een idem 2 jaer, een dochter 8 jaer, een idem 2 jaer
Augustyn HUYGHE, 58 jaer, werkman, Brigitte LAUW zyne huysvrauwe, 26 jaer, spinnette, hebbende dry
kynderen te weten een zoon 5 ½ jaer, een idem 4 jaer, een dochter ½ jaar
Arckebodin CLARYSSE, 44 jaer, houpelsnyder, Anna Therese BOONIFAES zyne huysvrauwe 42 jaer, spinnette,
hebbende vyf kynderen te weten een zoon 15 ½ jaer, wever, een idem 3 jaer, een dochter 13 ½ jaer, spinnette,
een idem 11 jaer, spinnette, een idem 8 ½ jaer
Joannes DEVOS, 31 jaer, schoelapper, Isabelle AERNOUDT zyne huysvrauwe 50 jaer, spinnette, hebbende drie
kynderen te weten een zoone 14 jaer, een idem 11 jaer, een idem 7 jaer
Joannes BULTHEZ, 68 jaer, werkman, Jacoba MOERCANT zyne huysvrauwe, 63 jaer, spinnette, hebbende twee
kynderen te weten een dochter 26 jaer, spinster, een idem 14 jaer, spinster
Francois SENAVE, 37 jaer, wever, Marie Joanna DERAEDT zyne huysvrauwe, 36 jaar, spinnette, een zoon 11 jaer,
een idem 8 ½ jaer, een idem 4 jaer
Anna Marie VRAMBOUDT, weduwe van Joseph DEHEM, 63 jaer, spinnette
Jacobus IWEINS weduwaer, 56 jaar, cherugien, hebbende een dochter 14 jaer, breyster
Joannes VANDENCASTEELE, 45 jaer, werkman, Joanna Therese BAEGE zyne vrauwe, hebbende drie kynderen te
weten een dochter 10 jaer, een idem 6 jaer, een idem 2 jaer
De weduwe van Jan BLIEK, 50 jaer, spinnette
Petronelle BEAUFERLINGIEN jonge dochter, 40 jaer, stomme
Vidua Martinus THIEUW, 50 jaer, spinnette
Pieter COEMELCK, 54 jaer, saeger, zyne huysvrauwe 40 jaer, spinnette, hebbende vyf kinderen, 2 zoonen, 3
dochters
Vidua Joannes JANSSEN te Proven, 64 jaer, spinnette, haere dochter 36 jaer, spinnette
Joanna RYSPOT, jongedochter, 34 jaer, impotent
Frans GOETHALS, jongman, 40 jaer, impotent
Rosa Clara VERSCHELLE, jonge dochter 30 jaer, impotent
Francois HOEDT, 33 jaer, schoelapper, Marie TRUYE zyne huysvrauwe 32 jaer, spinster, hun zoon 5 jer
Petronella CAPOEN weduwe van Francois HUYGHE, 66 jaer, spinster
Pieter DESCHUTTELAERE, 82 jaer, Marie Catharina DEKNUYDT zyne vrouwe 50 jaeren, spinster, hun zoon 15 jaar,
potbacker
Pieter LAVAE, weduwaer, 68 jaer, impotent, zyne dochter 17 jaer, spinnette
Louis COEMELCK, 46 jaer, wever, Marie TOLPE zyne huysvrauwe, 32 jaer, spinster, hebbende seven kynderen te
weten, een zoon 18 jaer, wever, een idem 16 jaer, wever, een idem 9 jaer, een dochter 19 jaer, spinster, een
dochter 11 jaer, spinster, een dochgter, 2 ½ jaer, een idem 1 jaer
Jacoba CROIGNY weduwe van Pieter PYNSON, 47 jaeren, spinster, hebbende vier kynderen te weten een zoon 18
jaer, kleermaker, een dochter 18 jaer, spinnette, een dochter 10 jaer, spinnette, een dochter 7 jaer
Pieter ROORYCK, 48 jaer, schipper, Anne Therese TRYOEN zyne huysvrauwe, 49 jaer, spinnette, hebbende vyf
kynderen te weten een zoon 17 jaer, schipper, een zoon 12 jaer, schipper, een dochter 24 jaer spinster, een
dochter 9 jaer, een dochter 3 jaer
Joannes DELALOY, 62 jaer, schoemaker, Marie HOUCK zyne huysvrauwe, 50 jaer, spinster, hunne dochter 19
jaer, spinster
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Pieter PORRE te Hoogstaede, 54 jaer, impotent, Anna TEMPERVILLE zyne huysvrauwe, 42 jaer, spinnette,
hebbende drie kynderen, een zoone 18 jaer, een idem 10 jaer, een idem 7 ½ jaer
Joseph COEMELCK te Houtthem, 51 jaer, smedt, Marie MEIRLEVEDE zyne huysvrauwe, 40 jaer, spinnette,
hebbende vier kynderen te weten een zoone 13 jaer, een idem 1 jaer, een dochter 10 jaer, een idem 7 maenden
Pieter DEHOUCK te Bulscamp, 52 jaer, werkman, Constanita KILLE zyne vrauwe, 40 jaer, spinster hebbende
seven kynderen te weten een zoone 15 jaer, een idem 13 jaer, een idem 7 jaer, een idem 6 jaer, een idem 4
jaer, een idem 1 jaer, een dochter 18 jaer, spinnette
Pieter BOLLE te Rexspoede, werkman, zyne huysvrauwe, hebbende vier kynderen
Jacobus VERSTRAETE te Vynchem, 45 jaer, werckman, zyne huysvrauwe spinnette, hebbende drie kynderen
Vidua Joannes KEIRSBILCK, Nederwaesten met ses kynderen
Pieter LAPLACE, Lampernisse, 40 jaer, werckman, zyne vrauwe, hebbende vier kynderen
De weduwe met ses kynderen van Pieter VANBLEU, Dunckercke
Francois SMAGGE, Alverynghem, 39 jaer, werkman, zyne huysvrauwe met vier kynderen
Vidua Pieter CAILLIE, Oeren, 40 jaer, spinnette
Vidua Caerel THIEUW, Vynchem ende een kyndt
Vidua Dominicus DECROP, Wulpen met ses kynderen
Ambrosius AMEYT, Veurne met vrauw ende drie kynderen
Gregorius DEDOUS, Ramscappel, 30 jaer, werckman met vrauw ende vyf kynderen
Vidua Pieter LALOY met een kyndt tot Merchem, spinnette
Godefridus DEVYNCK, Alverynghem, 40 jaer, werckman met vrauwe ende vier kynderen
Abraham LEHOUK, Alverynghem, met vrauw ende vier kynderen
Pieter Joannes RIETHAEGE, Lampernisse, werckman, met vrauw ende vyf kynderen
Ignatius RYSEN, Vynchem, 30 jaer, werkman met vrauw ende vier kynderen
Minderjaerige kynderen besteedt tot laste van den voorschreven disch zoo volgt: eerst Marie DEHOUK, 13 jaer;
Engel LYMBOURG, 20 jaer cranksinnigh; Pieter Albert AMPOORTER 4 jaer, Francisca AMPOORTER 3 jaer,
Francisca LOUWERS 15 jaer, Pieter Joannes LOUWERS 5 jaer, Philippus Ignatius LOUWERS 2 jaer
T’zaemen persoonen last disch Pollynchove: 220
Aldus de voorschreven lyste gemaekt (…) by my onderschreven geeedt clercq der voorseyde prochie van
Pollynchove op den 28 novembre 1782
(get. C. NEUDT)
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106-JARIGE MARTHA VERPOORTE OVERLEDEN.
JOERI STEKELORUM
In Beauvoorde is Martha Verpoorte op 106-jarige leeftijd thuis overleden. Daarmee verliest Veurne haar oudste
inwoner. Martha werd op 10 juli 1910 geboren in Wulveringem, dat in 1971 fuseerde met dat andere polderdorpje
Vinkem. Martha was een graag geziene dame in het dorp. Haar honderdste verjaardag werd destijds uitbundig
gevierd tijdens de lokale feesten Zwaantje Kermis. Met haar man Omer Haghedooren, die al in 1975 overleed, had
Martha zes kinderen. Daarna volgden nog dertien kleinkinderen en maar liefst 24 achterkleinkinderen.

Bidprentjes voorouders Martha Verpoorte
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KWARTIERSTAAT VAN MARTHA MARIA CORNELIA VERPOORTE
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Martha Verpoorte
KW 12 = x Isaballa Clara ROUSSEEUW +Izenberge, 01-10-1835
KW 13 = x Franciscus DEWITTE +Adinkerke, 20-02-1829
KW 20 = xx Maria Joanna VALCKE
KW 22 = x Anna Theresia DEHOLLANDER +Bulskamp, 11-08-1809
KW 27 = xx Lo, 09-06-1800 Joannes Bernardus LILEIR (°Lo, 29-01-1769)
KW 30 = xx Maria DINGELOO (°Hondschoote)
KW 32 & 33 = Guilielmus VERPOORTE (°Killem) & Isabella VANDENBUSSCHE (°Leisele)
KW 34 & 35 = Petrus Antonius LEHOUCK (ex Rexpoede) & Aldegunda Joanna RABAEY (ex St Ryckers)
KW 36 & 37 = Joannes Baptista DEPAUW (+Wulveringem, 23-12-1783) & Regina DEWILDE
KW 38 & 39 = Cornelius LANNOYE (+Wulveringem, 2 complementaire XI) & Maria Theresia BEYAERT (+Wulveringem, 01-11-1786)
KW 40 & 41 = Joannes-Franciscus DEGANS (°Alveringem, +Steenkerke, 27/04/1812) & Joanna-Theresia HUYGHE (° en +Oudekapelle, 2/02/1794)
KW 42 & 43 = Pieter DE CORTE (°Lo, +Veurne, 3/04/1814) & Maria DEWITTE (°Lampernisse)
KW 44 & 45 = Petrus Jacobus DURON (°Haringe +Bulskamp, 04-11-1779) & Isabella Theresia VERBECQUE (+Bulskamp, 30-12-1780)
KW 46 & 47 = Andreas VANDEWOUDE (°Lo +Veurne, 20 floreal 12) & Maria Joanna BISSCHOP (°Alveringem +Veurne, na 1810)
KW 48 & 49 = Pieter VANRYSSEL & Isabella MAES
KW 50 & 51 = Petrus Josephus DELVA (ex Gijverinkhove) & Matsaert Maria Jacoba (ex Oostvleteren)
KW 52 & 53 = Jacobus BOUSSEMAERE & Petronilla Theresia DEBAENST
KW 54 & 55 = Petrus Jacobus SCHEPEN (+Alveringem) & Joanna Clara MAERTEN (+Alveringem)
KW 56 & 57 = Gabriel Joannes Baptiste MOENECLAEY (Gijverinkhove, 1713-1786) & Maria Francisca WINNOCK (Gijverinkhove, 1728-1779)
KW 58 & 59 = Joannes Josephus DEQUEKER & Maria Theresia BARREZEELE
KW 60 & 61 = Joannes Baptista LIBBERECHT & Joanna Constantia RYCKEBOER
KW 62 & 63 = Joannes Baptista TICKET & Maria Jacoba VIEREN

NIEUWE UITGAVE
Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochie van
Adinkercke (1769-1776)
door Gaby Van Canneyt & Joeri Stekelorum, met inleiding door Jan Van
Acker
De uitgave omvat de volledige transcriptie van het landboek van de
parochie Adinkerke, gemaakt tussen 1769 en 1776. Het is gebaseerd op
het originele 18de eeuwse exemplaar (in privaat bezit); een kopie bevindt
zich in het stadsarchief van Brugge (fonds Caloen). De annotaties die
gemaakt zijn in de kopie, werden in de transcriptie opgenomen. Het
grondgebied van Adinkerke werd opgedeeld in 11 zgn. “Houcken”. Per
houck worden de percelen beschreven en wordt de eigenaar en de
pachter/gebruiker vermeld.
De publicatie wordt aangevuld met de kaart van Ferraris en de kadastrale
Popp-kaart, waarop de houcken en de diverse toponiemen uit het
landboek worden weergegeven. Van elke pachter en/of gebruiker is
bovendien een genealogisch fragment opgenomen. Het geheel wordt
afgesloten met een index op de familienamen.

Deze publicatie kost 19 euro (+ 5 euro verzendkosten) en is te bestellen via marc.derudder@scarlet.be (overschrijven via
BE37 9796 2228 6428 (BIC ARSPBE22) van FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne;
ook verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, Oostduinkerke, elke namiddag in de week en
tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum van FV Westkust (elke zaterdag 13.30-17.00)

zie ook interessante info op https://debliedemaker.wordpress.com/2017/06/02/adinkerke-in-de-18de-eeuw/
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WAAR IS DE HET DORPJE WALSCAPPLE GELEGEN?
RONALD STRUBBE
In een doopakte van Watou 26-12-1643 vind ik dat de meter, Courtois Ludovica afkomstig is van Walscapple of
Walscappele.
Na wat zoeken op geneanet vind ik maar 1 verwijzing naar Walscappel. Bij verder zoeken kon ik maar niet vinden
waar dat gelegen was. Via Wikipedia vond ik dan een verwijzing naar Wallon Cappel, waarvan de vertaling
Waalskappel is. Zo weten we nu dat Walscapple een dorpje bij Hazebroek is.

INTERESSANTE BRONNEN ONLINE
Via de volgende link zijn legenden en mythes te raadplegen:
http://www.figy.be/legenden/west-vlaanderen
Het Rijksarchief van België plaatst 85.000 historische kadasterbeelden online.
De kadastrale primitieve plannen (eerste helft 19de eeuw) werden door het Rijksarchief online gezet. Die
plannen zijn meestal vervaardigd in de Franse en Hollandse periode (zie de datum van opmaak op elke
kaart) en zijn als basis gebruikt voor het Belgisch kadaster. Ze werden vanaf 1830-1834 verder als
werkdocumenten gebruikt door het Belgisch kadaster en dus verder aangepast, soms nog tot in de 20ste
eeuw (zie bijvoorbeeld Koksijde, waar de verkaveling ca. 1900 en later op getekend werd). Die
aanpassingen zijn meestal wel goed zichtbaar. Het zijn prachtige kaarten, die een interessante
meerwaarde bieden, maar je moet er omwille van voortdurende aanpassingen kritisch mee omspringen…
Vergelijk met de Popp-kaarten (vervaardigd vanaf 1840-er jaren tot eind jaren 1870).
Voor meer info: http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2017-05-16lancering-van-de-onlinecollectie-historische-kadasterplannen-en-documenten.
Nieuwe akten op www.archiefbankbrugge.be
Er zijn 9.035 akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Koolkerke (1796-1915)
toegevoegd. Voortaan zijn nu dus de akten van alle Brugse deelgemeenten online en doorzoekbaar.
In het kader van de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zijn de bijna duizend
gedrukte aanplakbrieven van de Duitse bezetter en van het Brugse Stadsbestuur gescand en inhoudelijk
beschreven. Wil je weten wanneer Kapitein Charles Fryatt is terechtgesteld of wat de Duitse bezetter
deed met loslopende honden, voer respectievelijk het zoekwoord ‘Fryatt’ en ‘honden’ in en je ziet het
resultaat op je scherm. Met deze uitbreiding wordt aangeven dat de archiefbank niet enkel dient voor
online genealogische bronnen maar ook voor archiefreeksen nuttig voor historici en lokale vorsers en de
geschiedenis van de stad.
Binnenkort wordt een upgrade van de webtoepassing voorzien met enkele nieuwe functionaliteiten,
waarvan de belangrijkste de bladerfunctie is..Op de startpagina zal aangegeven worden, wanneer deze
upgrade is gebeurd.
Nieuw op www.geopunt.be/
Een Franse topografische kaart uit ca 1745-1748, minstens even goed als de kaart van Ferraris. Voor meer
info: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/oudste-kaart-van-belgie-als-gratis-opendata/. Voor onze regio bijv zie je mooi de verdwenen geul in de duinen, hoe het gehele militaire systeem
van de Franse troepen in kaart is gebracht (cfr. o.m. de redoutelinie langs het Langelis en hoe de
oude redoute van Wulpen nog zichtbaar is), hoe de bouwresten van de Duinenabdij worden weergegeven,…
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SPOTNAMEN GEMEENTEN
HILON VANLEENHOVE
Ardooie

“Steek de nood”

Meulebeke

Turken

Bovekerke

Rattenparochie

Nieuwkapelle

Muggenblusschers

Brugge

Zotten

Nieuwpoort

Schrobben (vissoort)

Damme

Zuipers

Oostende

Platen (vissoort)

De Haan

Dennelopers

Oostvleteren

Smouteters

De Klijte

Keien

Oudekapelle

Muggenblusschers

De Panne

Puzzieschieters (emmer met
koord neerlaten)

Poperinge

Keikoppen

Roeselare

Vechters

Diksmuide

Beutereters = Boter

Gistel

Hovelingen

Schuiferskapelle

naar S gaan (vertrekken)

Stalhille

Beslagmakers

Harelbeke

Scheepstrekkers

Heist

Keuns = Konijnen

Stavele

Rosten

Tielt

Lijnwadeniers

Torhout

Desschers (dorsers)

Veurne

Stropers

Vlamertinge

Plaatsekraaien (brandhazen

Voormezele

Papteelen

Waardamme

Waaromme

Wakken

Waterheren

Watou

Schotters (schutters)

Wenduine

Ezels

Westvleteren

kersemoeseters

Wevelgem

Lopers

Wingene

Gouden ring

Wulveringem

Zottekot

Zerkegem

Zandlopers

Zuienkerke

Vlasbinders

Zwevezele

Paptelen

Houthulst (het Vrijbos) Bosketen,buschkanters
(gemeenten waarover het Vrijbusch zich uitstrekte)
Ichtegem

Kakkernest

Ieper

Kinders

Keiem

Keikoppen

Kemmel

Gapers

Klerken

Reizegers

Knokke

Duinenslapers

Komen

Drapeniers

Kortrijk

Pasteieters

Krombeke

boschketen

Kuurne

Ezels

Lissewege

Ezelboeren

Lombardsijde

Duinkeuns (konijnen)

Menen

Wagenwielvangers

Mesen

Dikkoppen

IN

MEMORIAM

Op 21 februari overleed in Roeselare ons lid Johan Meersdom, geboren in Roeselare op 6 april 1949
Op 18 maart overleed in Oostduinkerke ons lid Laurens Provoost, geboren in Adinkerke op 18 juli 1930.
Op 9 april overleed in Veurne ons gewezen bestuurslid Roger Lombré, geboren in Veurne op 5 september 1947
Op 4 mei overleed in Veurne ons lid Gery Debeuf (°Zillebeke, 1937), echtgenoot van Magda Mees
Familiekunde Vlaanderen afdeling Westkust biedt hierbij de families haar blijken van oprechte deelneming
aan.
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ONZE REDACTIE KIJKT UIT NAAR UW SUGGESTIES!
We kijken uit naar suggesties, leuke items, artikels, foto’s, of andere interessante onderwerpen die
een meerwaarde kunnen hebben voor onze nieuwsbrief. Via onze nieuwsbrief bereikt u honderden lezers.
Deze nieuwsbrief wordt verspreid via e-mail.

© ApArtInMedia

Enkele sfeerbeelden van de voorstelling van onze nieuwe uitgave, gemeentehuis De Panne, dinsdag 30 mei
met dank aan het gemeentebestuur van De Panne voor de gastvrije ontvangst en de aangeboden receptie

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 37,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons, Gaby Van Canneyt,
Pierre Ryckaert,Philip Overbergh, bestuursleden

17de jaargang – nr. 3 – driemaandelijks
juli – september 2017
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
zondag 22 oktober 2017 om 10 uur

De Kasselrijen van het Graafschap Vlaanderen
in kaart gebracht
door dr. Paul VANDEWALLE

Zondag 19 november 2017 om 10 uur

Nuttige tips bij het gebruik Aldfaer
door Joeri STEKELORUM

Zondag 3 december 2017 om 10u30

Het funerair erfgoed op de stedelijke begraafplaats
van Nieuwpoort (zie pag. 48)
door Joeri STEKELORUM

meer info over deze voordrachten via onze e-nieuwsflits
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HET VERHAAL VAN MARCEL VANDENBERGHE UIT VINKEM
GESNEUVELD VOOR HET VADERLAND…
DOOR

GEERT DEBLIECK

Marcel Remi Cornelius Vandenberghe werd geboren op dinsdag 1 april 1913 in Vinkem als zoon van Camilius
Florimondus (Kamiel) Vandenberghe –de klokkenluider van Vinkem gedurende 35 jaar- en Elisa Maria Debeerst.
Marcel trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 april 1937 in Antwerpen met Maria Josepha (Josée) Jacobs 19 jaar
oud. Josée werd geboren op woensdag 28 november 1917 in Kontich als dochter van Gregorius Gummarus Jacobs
en Regina Mathildis Berghmans.
Marcel was grondbewerker van beroep, ergens in Schoten, bij wie konden we niet
achterhalen.
Marcel leerde Josée vrij vroeg kennen t.t.z. voor zijn militaire dienst 1934-1935, die
hij ondermeer volbracht in Kamp Beverloo Leopoldsburg
Hij werd ingedeeld als soldaat milicien (klasse 1934) bij het 18de linieregiment o.l.v.
Kolonel SBH V. Duez, II Bataljon o.l.v. Kapitein-commandant R. Meier, 6de
Compagnie Fuseliers o.l.v. Cdt J. de Leu de Cecil.
Na zijn legerdienst ging hij weer aan het werk tot hij op 1 september 1939, bij de
algemene mobilisatie, voor WO II opgeroepen werd naar het Klein Kasteeltje te
Brussel. Als 18e Linieregiment werden ze ingezet voor “Dekkingsstelling Albertkanaal
Ondersector Veldwezelt-Vroenhoven” Enkele dagen voor 10 mei 1940 werden ze naar
daar verplaatst en kwam Marcel Remi Vandenberghe met zijn groep terecht op het
plateau van Hees.
De gebeurtenissen van Fall Gelb, de troepenontplooiingen langs beide zijden
evenals de gebeurtenissen van die eerste oorlogsdagen staan uitvoerig beschreven
in oa :
https://18daagseveldtocht.wikispaces.com/18e+Linie officiële versie
http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?ID=861240
getuigenverslagen
http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?startaantal=40
getuigenverslagen
Marcel is overleden op vrijdag 10-05-1940 in Hees 27 jaar oud -gesneuveld 1e
dag van WO II bij zware Fall Gelb offensief van de Duitsers. Zijn weduwe Josée
is overleden op maandag 01-01-1996 in Edegem, 78 jaar oud.
Feitenrelaas overlijden-diverse begravingen:
Gezien het grote aantal slachtoffers en de hevige gevechten op 10 mei 1940,
werden de gesneuvelden ter plaatse begraven. Marcel werd samen met 11
strijdmakkers begraven in open veld langs een veldweg in Hees door de inwoners
van Hees, die de 12 lichamen na enkele weken weer opgegraven hebben om ze
op de geïmproviseerde begraafplaats voor oorlogsslachtoffers “De Huif” van
Hees opnieuw te begraven.
In 1942 werd door de Duitse bezetter bevolen deze begraafplaats te ontruimen en werden onder meer de 12
lichamen op het kerkhof naast de kerk begraven. De graven lagen verspreid over het kerkhof. Die van
onderluitenant Roland Ansquer en soldaten Marcel Remi Vandenberghe en André Coddens, allen behorende tot
het 18e linieregiment, werden onder de voet van de enige hoge boom op het kerkhof begraven.
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Na de oorlog werden verscheidene lichamen
ontgraven en weer aan hun familie terugbezorgd,
maar de drie graven onder de hoge boom bleven
onaangeroerd…
De oude Sint-Quintinus kerk van Hees is gelegen aan
de Torenstraat. Oorspronkelijk was er een kapel,
maar deze werd in 1842 gesloopt en vervangen door
een neogotisch kerkgebouw, waarbij de oude toren
behouden bleef. In hetzelfde jaar werd Hees
verheven tot parochie. De kerk lag op een hoogte en
was bereikbaar met een trap. Het neogotisch
bouwwerk had echter te lijden van een slechte
fundering, waardoor verval intrad en de kerk moest
2de graf van rechts is dit van Marcel Vandenberghe
worden gesloten in 1966, waarbij de toren wederom
gespaard bleef en een nieuwe, modernistische, kerk werd gebouwd. Een nieuw kerkhof werd in gebruik genomen
aan de Hoefweg te Hees ( toevallig dezelfde locatie als “De Huif” destijds… ) Het oude kerkgebouw en kerkhof
verkommerden vele jaren.
De drie families zochten jarenlang vertwijfeld en vruchteloos naar hun dierbaren tot de nog overlevende
strijdmakkers van het 18e linieregiment in de loop van april 1986, een bericht in Het Belang Van Limburg
plaatsten in “Beknopt verslag”
Bericht:
18e: Mijn broer was onderluitenant bij de 18e linie en sneuvelde op 11 mei in Hees (Limburg). Ik zoek oude
wapenmakkers van hem die hem destijds kenden. André Ansquer, Ramskapellelaan 1 3970 Leopoldsburg

Marcel & Jenny Kwanten-Michiels uit Hees-Bilzen werden door dat bericht geïntrigeerd, te meer daar hun huis
uitkeek op het oude kerkhof en dat er de afgelopen tijd vaak vandalisme geweest was op het verlaten kerkhof.
Nog dezelfde dag gingen ze op zoek tussen het puin en al snel stootten ze op het kruis van Roland Ansquer en
erop aansluitend ook dat van Marcel Remi Vandenberghe en André Coddens. Nu hadden ze kruisen maar geen
graven.
Daarop begonnen ze een zoektocht onder de oudere inwoners van Hees o.a. de verhalen over begraven en
ontgraven kwamen naar boven evenals zwart wit foto’s met helmen op de kruisen, gefotografeerd door weduwe
van Roland Ansquer die nog tijdens de oorlog het graf van haar man had bezocht. Ook werden alle
overlijdensakten van die dag in mei van de soldaten opgezocht. Op 9 van die 12 overlijdensaktes stond vermeld
dat het lichaam teruggegeven werd aan de familie. Stilaan vielen alle puzzelstukken in elkaar.
Op 6 mei 1986 werd er uiteindelijk gegraven op de plaats die Marcel & Jenny aangeduid hadden o.b.v de
beschikbare foto’s.
De drie stoffelijke overschotten, waarvan één schedel een kogelgat vertoonde, werden teruggevonden samen
met niet vergane zaken zoals een halskruisje, knopen van een legeruniform. De nabestaanden van Marcel Remi
Vandenberghe konden zo zijn regimentstasje met zijn identificatieplaatje alsook zijn intacte portefeuille met
zijn identiteitskaart, een intacte foto van zijn jonge bruid Josée Jacobs met zijn eenjarig dochtertje op de arm
en een verkleurd bidprentje van zijn op 21 januari 1940 overleden grootmoeder Stephanie Bulteel.
De drie families waren opgelucht nu de oorlogsslachtoffers eindelijk terecht waren.
Op 11 mei 1986 werden de drie “nieuwe” grafstenen ingehuldigd, oa in het bijzijn van burgemeester (later
minister) Johan Sauwens. Marcel Remi Vandenberghe’s naam was echter fout geschreven, dat werd nadien, op 7
juni 1990 juist aangepast.
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Foto van de dag van de inhuldiging op 11 mei 1986

Bronnen:
Het persoonlijke plakboek van de familie Vandenberghe-Jacobs vandaag in handen van dochter Mathilde
Simonne Vandenberghe met originele krantenartikels (oa Het Belang van Limburg dd 09.05.1986) en foto’s uit
die tijd. Evenals de ons ter hand gestelde persoonlijke zaken van Marcel Remi Vandenberghe (zie foto’s)
Stamboom Marcel Remi Cornelius Vandenberghe beschikbaar tot 1725

De 12 gesneuvelden op het platteau van Hees, 10 mei 1940
ANSQUER, Roland, L.A., Onderluitenant, Beroeps, °30/11/1911, Oostende
CODDENS, André, R., Soldaat, Milicien, °14/09/1913, Nevele
HAESEVOETS, Joseph, L.J., Adjudant, Beroeps, °10/11/1914, Breda (NL)
HAUSTRAETE, Theofiel, L., Soldaat, Milicien, °3/02/1913, Elst
HENRY, Petrus, J., Sergeant, Beroeps, °3/12/1913, Gent
ROBBENS, Karel, J.B., Soldaat, Milicien, °8/02/1912, Melle
SCHELCK, August, M., Korporaal, Beroeps, °8/06/1912, Aalst
VAN CAUSENBROECK, Benedict, Soldaat, Milicien, °28/07/1913, Ophasselt
VAN OVERLOOP, Jozef, R., Soldaat, Milicien, °23/06/1913, Kruibeke
VANDEGENACHTE, Astère, J., Soldaat, Milicien, °19/12/1913, Deinze
VANDENBERGHE, Marcel, R.C., Soldaat, Milicien, °1/04/1913, Vinkem
VENS, André, Soldaat, Milicien, °24/10/1912, Izegem
De ouders van Marcel Vandenberghe
Camilius Florimondus (Kamiel) Vandenberghe is geboren op zondag 07-09-1879 in Alveringem, zoon van
Desiderius Augustus Ludovicus Vandenberghe en Stephania Maria (Metje Steffe) Bulteel. Kamiel is overleden op
dinsdag 15-02-1955 in Vinkem, 75 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19-02-1955 in Vinkem evenals zijn 5
jonggestorven kinderen, zie foto van kindergraf.
Kamiel trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 11-10-1906 in Alveringem met Elisa Maria Debeerst, 19 jaar oud.
Elisa is geboren op vrijdag 20-05-1887 in Alveringem, dochter van Leopoldus Ludovicus Debeerst en Joanna
Christina (Metje Wanne) Deschrijver. Elisa is overleden op vrijdag 05-02-1965 in Vinkem, 77 jaar oud. Zij is
begraven op dinsdag 09-02-1965 in Vinkem.
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Kamiel woonde achtereenvolgend: van 21-05-1892 tot 04-06-1903: Uilstond 123, Vinkem (Voordien Alveringem.
Na 08-02-1901 gedeeltelijk Steenkerke); van 13-10-1904 tot 06-05-1906: Iepersteenweg 23, Steenkerke; vanaf
10-05-1906: Blauwhuisstraat, Vinkem (Cfr foto linker deel, huisje in eigendom, in het andere deel woonde de
familie Hengelaar)
Beroep:
Dienstknecht Waarvan 25 jaar op de hoeve Marcel Vandamme Vinkem (zie ook Maurice Vandamme Vinkem) en
krantenbezorger van Wekelijks nieuws gedurende 35 jaar (foto)
Tussen 1917 en 1955 was Kamiel ook de klokkenluider van Vinkem cfr kantenartikel
Kinderen van Kamiel en Elisa:
1 Jerôme Achiel Vandenberghe, geboren op zaterdag 30-05-1908 in Vinkem. Jerôme is overleden op vrijdag 1610-1908 in Vinkem, 4 maanden oud.
2 Michel Joseph Cornelius Vandenberghe, geboren op donderdag 29-02-1912 in Vinkem. Michel is overleden op
maandag 29-04-1912 in Vinkem, 2 maanden oud.
3 Marcel Remi Cornelius Vandenberghe, geboren op dinsdag 01-04-1913 in Vinkem.
4 Maria Bertha Cornelia Vandenberghe, geboren op vrijdag 29-12-1916 in Vinkem. Maria is overleden op
maandag 01-01-1996 in Bulskamp, 79 jaar oud. Maria trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 04-04-1934 in Vinkem
met Julien Joseph Cornelius Meersseman, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 04-041934 in Vinkem. Julien is geboren op donderdag 18-02-1909 in Wulveringem, zoon van Richard César Meersseman
en Leontina Eugenia (Tinne) Hannon. Julien is overleden op vrijdag 30-11-1990 in Veurne, 81 jaar oud. Julien is
weduwnaar van Maria Bertha Cornelia Duron (1898-1932), met wie hij trouwde op woensdag 06-04-1932 in
Bulskamp.
5 Maurice Louis Vandenberghe, geboren op zondag 01-09-1918 in Vinkem.
Maurice is overleden op maandag 13-01-1919 in Vinkem, 4 maanden oud).
6 Madeleine Eugenie Cornelia Vandenberghe, geboren op woensdag 11-021920 in Vinkem. Madeleine is overleden op zondag 31-10-1920 in Vinkem, 8
maanden oud.
7 Michel Henri Cornelius Vandenberghe, geboren op zondag 17-09-1922 in
Vinkem. Michel is overleden op zaterdag 13-01-1923 in Vinkem, 3 maanden
oud.
8 Leon Joseph Cornelius Vandenberghe, geboren op dinsdag 09-03-1926 in
Vinkem. Leon is overleden op donderdag 07-07-1994 in Vinkem, 68 jaar oud.
Hij is begraven op donderdag 14-07-1994 in Vinkem. Leon trouwde, 27 jaar
oud, op vrijdag 30-10-1953 met Marguerite (Marguerite) Vandepoele, 26 jaar
oud. Marguerite is geboren op dinsdag 05-04-1927 in Ramskapelle. Marguerite
is overleden op woensdag 11-08-1993 in Veurne, 66 jaar oud. Zij is begraven op
woensdag 18-08-1993 in Vinkem.

Grafje voor de vijf jong overleden
kinderen uit het gezin
Vandenberghe te Vinkem, tussen
beide ouders in

Vlnr: Elisa Debeerst, Stephanie Bulteel, Camiel Vandenberghe, Marcel Vandenberghe en Josée Jacobs, Maria Vandenberghe,
Maria Alida Debacker, Julien Meersseman en in de kar: Leon Vandenberghe en Astrid Meersseman
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 12)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde, Oostduinkerke,
Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle en
Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem; in het nummer 2/2015: Izenberge,
Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer 4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in
het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke, Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort,
Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer
4/2016: Oudekapelle en parochies in het Brugse Vrije;
in het nummer 1/2017: Haringe en Stavele; in het
nummer 2/2017: Oostvleteren en Pollinkhove)

Westvleteren
Omme te voldoen aen den inhouden van den
camerbrief (…) wordt bij ende van weghen sieur
Pieter DE PUYDT, hooftman ter adjonctie van den
geedt clerck respectivelick der prochie van
Westvleteren gemackt pertinente lyste van alle
de dischenoten dezer prochie (…)
Alvooren Martinus VANDENBERGHE ter elde van ontrent 52 jaeren ten deele impotent, syne huysvrauwe ontrent
de 42 jaeren; Carolus ontrent de 12 jaeren, Ivo ontrent de 11 jaeren ende Constantia ontrent de 8 jaeren
Joseph GRYSON ter elde van ontrent de 38 jaeren, boerewerckman woonende op de prochie van Crombeke, syne
huysvrauwe ontrent de 31 jaeren, Mary Therese ontrent de 12 jaeren, Cecilia ontrent de 10 jaeren, Joanne Therese
ontrent de 7 jaeren, Caroline ontrent de 6 jaeren, Susanna ontrent de 4 jaeren ende Eugenia ontrent de 1 jaer
Jacobus CANDAELE ter elde van ontrent de 59 jaeren, houppelsnyder, woonende op de prochie van Staevel, syne
huysvrauwe ontrent de 48 jaeren, Pieter ontrent de 15 jaeren, Frans ontrent de 14 jaeren, Norbertus ontrent de
10 jaeren, Mary Therese ontrent de 12 jaeren, Eugenia ontrent de 8 jaeren
Pieter DECROO ter elde van ontrent de 43 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 43 jaeren, Nicolais
ontrent de 10 jaeren, Albertus ontrent de 8 jaeren, Louis ontrent de 6 jaeren, Andries ontrent de 4 jaeren, Mary
Constantia ontrent de 2 jaeren
Jan Baptiste TROOSTER ter elde van ontrent de 60 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 33 jaeren,
Carolus ontrent de 12 jaeren, Ignatius ontrent de 9 jaeren, Jan Baptiste ontrent de 6 jaeren, Pieter ontrent de 3
jaeren, Barbara ontrent de 6 maenden
Abraham DEVERIERE ontrent de 56 jaeren, oudt caesmarchand ende vischgenier ten deel impotent, syne
huysvrauwe ontrent de 49 jaeren, Abraham ontrent de 19 jaeren impotent, Philippus ontrent de 11 jaeren, Caerel
ontrent de 8 jaeren, Pieter ontrent de 4 jaeren
Anthoine VANACKER ter elde van ontrent de 53 jaeren, houppelsnyder, syne huysvrauwe ontrent de 34 jaeren,
Franciscus ontrent de 21 jaeren, Joannes Baptiste ontrent de 13 jaeren, Jacobus ontrent de 9 jaeren, Mary
Dorothea ontrent de 16 jaeren impotent, Regina Theresia ontrent de 11 jaeren, Catharina ontrent de 6 jaeren,
Mary Jacobus ontrent de 1 jaer
Jacobus GANNE ter elde van ontrent de 46 jaeren, boerewerckman woonende binnen de prochie van Staevel, syne
huysvrauwe obiit, Jacobus ontrent de 8 jaeren, Pieter Albertus ontrent de 4 jaeren, Mary Therese ontrent de 18
jaeren, Joannes ontrent de 13 jaeren, Josephina ontrent 1 jaer
Frans VANACKER ter elde van ontrent de 39 jaeren, houppelsnyder, syne huysvrauwe ontrent de 35 jaeren,
Bernardus ontrent de 12 jaeren, Nicodemus ontrent de 10 jaeren, Mary Therese ontrent de 8 jaeren, Dorothea
ontrent de 5 jaeren, Joanne ontrent de 3 jaeren
Frans EVERAET ontrent de 44 jaeren, boerewerckman, syne huysvrauwe ontrent de 48 jaeren, Pieter ontrent de
13 jaeren, Joannes ontrent de 10 jaeren, Joseph ontrent de 7 jaeren, Dorothea ontrent de 14 jaeren
Therese FAES ontrent de 40 jaeren, impotent
Pieter VANDENBERGHE ontrent de 70 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ook ontrent de 70 jaeren, Albertus
ontrent de 16 jaeren, Regina ontrent de 20 jaeren
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Vidua Joannes GHELDOF ontrent de 67 jaeren, impotent, woonende binnen de stad Ipre
Jacobus LEJEUNE ontrent de 57 jaeren woonende binnen de prochie van Proven, werckman, syne huysvrauwe
ontrent de 47 jaeren, Joannes Baptista ontrent 1 ½ jaer, Barbara Constantia ontrent de 13 jaeren, Joanne ontrent
de 11 jaeren impotent, Rosalie ontrent de 9 jaeren
Ferdinande VANDENBERGHE ontrent de 48 jaeren, vrauwe houttemaeker, syne huysvrauwe ontrent de 36 jaeren,
Engel ontrent de 11 jaeren, Ferdinande ontrent de 7 ½ jaeren, Marantus ontrent de 5 jaeren, Mary ontrent de 14
½ jaeren, Magdelene ontrent de 9 ½ jaeren, Joanna ontrent 1 jaer
Therese HERREWYN ontrent de 68 jaeren, impotent, haere suster Joanne ontrent de 65 jaeren
Vidua Jan GHOS ter elde van 55 jaeren, woonende binnen de prochie van Haeyenkercke, haeren soone ontrent de
10 jaeren impotent
Vidua Jan HALFMAERTEN ontrent de 58 jaeren woonende binnen de stede van Poperynghe, Jacobus ontrent de 20
jaeren
Jan Baptiste PERSYN ontrent de 50 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 48 jaeren, Pieter Jacobus
ontrent de 19 jaeren, Ferdinande ontrent de 14 jaeren
Joseph HAEZE ontrent de 50 jaeren, jaegher woonende binnen de stede van Poperinghe, syne huysvrauwe ontrent
de 40 jaeren, Livinus ontrent de 7 jaeren, Barbara ontrent de 3 jaeren
Frans DEHAENE ontrent de 57 jaeren, syne huysvrauwe ontrent de 45 jaeren
Vidua Amatus PREVO ter elde van ontrent de 30 jaeren woonende binnen de prochie van Oostvleteren, Philippus
ontrent de 10 jaeren, Jacobus ontrent de 8 jaeren, Mary Clare ontrent de 5 jaeren
Jacobus DELPIERE ontrent de 45 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 55 jaeren, Pieter ontrent de 9
jaeren, Rosalia ontrent de 14 jaeren, Brunonia ontrent de 10 jaeren
Pieter LAPIERRE ontrent de 50 jaeren, dagheureman, syne huysvrauwe ontrent de 32 jaeren, Pieter ontrent de 8
jaeren, Ignatius 7 maenden, Theresia 6 jaeren
Joannes DEMEULENAERE ter elde van ontrent de 41 jaeren, syne huysvrauwe ontrent de 36 jaeren, Baptiste ontrent
de 12 jaeren, Jacobsu ontrent de 6 jaeren, Barbara ontrent de 13 jaeren, Philasia ontrent de 8 jaeren, Susanna
ontrent 1 jaer
Pieter STRUYE ter elde van ontrent de 50 jaeren, boerewerckman woonende binnen de prochie van Langemarck,
syne huysvrauwe ontrent de 39 jaeren, deele impotent, Pieter ontrent de 13 jaeren, Jan Baptiste ontrent de 9
jaeren, Carolus Josephus ontrent de 5 jaeren
Ignaes DEVOSTER ter elde van 42 jaeren, swyngelaer woonende binnen de prochie van Cappel, syne huysvrauwe
oudt ontrent 41 jaeren, Pieter Jacobus ontrent de 12 jaeren, Eduardus ontrent de 5 jaeren, Regina ontrent de 10
jaeren
Pieter VERBRIGGHE ter elde van ontrent de 48 jaeren, boerewerckman woonende binnen de prochie van
Oostvleteren heerlickhede van Elsendamme, syne huysvrauwe ontrent de 39 jaeren, Pieter ontrent de 16 jaeren,
Ignatius ontrent de 10 jaeren, Mary Therese ontrent de 14 jaeren, Isabelle Claere ontrent de 10 jaeren, Ursula
ontrent de 2 jaeren
Pieter KINO ter elde van 45 jaeren, werckman, Mary Therese ontrent de 20 jaeren, Pieter ontrent de 14 jaeren
Vidua Jacobus BLOMME ontrent de 50 jaeren woonende binnen de prochie van Woumen, Josepha ontrent de 21
jaeren, Therese ontrent de 14 jaeren
Joannes WALLAERT oudt 57 jaeren, werckmpan, syne huysvrauwe ontrent 45 jaeren, Pieter Joannes ontrent de 15
jaeren, Eugenia Dorothea ontrent de 10 jaeren
Ferdinande NAEYE oudt ontrent de 78 jaeren, impotent woonende binnen de stede van Poperinghe, syne
huysvrauwe ontrent de 70 jaeren, Barbara ontrent de 28 jaeren
Frans Lejeune ter elde van ontrent de 59 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 51 jaeren
(get. Pieter Joannes DEPUYDT, PLEYN)
(vervolgt)
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KWARTIERSTAAT VAN MARIETTE ANGELE DESOETE
JOERI STEKELORUM
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GENERATIE 6 VAN DE KWARTIERSTAAT
KW 7 = xx Veurne, 15-06-1887 Carolus Ludovicus HATSE
KW 24 = weduwnaar (1) Anne-Genovieve VANTROYS (°Brugge,
+Veurne, 28/06/1806) en (2) Prudence-Francoise SAMAES
(°Pervijze, +Veurne, 24/02/1808)
KW 32 & 33 = Josephus SOETE (°Gorkum (NL) +Zuydcoote (F), 0901-1786) & Marie Jacqueline VALCKE (°Adinkerke, +Zuydcoote (F),
17-12-1795)
KW 34 & 35 = Benedictus DEWAELE (°Zuydcoote, 16-06-1744) &
Isabella Joanna BLONDEEL (+Adinkerke, 01-03-1797)
KW 36 & 37 = Petrus Cornelius BOURGOIS (°Houtkerke (F), ca.
1763 +Adinkerke, 11-01-1837) & Petronilla Dorothea MARQUET
(+Ghyvelde)
KW 38 & 39 =Joannes Baptiste DEBUYSER & Maria GEYSEN
KW 40 & 41 =Idesbaldus Eugenius CALCOEN (Koksijde, 1764-1828)
& Dorothea Constantia DEROOSE (Veurne, 1764 +Koksijde, 20-041799)
KW 42 & 43 = Joannes Jacobus VERMOOTE (°Schore, 21-09-1738
+Koksijde, 10-06-1802) & Joanna Theresia PYLISER
(°Oostduinkerke, 17-10-1753 +Koksijde, 13-10-1842)
KW 44 & 45 = Franciscus Xaverius SMAGGE (°Terdeghem (F), ca.
Overlijdensakte van de stamvader Soete/Zoete/Desoete in onze regio:
Jozef SOETE, metser, geboren in Gorkum (NL)
1776 +Adinkerke, 21-02-1849) & Joanna COUSIN (°Borre (F), ca.
1770 +Adinkerke, 12-02-1844)
KW 46 & 47 = Zacharias RAGAERT (°Westende, 1774 +Adinkerke, 01-07-1808) & Eugenia Josephina VANDAMME (°Lo, ca. 1780 +Adinkerke, 1612-1851)
KW 48 & 49 = PLASSCHAERT Francois (°Brugge, +Brugge, 17/06/1775) & THIETS Anne-Catherine (°Bergen-op-Zoom; +Brugge, 13/02/1804)
KW 50 & 51 = TERLINCK Louis-Francois (°Veurne) & POLLINGHEL Marie-Jeanne (°Bulskamp; +Veurne, 28/04/1801)
KW 52 & 53 = BRABANT Franciscus (°Booitshoeke, +Booitshoeke, 21/04/1812) & BERNAERT Genoveva-Constantia (°Avekapelle)
KW 54 & 55 = STOCKELYNCK Philippus-Jacobus (°Veurne, +Brugge, 1/08/1804) & DEBIL Isabella-Rosa (°Eggewaartskapelle)
KW 56 & 57 = WILLAERT Jacobus (°Nieuwpoort, visser) & DECLERCK Isabella Jacoba (°Nieuwpoort)
KW 58 & 59 = DONSE Petrus Jacobus (°Nieuwpoort, +New Orleans, 12/08/1811) & COGGE Jacoba Francisca (°Nieuwpoort)
KW 60 & 61 = VERMEESCH Josephus Policarpus (°Woumen, werkman) & VANSTECHELMAN Joanna theresia (°Woumen, +Woumen, 2/10/1828)
KW 62 & 63 = SOETEMONT Josephus Franciscus (°Nieuwpoort; werkman) & CARLIER Maria Rosalia (°Nieuwpoort, +Nieuwpoort, 7/04/1812)
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TARIEF VAN LANDMATEN
We vonden het boekje Tarief van landmaten of herleiding van Nieuwe Landmaat in Oude en Oude Landmaat in
Nieuwe voor Veurne-Ambacht, uitgegeven bij H. Morez-Decroo in Veurne en nemen hier enkele bladzijden die van
nut kunnen zijn bij het omzetten van gemeten en roeden uit bijv. staten van goed
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HET INTRANET IN ONS DOCUMENTATIECENTRUM
JOERI STEKELORUM
Bidprentjes en rouwbrieven
Onze afdeling maakt sinds vele jaren werk van het digitaliseren van talrijke bronnen uit onze regio. Het meest
gekende project is het inscannen van bidprentjes en rouwbrieven. Ruim tien jaar geleden, in 2007, zijn we gestart
met het digitaliseren van de bidprentjes (ca. 100.000 stuks) uit het Fonds Lams, bewaard in het stadsarchief van
Veurne. Een jaar later hebben we het fonds René Florizoone-Scheirsen aangepakt: 350.000 scans werden gemaakt
van de bidprentjes uit deze collectie. In 2014 werden de rouwbrieven uit het fonds Lams (ca. 100.000 scans)
ingescand. Tussen in werden diverse kleinere, particuliere collecties gescand, waaronder ook de collectie van
begrafenisondernemer Kesteloot uit Veurne (ca. 10.000 stuks). Ook onze eigen collectie van rouwbrieven (100.000
stuks) werden ingescand en verwerkt. De tijd van honderden klasseurs in onze rekken behoort daarmee tot het
verleden.
In totaal werden op die manier ruim 800.000 bidprentjes en rouwbrieven ingescand, de bestanden herbenoemd
en de diverse reeksen samengevoegd en opgeschoond. Vele vrijwilligers hebben hier duizenden uren werk
gepresteerd ! Bedankt daarvoor. Deze ingescande beelden worden toegankelijk gemaakt via onze website
(http://www.familiekunde-westkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak3/Archief/html/IndexBidprentjes.html)
waar
mensen de bestanden kunnen bestellen tegen een klein bedrag. Wie de beelden zelf wil raadplegen, dient naar
ons documentatiecentrum te komen, waar de beelden kunnen bekeken én afgedrukt worden.
Deze digitale bestanden vormen de kern van ons intranet in ons documentatiecentrum, maar er is nog veel meer.
In deze reeks van artikels willen daar even bij stilstaan.

Bevolking
Momenteel werken we aan de indexatie van de bevolkingsregisters van Veurne en zijn deelgemeenten. De registers
van de stad Veurne zijn voor de periode 1847-1910 volledig digitaal ontsloten.

Alle namen die in de tafels op de bevolkingsboeken staan, zijn in een webpagina opgenomen met verwijzing naar
de tienjaarlijkse reeks, het volume, en de pagina. In de laatste kolom staat een link die je meteen verwijst naar
de digitale beelden op FamilySearch

Verder hebben we nog volgende documenten die volledig doorzoekbaar zijn
-

Veurne, in- en uittredingen 1807-1829

-

Volkstelling 1697 Kasselrij Veurne

-

Volkstelling 1698 Kasselrij Ieper

jrg. 17 nr. 3 |

43

Poorterij en poortersboeken
Heel recent werden de originele poortersboeken van de stad en kasselrij Veurne, die zich bevinden in het archief
van de stad Veurne, ingescand. Het gaat over 13 dikke volumes waarvan 4.165 scans zijn gemaakt.
boek 1737-1768 transcriptie (SAV nr. 261), boek 1513-1537 (SAV nr. 262), boek 1554-1575 (SAV nr. 263), boek 15491577 (SAV nr. 264), boek 1609-1631 (SAV nr. 265), boek 1631-1662 (SAV nr. 266), boek 1662-1716 (SAV nr. 267),
boek 1716-1763 (SAV nr. 268), boek 1763-1782 (SAV nr. 269), boek 1782-1796 (SAV nr. 270), tafel 17de eeuw (SAV
nr. 271) en tafel 16de – 17de eeuw; tafel 1548-1690 (SAV nr. 272 bis).
De poortersboeken van Veurne zijn uitgegeven door Jef Cailliau. Ook dit boek staat, volledig doorzoekbaar op ons
intranet. Deze uitgave kan je zien als een ontsluiting van de originele registers. Aan de hand van het boek van Jef
kan je de juiste datum vinden en als je een afdruk van de originele akte wil, dan kan je in de ingescande volumes
dit opzoeken

Een tweede belangrijke reeks is de uitgave van het stadsarchief van Ieper betreffende poorters en buitenpoorters
van de kasselrij Ieper. Deze uitgave bestaat uit vele tientallen volumes, die destijds door een van onze
bestuursleden zijn aangekocht en geschonken aan de afdeling. Al deze volumes werden gedigitaliseerd en zijn nu
volledig doorzoekbaar.
De reeks behelst de periode 1325-1778 voor de poorterslijsten (voornamelijk huwelijken tussen poorters en nietpoorters) en 1631-1695 voor de buitenpoortersboeken van een aantal parochies (Zonnebeke; Wulvergem; Beselare;
Zuidschote; Geluveld; Mesen; Passendale; Geluwe; Moorslede; Zandvoorde; Hollebeke; Sint-Jan; Elverdinge;
Dranouter). Ook de buitenpoorters van Ieper in de diverse parochies van Noord-Frankrijk voor de periode 15951798 zijn beschikbaar.
Daarnaast werden diverse boeken en artikels met lijsten van poorters gedigitaliseerd en gegroepeerd op ons
intranet:
-

Diksmuide (1615-1621; 1625-1794), Lo (1750-1787), Poperinge (1568-1796)

-

Bergues (1389-1789), Hondschoote (1630-1791), Houtkerke (1685-1720; 1742-1790), Pitgam (1630-1785)

-

Brugge (1479-1794), buitenpoorters Kortrijk (1549-1795), Roeselare (1580-1796) en de laten van
Wijnendale (1560-1796)

-

Kasselrij Cassel

Deze bestanden zijn alle volledig doorzoekbaar. Op die manier kunnen gemakkelijk bepaalde families of
voorouders gelokaliseerd worden. Ook wanneer een spoor bijv. in de kasselrij Veurne doodloopt en men niet weet
van waar de familie afkomstig was, kan met hulp van deze digitale bronnen het genealogisch onderzoek verder
gezet worden.
(vervolgt)
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PAROCHIEREGISTERS VAN WERKEN TERUGGEVONDEN !
Een belangrijke genealogische vondst!
Het Rijksarchief Brugge kwam onlangs in het bezit van de parochieregisters van Werken uit de periode 1755-1796.
Lange tijd werd gedacht dat deze eind-18de-eeuwse registers van Werken verloren waren. Nu blijkt dat ze destijds
door een gemeentesecretaris meegenomen werden. Later kwamen ze in privébezit.
Het rijksarchief gaat de registers nu digitaliseren zodat ze asap raadpleegbaar worden via de olombekende
zoekrobot op http://search.arch.be

IN MEMORIAM, OVERLEDEN PAROCHIANEN VAN DE STAD VEURNE.
Begin dit jaar gaf onze afdeling het werk “In memoriam, overleden parochianen van de stad Veurne 1890-2016”
van de hand van Gaby Van Canneyt uit. Het oudste prentje in deze uitgave was dit die werd uitgegeven met
Kermiszondag 1891. Ondertussen dook nog een twee jaar ouder prentje op, met name dit die werd uitgegeven in
1889 en de overleden parochianen van Sint-Niklaas Veurne herdenkt die overleden tussen 1 augustus 1888 en 1
augustus 1889. Het is vrij nauwkeurig en volledig opgesteld met vermelding van naam, overlijdensdatum én
leeftijd. Een mooie aanvulling van onze uitgave.

Heeft iemand weet van nog oudere prentjes of wanneer hiermee van start gegaan is ? Meld het via
stekelorum@telenet.be
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UITSTAP FRANS-VLAANDEREN
CHANTAL LOONES
Een tijdje geleden kwam van hier en daar de vraag om terug een dagreis te organiseren. Misschien wel terug naar
Noord-Frankrijk. Plaatselijk specialist van Noord-Frankrijk, Jozef Ameeuw, werd gecontacteerd en wou graag onze
gids zijn op deze dag.
Onze uitstap richting Saint-Omer werd aangekondigd in ons ledenblad…. In een mum van tijd waren er 50
deelnemers ingeschreven. Bus volzet.
Op zaterdag 26 augustus 2017 was het zover. Stipt om 8:15 uur vertrokken we op de carpoolparking aan het
Bakkerijmuseum te Veurne richting Houlle. Jef wist ons al van in het begin te boeien met allerlei weetjes over de
plaatselijke geschiedenis.
Onze tussenstop aan de Wattenberg werd wat ingekort door de nevel die boven het landschap hing… Na een
groepsfoto bij de molen, vertrokken we naar de jeneverdistillerie van de familie Persyn.
We werden er zeer
vriendelijk onthaald
door een
dolenthousiaste
jongedame. Eerst
volgde wat
familiegeschiedenis en
een filmpje over de
productie.
Aaneensluitend kregen
we nog een degustatie
en een klein presentje.
Daarna volgden we
diezelfde jongedame
richting
productiegebouw. Naar
verluidt bestaan er nog
slechts 2 ambachtelijke
jeneverstokerijen in
Frankrijk. De
ambachtelijke in Houlle
en een meer industriële
in Wambrechies.
Misschien zal ik deze laatste ook wel eens gaan bezoeken. Er woonde destijds op het klein kasteeltje ‘Les
Pommiers’ te Sint-Joris bij Nieuwpoort iemand van deze familie.
Na dit bezoek bracht de buschauffeur ons tot aan de Moulin Snick. Een restaurant dat duidelijk voorzien is op
groepsreizen, maar toch zijn charme bewaarde. Dit restaurant was oorspronkelijk een watermolen dat behoorde
aan een familie Snick. Het was een aangename ontvangst en een zeer vlotte bediening.
We vetrokken op tijd naar de Cristallerie d’Arques. Bezoek aan de snikhete productiehal, filmpje over de
geschiedenis en de ganse productie. Door het bekijken in verschillende toonkasten, van vroegere voorwerpen uit
de jaren 50, 60 en 70 kwam een vleugje nostalgie naar boven… en blijkbaar niet bij mij alleen.
Verder baande de buschauffeur zich een weg door de kleine straten van Arques naar de ruïnes van de SintBertinusabdij ……….. Indrukwekkend !
Daarna reden we door de Clairmarais. En weeral kregen we van Jef allerlei uitleg over de groententuin van
Franrijk.
Een laatste tussenstop werd gehouden te Bergues... We splitsten ons op in verschillende groepen en begonnen de
zoektocht naar een in de zon gelegen plaatsje op een of ander terras.. oh wat smaakte dit 
Een goede afsluiter van een mooie dag.
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ARDOOIE STEEKT DE MOORD!
JAN VAN ACKER
In de laatste Nieuwsbrief (17 (2017), p. 31) gaf Hilon Vanleenhove een aantal spotnamen voor gemeenten (zoals
Bovekerke Rattenparochie), maar een deel ervan zijn eigenlijk spotnamen voor hun inwoners (zoals Zotten van
Brugge). Dat is niet hetzelfde. Izegemnaars zijn pekkers (wat te maken zou hebben met de vele borstel- en
schoenmakers), maar de stad zelf wordt Boos Izegem genoemd, wat in het lokale dialect slim, vernuftig, vindingrijk
en zo betekent.
Voor Ardooie, alfabetisch de eerste van de opgenomen lijst, wordt tussen aanhalingstekens "Steek de nood"
gegeven. Dat klopt evenwel niet. In de regio (waarvan ik afkomstig ben) is dat bekend als "Ardooie steekt de
moord" - waarbij "moord" niet verwijst naar doodslag, maar naar het bovenste deel van de strot: de mood of moed
steken is zijn laatste adem happen, eigenlijk sterven. Dat wordt verklaard in Biekorf ('Volkszeg over dorp en steê',
3 (1892), p. 248-249; ook in o.m. A. De Cock, I. Teirlinck, Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland, dl. 8, Gent,
1908, p. 126 en 142, of J. Cornelissen, Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk…, dl. 2, Antwerpen,
1929, p. 180), waar ook een versje gegeven wordt met enkele spotnamen van diverse aanpalende gemeenten:
Lichtervelde, kort van gelde;
Thorhoutsteê, lacht ermeê;
Sweveseele, papteele;
Coolschem, droogenbrood;
Ardoye, steekt de' mood.
Het rijm wijst uit dat "mood" de juiste term is, maar in de streek zegt men eerder "moord", wellicht omdat de
betekenis van die "mood" verloren gegaan is. De Roeselaarse volksauteur Willem Denys neemt in zijn populaire
volksboek Peegie in zijn apejaren (1949 en diverse herdrukken) deze variante op:
Lichtervelde, kort van gelde;
Zwevezele, paptele;
Koolskamp, drogenbrood;
Ardooie steekt de moord;
Roeselare, korstjen drogenbrood;
Smijt den duivel in d'helle dood.
Met zevenen in een reken,
Da's Rumbeke.

HUIT ET QUATRE OF DE FRANSE VERTALING VAN WIJTSCHATE.
RONALD STRUBBE
Als beginnende amateur genealoog en als vreemde van de streek kan je nogal vlug je hoofd breken over sommige
termen en plaat verwijzingen in de parochieregisters.
Wie in de parochie register zoekt rond de streek van Ieper-Heuvelland Cominnes en juist over de grens van
Frankrijk. Komt soms de verwijzing “natif de huit quatre” tegen. Na de oorlog tegen de Spanjaarden In 1672 was
Wijtschate ook bij Frankrijk ingelijfd. De Fransen spraken Wijtschate uit als huittecat en al vlug herdoopten ze
naar "la paroisse de Huit et Quatre".
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Zondag 3 december 2017: Funerair erfgoed Nieuwpoort
Lezing met PowerPoint presentatie door Joeri Stekelorum, op zondag 3 december 2017 om 10u30 in Erfgoedhuis
te Oostduinkerke.
Op vraag van het stadsbestuur Nieuwpoort hebben het afgelopen jaar de afdeling Westkust van Familiekunde
Vlaanderen en de Vrienden Patrimonium Nieuwpoort samengewerkt aan de inventarisatie van het funeraire
erfgoed op de begraafplaats van Nieuwpoort-centrum. Om dit project tot een goed einde te brengen werd een
werkgroep opgericht. De begraafplaats werd in zijn totaliteit bekeken volgens de stadslijst van alle graven
waaronder de “verwaarloosde graven”. De werkgroep had de taak om vooral de aandacht te vestigen op een
aantal waardevolle, maar ook gewone grafmonumenten van lokaalhistorisch belang om ze te behoeden van
eventuele wegname in de toekomst.

Voorzitter Joeri Stekelorum wil de kennis die werd opgedaan bij deze inventarisatie, graag delen met de leden
van Familiekunde Vlaanderen, Vrienden van het Patrimonium Nieuwpoort en Gidsenkring Westhoek.
Deze lezing is gratis voor de leden van de drie verenigingen.
Niet-leden betalen 3€
Inschrijvingen verplicht vόόr 24 november 2017 bij stekelorum@telenet.be of friede.lox@telenet.be

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 37,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons, Gaby Van Canneyt,
Pierre Ryckaert,Philip Overbergh, bestuursleden
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17de jaargang – nr. 4 – driemaandelijks
oktober – december 2017
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
vrijdag 26 januari 2018 om 19u30
zondag 4 maart 2018 om 10u00

nieuwjaarsreceptie
Voordracht “Waar woonden mijn voorouders: het belang
van landboeken voor de familiegeschiedenis
voordracht door Pieter Beyls

EXCLUSIEF AANBOD VOOR LEDEN – hulp met ALFAER
Bestuurslid Chantal Loones is voortaan elke 2de zaterdag van de maand aanwezig in ons
documentatiecentrum om leden van Familiekunde Vlaanderen bij te staan in het gebruik van het
genealogisch programma Aldfaer. Ze helpt zowel beginners als gebruikers die reeds wat kennis
hebben, maar ook de uitgebreidere mogelijkheden van het programma willen ontdekken. Leden
die hier gebruik willen van maken, moeten wel vooraf met Chantal afspreken via 058 51 98 08 - of
op chantal.loones@telenet.be. Er wordt gevraagd de eigen laptop mee te brengen.

IN DIT NUMMER:
Behoeftigen in de kasselrij Veurne 1782 (deel 13-slot)

p. 50

Kwartierstaat van Bertha Peeren.

p. 54

Veurne 1707 belastingen huizen.

p. 57

Nieuwe uitgaven Familiekunde Vlaanderen Regio Westkust

p. 62

De oude gilden van Nieuwpoort.

p. 63

Initiatiecursus: ‘Hoe begin ik aan mijn stamboom’

p. 64
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 13 - SLOT)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde,
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp,
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem; in
het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer 4/2015:
Oeren, Vinkem en Wulveringem; in het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke, Veurne SintNiklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer 4/2016: Oudekapelle en
parochies in het Brugse Vrije; in het nummer 1/2017: Haringe en Stavele; in het nummer 2/2017: Oostvleteren en
Pollinkhove; in het nummer 3/2017: Westvleteren)

Proven

Lyste ende declaratie van alle de dischgenooten gealliementeert uyt de middelen van den disch der prochie
van Proven (…) door Joannes Baptiste DE BYSER, hooftman der voornoemde prochie van Proven, ende
gemaekt ter adjonctie van meester Louis Frans DEMOOR, geeedt clercq deser prochie (…)
Alvooren Anthoine VERBAUWE op Nieucappelle, weduwaer ter elde van 56 jaeren, van slechte gesontheyd,
boerewerckman, hebbende drie kinderen, danof twee dochters, d’eene oudt 9 jaeren, d’andere 4 jaeren,
ende een soone 7 jaeren
Jan Baptiste TANDT tot Proven, oudt 48 jaeren van slechte gesondtheyd, slunse marchand, met vrauwe oudt
47 jaeren, hebbende vier kinderen die met hun woonen, te weten, twee soonen, den eenen oudt 16 jaeren
doende den styl van weven, ende den anderen 9 jaeren gaeren spinder, ende twee dochters danof eene 13
jaeren ende d’andere 2 jaeren
Jan DE BAENE, tot Vlamertinghe, oudt 56 jaeren, in gestaethede volgens ouderdom, hebbende vrauwe oudt
45 jaeren, met twee kynderen die met hun woonen danof een soone oudt 11 jaeren en de dochter 8 jaeren
Jacobus WOUSSEN tot Hondtschoote oudt 67 jaeren, van goede gesontheyd met vrauwe oudt 57 jaeren,
hebbende een dochter oudt 10 jaeren
Pieter DEKINDT tot Winnezeele, oudt 61 jaeren van goede gesontheyd, met vrauwe oudt 61 jaeren, sonder
kinderen
Christoffel FACQUON tot Leysele, an goede gesontheyd, oudt 40 jaeren, boerewerckman met vrauwe oudt
36 jaeren, hebbende seven kinderen, danof ses zoonen, Jacobus oudt 16 jaeren, sieck, Frans 14 jaeren,
Baptiste 11 jaeren, Bernardus 5 jaeren, Joannes 4 jaeren, Pieter 3 jaeren ende Marie 5 maenden
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Victor MERVAILLIE tot Proven oudt 49 jaeren, goede complexie, boerewerckman, met vrauwe oudt 48 jaeren
hebbende vyf kinderen, danof drie soonen, den eersten oudt 10 jaeren, den tweeden 7 jaeren, den derden
5 jaeren, twee dochters d’eene oudt 17 jaeren ende d’andere 14 jaeren
Joseph MERVAILLIE tot Houtkercke, oudt 48 jaeren, gesondt, boerewerckman met vrauwe oudt 40 jaeren,
hebbende ses kinderen danof twee soonen, den eenen oudt 10 jaeren, ende den anderen 7 jaeren, vier
dochters, d’eerste oudt 12 jaeren, de tweede 8 jaeren, de derde 4 jaeren ende de vierde een jaer
Joanna COOLS weduwe van Jan Baptiste MISSU tot Houtkercke, oudt 40 jaeren, hebbende twee soonen den
eenen oudt 4 jaeren ende den anderen 2 jaeren, spinneghe
Frans DEMOL tot Proven, oudt 52 jaeren, sieck, vrouwe oudt 26 jaeren met vier kinderen danof drie soonen,
den eersten oudt 12 jaeren, den tweeden 7 jaeren, ende den derden 3 jaeren, ende een dochter 1 jaer
Vidua Jacobus DELOKER tot Proven, oudt 50 jaeren, slecht, met eene dochter oudt 25 jaeren, in besil van
geeste
Vidua Andries VOET tot Wulveringem oudt 48 jaeren, goede complexie, met drie kinderen danof twee soonen
den eenen oudt 15 jaeren ende den anderen 13 jaeren, eene dochter oudt 5 jaeren
Vidua Nicolaus VANDEWALLE tot Leysele oudt 68 jaer, alleene, slecht
Frans PACKEU tot Houtkercke, oudt 50 jaeren, altyd sieck, met vrauwe oudt 36 jaeren, vier dochters d’eerste
oudt 12 jaeren, de tweede 10 jaeren, de derde 8 jaeren ende de vierde 6 jaeren
Christiaen FOSSAERT tot Proven, oudt 70 jaeren, in sober gestaethede
Matheus LEROY tot Proven, oudt 61 jaeren, cloek, met vrauwes oudt 48 jaeren, ende drie kinderen, twee
dochters d’eene oudt 20 jaeren impotent, ende d’andere 8 jaeren, een soone 12 jaeren, boerewerckman
Vidua Frans CRAENE tot Proven, oudt 75 jaeren, sober, alleene
Pieter CAESTECKER tot Bambeke oudt 37 jaeren, cloek, met vrauwe oudt 42 jaeren, drie kinders, danof een
zoone oudt 3 jaeren, ende twee dochters d’eene 7 jaeren, d’andere 6 jaeren, boerewerckman
Joannes LABAERE tot Vinchem, boerewerckman, oudt 22 jaeren met vrauwe oudt 40 jaeren hebbende vier
kinderen, een soone oudt 6 jaeren, ende drie dochters, de eerste 8 jaeren, de tweede 7 jaeren ende de
derde 3 maenden
Albertus MARTIN tot Beveren, oudt 41 jaeren, cloecken boerewerckman, met vrauwe, oudt 31 jaeren, ende
drie kinderen danof een soone oudt 2 jaeren, ende twee dochters d’eene oudt 9 jaeren ende de andere 6
jaeren
Joseph BEKAERT tot Proven oudt 52 jaeren, cloeck, wever, met vrauwe oudt 47 jaeren ende twee kinders,
een soone oudt 14 jaeren oock wever, ende een dochter oudt 12 jaeren
Vidua Andries DECAN tot Beveren oudt 59 jaeren, alleene
Anthoine BREMOUT tot Proven oudt 43 jaeren, schaeper met vrauwe oudt 47 jaeren, ende twee kinders,
beede dochters, d’eene oudt 5 jaeren, ende de andere 3 jaeren
Jacobus LACOUR tot Poperinghe, oudt 71 jaeren, caduyck, met vrauwe oudt 42 jaeren, sonder kinderen
Vidua Jacobus CNAPELINCK tot Proven oudt 41 jaeren, redelyck cloek, met drie kinderen danof eene soone
oudt 5 jaeren, ende twee dochters, d’eene oudt 12 jaeren, d’andere 7 jaeren
Vidua Joannes DESCHRYVER tot Proven oudt 38 jaeren, sieckelyck, met drie kinders, danof een soone oudt
7 jaeren, ende twee dochters de eene oudt 10 jaeren, d’andere 4 jaeren
Jan Baptiste SCHOVELIER Proven, oudt 39 jaeren, cloeck, boerewerckman, met vrauwe oudt 42 jaeren ende
vyf kinderen, danof drie soonen, den eersten 7 jaeren, den tweeden 3 jaeren, ende den derden ses maenden,
twee dochters d’eene oudt 8 jaeren ende d’andere 5 jaeren
Louis TEMPERVILLE tot Crombeke oudt 32 jaeren, cloek, besemmaecker, met vrauwe oudt 26 jaeren ende
drie kinders, al zoonen den eersten oudt 7 jaeren, den tweeden 4 jaeren ende den derden sesthien maenden
Joannes VANDEVOORDE tot Proven, boerewerckman, redelyck cloeck, oudt 35 jaeren met vrauwe oudt 33
jaeren, ende vier kinders danof een zoone 8 jaeren, ende drie dochters d’eerste 6 jaeren, de tweede 4
jaeren ende de derde 2 jaeren
Pieter HANTHé, Proven, oudt 50 jaeren, boerewerckman, sieck, met vrauwse oudt 31 jaeren ende drie
kinders, danof twee soonen den eenen oudt 6 jaeren, den anderen 3 jaeren, met eene dochter 5 maenden
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Joannes DEKINDT, Proven, oudt 65 jaeren, boerewerckman, redelyck cloek
Albertus MESSU, tot Houtkercke, oudt 42 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 37 jaeren ende vier
kinderen, danof twee soonen den eenen 7 jaeren, den anderen 3 jaeren, ende twee dochters d’eene 5 jaeren
ende d’andere 6 maenden
Pieter BREYNAERT tot Poperinghe, oudt 36 jaeren, bleekersknecht, met vrauwe oudt 34 jaeren ende vier
kinders, danof een soone oudt 9 jaeren ende drie dochters, d’eerste oudt 7 jaeren, de tweede 4 jaeren ende
de derde 1 jaer
Jacobus VERHAEGHE tot Bambeke, oudt 32 jaeren, cloeck, boerewerckman, met vrauwe oudt 35 jaeren,
ende drie kinders, een soone oudt 6 jaeren, twee dochters d’eene 4 jaeren en d’andere 2 ½ jaeren
Jan Baptiste MOLEIN, Proven, oudt 45 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 29 jaeren ende twee
kinders, soonen, den eersten oudt 17 jaeren en den tweeden 8 jaeren
Pieter Smagghe tot Proven, oudt 42 jaeren gesondt, boerewerckman, met vrauwe oudt 34 jaeren ende vier
kinders danof drie soonen den eersten 7 jaeren, den tweeden 5 jaeren, den derden 1 jaer ende eene dochter
3 jaeren
Anselmus ALLAERT tot Poperinghe, oudt 29 jaren, boerewerckman met vrauwe oudt 24 jaeren ende twee
kinders soonen den eersten oudt 4 jaeren ende den anderen 1 ½ jaeren
Vidua Pieter BOUT tot Watou, 34 jaeren, met drie kinders danof eene soone oudt 8 jaeren, ende twee
dochters d’eene oudt 11 jaeren ende d’andere 4 jaeren
Jan Baptiste HOLLAERT, Beveren, oudt 55 jaeren impotent, alleene
Jacobus JANSSOONE, Watou, oudt 36 jaeren, impotent, alleene
Jacobus CATOEN, Zegherscappel, met vrauwe beede van grooten ouderdom
Pieter DERACHE tot Watou oudt 49 jaeren, cloeck, metsenaere, met vrauwe oudt 41 jaeren ende seven
kinders, danof vijf soonen, den eersten oudt 13 jaeren, den tweeden 8 jaeren, den derden 6 jaeren, den
vierden 4 jaeren, den vijfden 2 ½ jaeren, ende twee dochters d’eene 16 jaeren ende d’andere 11 jaeren
De weduwe Philips PACKEU tot Houdtkercke oudt 51 jaeren, met drie kinders een soone oudt 12 jaeren,
twee dochterkens een oudt 17 jaeren, impotent, ende d’andere 15 jaeren
Pieter BOUDEWIEL tot Westcappel, oudt 40 jaeren, timmerman met vrauwe oudt 48 jaeren, twee kinders,
een soone oudt 10 jaeren, ende een dochter 12 jaeren
Vidua Frans TOP, Houtkercke, oudt 53 jaeren, met twee dochters d’eene 15 jaeren ende d’andere 7 jaeren
Pieter DEROO tot Teteghem, oudt 50 jaeren, boerewerckman met vrauwe oudt 50 jaeren, eene soone 16
jaeren
Joannes MILLEVILLE, Ghyverinchove, oudt 40 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 44 jaeren ende een
dochter oudt 14 jaeren
Frans DEBERGH, Ghyverinchove, oudt 40 jaeren, boerewerckman met vrauwe oudt 34 jaeren, twee kinders,
dochters, d’eene oudt 4 jaeren ende d’andere een jaer
Joannes CAES, Beveren, oudt 36 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 31 jaeren, ende twee kinders,
een soone oudt 2 jaeren, een dochter oudt 4 jaeren
Pieter HAEZE, Haeringhe, oudt 58 jaeren, schoenmaecker met vrauwe oudt 52 jaeren, een soone 12 jaeren
Pieter MESUE, Stavel, oudt 43 jaeren, boerewerckman met syn wyf oudt 51 jaeren, twee soonen den eenen
oudt 9 jaeren ende den anderen 5 jaeren
Jacobus BRUNEEL, Proven, oudt 50 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 39 jaeren, twee soonen, een
oudt 17 jaeren ende den anderen 3 jaeren, twee dochters eene van 13 jaeren ende de andere 7 jaeren
Vidua Jacobus HEDINEUL (?), Proven, oudt 49 jaeren, vier kinderen, twee soonen, een van 14 jaeren, den
anderen 7 jaeren, twee dochters, d’eene 22 jaeren ende de andere 10 jaeren
Pieter Roeland BARBARY, Proven oudt 58 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 49 jaeren, ende drie
kinderen twee soonen den eersten 12 jaeren, den anderen 3, eene dochter oudt 16 jaeren
Joannes DECORTE tot Veurne, boerewerckman oudt 65 jaren, redelyck gesont met vrauwe oudt 44 jaren
ende ses kinderen, een soone 14 jaren, vijf dochters, d’eerste 25 jaer impotent, tweede 10 jaeren, derde 7
jaeren, de vierde 4 jaeren ende de vijfde 1 jaer
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Besteede dischgenoten:
Vidua Michiel LIEFOOGHE oudt 68 jaeren
Theresia VENIERE oudt 36 jaeren
Jacoba CASTIER, oudt 49 jaeren
Het kind van Regina DUMELY, een soone oudt 5 jaeren
Het dochterken van Pieter KERCKHOVE, oudt 1 ½ jaeren
Het kind N. COPPEJAN, eene soone oudt 4 jaeren
De twee kinders van Matheus WITTE, een soone ende dochter, tweelingen, beede oudt 3 jaeren
Joannes WEDEYN oudt 30 jaeren, synde blindt
Aldus dese lyste(…) desen 6 decembre 1782 toorc. als geeedt clercq van Proven
(get. P.F. DEMOOR)

Reninge (Noordover)
Lyste van alle de dischgenoten van Renynge Noort Over (…)
Joannes VERMOTE, boere werckman, woonende op Renynge zuyt oudt 50 jaeren, syne huysvrauwe oudt 46
jaeren, item hunne 5 kynderen te weten twee soonen en drie dochters den oudsten soone oudt 18 jaeren,
den tweeden soone 9 jaeren, de oudtste dochter oudt 28 jaeren, de tweede dochter oudt 15 jaeren, de
derde dochter oudt 8 jaeren; den oudtsten soone heeft nocht wat met de metsenaeren gevrocht, de dochters
somwijlen spinnen
Joanne ROVERS crancksinnige dochter die is bestedt oudt 50 jaeren
Eyndelinge Jacobus Leonardus FLAMEY, cleermaker op Isenberge, oudt 54 jaeren, syne vrauwe cranck op
haer gesichte, sonder kynderen, oudt 65 jaeren
Aldus de voorenstaende lyste gemackt ten versoucke van hooftman ende prochianen van het district van
Renynge Noort Over, ten effecte alsboven geseyt, desen 30 novembre 1782, toorconden als geeedt clercq
(get. J.L. Provoost)
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KWARTIERSTAAT VAN BERTHA PEEREN
JOERI STEKELORUM
Honderd jaar geleden, op 15 mei 1917, werd Bertha Peeren geboren in de St.-Leonboerderij in de Moeren,
volop tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Nadat Bertha twee wereldoorlogen heeft getrotseerd, wordt ze 100 jaar later in de bloemetjes gezet door
burgemeester en schepenen van De Panne en een vertegenwoordiger van de Provincie.
Bertha blijkt een fenomeen, want op haar honderdste woont ze nog altijd zelfstandig en is ze mentaal nog
100% bij de pinken. Feestelijk uitgedost en haar nog weelderige haardos piekfijn in de plooi gelegd door de
kapper, geniet Bertha met volle teugen van het feest dat ze graag wilde vieren in het Adinkerkse restaurant
De Maretak.
Bertha had ook nog een zus, Martha, en een broer, Maurice. Na de speech van burgemeester Vanheste wordt
er stevig geklonken op de 100-jarige met de beste champagne. Dan is het de beurt aan Dominique Peeren
om voor zijn tante Bertha zijn memorabele speech ten beste te geven: "Als we 100 jaar omrekenen in dagen,
dan heeft tante Bertha er vandaag 36.500 op de teller staan" zegt Dominique. "Na de oorlog ging tante naar
school in Adinkerke en later werd ze op pensionaat gestuurd in Diksmuide, om Frans te leren. Daarna bleef
tante Bertha thuis bij haar ouders. Maar het leven heeft haar ook niet gespaard. In 1939 overleed haar
moeder en toen begon WOII."
"Kort daarna ontmoette ze nonkel Gaston, de man van de 'kiekencommerce'. En dat moet vonken hebben
gegeven! Ze trouwden in 1947 en begonnen samen hun eerste kippenhandel in De Panne dorp. In 1955
verhuisden ze hun zaak naar de Zeelaan, waar ze bleven tot ze met pensioen gingen, in 1970. Daardoor kreeg
Gaston nog meer tijd voor zijn duiven en zijn kaartingen. In 1992 overleed Gaston, maar gelukkig is het leven
van tante Bertha goed gevuld gebleven door de vele goede contacten die ze tot vandaag heeft onderhouden
met vrienden en familie. Daarom is de Franse kant van de familie op dit feest goed vertegenwoordigd. In
Frankrijk noemt iedereen haar 'marraine Panne'. Als we bij de 100 Vlaamse jaren 'les cent ans' van ons Franse
buren bijtellen, dan vieren we vandaag tantes 200ste verjaardag!"
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KW 15 = weduwe van Eduardus-Fidelis-Franciscus HEUSEL (+Veurne, 31/03/1847).
KW 31 = weduwe Petrus Joannes VANDENBROUCKE (+Houtem, 02-06-1816)
KW 32 & 33 = Michael PEEREN & Maria jacoba LAMMERANT
KW 34 & 35 = Joanna Theresia DETURCK & Joanna Theresia TYCQUET
KW 36 & 37 = Petrus Jacobus DEPESER (°Stavele, ca. 1731 +Stavele, 27-05-1784) & Isabella Constantia VERHAEGHE
(°Stavele, 03-07-1740 +Stavele, 27-11-1833)
KW 38 & 39 = Antonius Eugenius AMELOOT (°Beveren-Ijzer, 02-06-1740 +Leisele, 07-02-1779) xx Beveren-IJzer, 09-011776 Maria jacoba Cornelia AMEEUW (°Beveren, 06-06-1755)
KW 40 & 41 = Eugenius Albertus Eligius BRUYNOGHE (°Leisele, 0-12-1778 +Leisele, 07-05-1843) & Joanna Petronilla DUMEY
(+Leisele, 14-12-1840)
KW 42 & 43 = Joannes Baptista TOP (+Leisele, 12-10-1801) & Maria Theresia MONCAREY
KW 44 & 45 = Franciscus Adrianus VANDEWOUDE (°Oudekapelle, 10-02-1738 +Nieuwkapelle, 15-07-1801) xx Barbara
DESMADRYL (+Nieuwkapelle, 08-03-1799)
KW 46 & 47 = Andreas VEREECKE & Maria PINSEEL
KW 48 & 49 = Albertus Ignatius BORTEEL & Barbara Josepha DEHEM (+Reningelst, 17-11-1796)
KW 50 & 51 = Joannes Baptista ROOSE (°Langemark) & Apolonia Constantia BAILLIU (°Poperinge Sint-Bertinus)
KW 52 & 53 = Sebastianus Jacobus Franciscus DEGROS (Beveren-Ijzer, 1769-1844) & Joanna Rosalia PRINSIER (BeverenIjzer, 1764-1827)
KW 54 & 55 = Josephus Joachim GYSEL (Rexpoede, 1762-1814) & Isabella Rosalia CAMPE (Rexpoede, 1764-1797)
KW 56 & 57 = Victor-Bonifacius MERVELLIE (+Wulveringem, 26 frim 6) & Joanna-Theresia VIGEUREUX (+Wulveringem,
1796)
KW 58 & 59 = Joannes-Baptiste MOREEL (+Proven, 12-04-1806) & Josepha-Catharina FLORENT (+Watou)
KW 60 & 61 = Petrus VANNOORENBERGHE (+Houtem) & Joanna VERHAEGHE
KW 62 & 63 = Petrus DECOCK & Isabella Constantia WORMHOUT (+Leisele, 28-04-1811)
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VEURNE 1707 BELASTINGEN HUIZEN (DEEL 1/2)
GABY VAN CANNEYT
In het oud archief van de stad Veurne (inv. nr. 928) bevindt zich een lijst uit 1708 met belastingplichtige inwoners
uit 1708 van de stad Veurne. Ze biedt ons een inzicht in de straten die er in Veurne in deze periode waren en
waar onze voorouders woonden. In totaal moesten de inwoners 5000 franse ponden bijeenbrengen ten behoeve
van de oorlogszuchtige Lodewijk XIV die in 1701, o.a. voor de financiering van de Spaanse Successieoorlog, de
belasting instelde.
We geven hieronder de volledige transcriptie van deze lijst.

Estat et imposition par forme de capitation et subside extraordinaire fait par les bourgmaitres landthoudres
echevins et ceurheers des ville et chatellenie de Furnes sur les habitans de la mesme ville pour l’année 1707 en
egard a l’occupation de leurs maisons et ce au recouvrement de la somme de cinq mille livres de France y compris
cinq cens livres pour une demie année d’augmentation du g(ran)d (?) abonnement faisant en livres parisis huit
mille livres imposees sur la dite ville par monseigneur De Barentin conseiller du Roy
En ses conseils maitre des requestres ordinaire de son hostel intendant de Justice pollice et finances en flandre
et des armées de sa Majesté le 5 de juin 1701 estant la quote de la dite ville dans les 650000 livres de France
offertes par les magistrats des chatellenies et autres lieux du departement joint la dite augmentation de payer
annuellement au Roy tant que la guerre durera an receveur general des finances en exercise a titre de subside
extraordinaire a condition quil ne sera faite aucune autre levée de capitation creation de charges nouvelles traitez,
impositions extraord(inaire) ny aucunes autres demandes et que le payement de la dite somme cescera au terme
de l’arreste de sa majesté du 4 de may 1701
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Grand marché
Pierre Dancquaert : 11 : 4 : 0
Remy Gardet : 28 : 0 : 0
George Huseel : 28 : 0 : 0
Jean Bap(tis)te Albrecht : 28 : 0 : 0
V(idu)a Pierre Van Houcque : 28 : 0 : 0
Pierre Carton : 30 : 16 : 0
Frans Questroy a la maison de ville : 56 : 0 : 0
Monsieur Bareille chirurgien major de l’hospital : 28 : 0 : 0
Jaques Du Flocq : 25 : 4 : 0
Nicolais Vandenbol : 25 : 4 : 0
Jean Gorré : 33 : 12 : 0
Florent Demey : 19 : 12 : 0
Jaques Becquet : 44 : 16 : 0
Jean Van(den)berghe y compris La Cave : 22 : 8 : 0
Louis Charlet : 33 : 12 : 0
Jean Hubert : 33 : 12 : 0
Jaques Blomme : 28 : 0 : 0
Jean Mahieu : 28 : 0 : 0
La veuve de Louis Van(der)heyde : 47 : 12 : 0
Luc Colenbier : 36 : 8 : 0
Pierre Meins : 37 : 16 : 0
La veuve d’Ollevier Beele et Jean Courier : 33 : 12 : 0
Le sieur De Montmorency Escuier compris la maison coccupée
par… : 33 : 12 : 0
Philippe Joachim Van Wychuys escuier , s(ieu)r de Fontigny : 42 : 0 : 0
Charles Vangheluwe : 28 : 0 : 0
Dominique Van(de)caserie : 23 : 16 : 0
Isac Caué : 25 : 4 : 0
Adrien Ollevier : 33 : 12 : 0
Jaques De Witte : 28 : 0 : 0
Ignace Du Ronel : 32 : 0 : 0
S(ieu)r Jaques Beaufort : 29 : 8 : 0

Rue d’orient ou de Nieuport
M(onsieur) Philippe Gryson : 23 : 2 : 0
Le s(ieu)r et m(adame) Victor Patvoort : 33 : 12 : 0
Joseph Moyen : 14 : 0 : 0
Jaques Castelin : 11 : 11 : 0
Anselme Castelin : 11 : 11 : 0
Antoine Rose : 30 : 16 : 0
George Schereel : 28 : 0 : 0
Pierre Van Stavel : 19 : 12 : 0
Michel Pilgrim : 15 : 8 : 0
S(ieu)r Michel Hancke : 33 : 12 : 0
M(aitr)e Jean Bap(tis)te Euaert : 30 : 16 : 0
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Marc Tubet : 22 : 8 : 0
Josse Provoost : 22 : 8 : 0
Antoine Clarysse : 29 : 8 : 0
Antoine Herrewyn : 7 : 0 : 0
Jean Wisuer smisse exemt ( ?)
Joseph Bellynck : 25 : 4 : 0
Francois Dezangher : 11 : 4 : 0
Jean Goeman : 11 : 4 : 0
Jean Deslyper : 15 : 0 : 0
Pierre Liefooghe : 11 : 4 : 0
Francois Boone : 22 : 8 : 0
Jean Vermeesch : 16 : 16 : 0
Jean Desmit : 16 : 16 : 0
Jean Le prestre : 14 : 0 : 0
Paul Cloet : 14 : 0 : 0
Jaques Willaert : 15 : 8 : 0
Martin Petyt : 14 : 0 : 0
La douariere du sieur de Salmon escuier sieur de la Barre : 28 : 0 : 0
La veuve d’Estienne Van Acker : 4 : 16 : 0
Jaques Schrevel y compris le moulin : 28 : 0 : 0
Gilles Priem : 14 : 14 : 0
V(idu)a André De Groote : 18 : 4 : 0
Michel Thielt : 16 : 16 : 0
Pierre Le Bau : 18 : 18 : 0
Nicolas Spieghel : 15 : 18 : 0
La veuve de Nicolas Cavael : 8 : 8 : 0
Matthieu Geeraert : 12 : 12 : 0
Pierre De Zomer : 19 : 12 : 0
Francois Dupon : 19 : 12 : 0
Pierre Francois Messiaen : 16 : 16 : 0
La veuve de Jean Vlieberghe : 22 : 8 : 0
Charles Bertin : 10 : 10 : 0
Sieur Jaques Amaere : 28 : 0 : 0
Louis Soen : 16 : 16 : 0

Rue de S(ain)t Sebastien
Gillis Provoost : 4 : 4 : 0
Jean Dufour : 4 : 4 : 0
Jean Miché : 4 : 4 : 0
Arnoud De Kick : 33 : 12 : 0
Paul Parmentier : 5 : 12 : 0
La veuve de Charles Van Acker : 2 : 16 : 0
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Jean De Rycke : 16 : 16 : 0
Pierre De Coninck : 8 : 8 : 0
Jean De Sage : 4 : 4 : 0
Paul Manghelaere : 3 : 10 : 0
Jaques Dufour : 4 : 4 : 0
Adrie Ollevier : 4 : 4 : 0
Pierre Elleboot : 4 : 4 : 0
Adrien Deprez : 7 : 0 : 0
Philippe David : 5 : 12 : 0
Juste De Wilde : 2 : 16 : 0
Octave Van Acker, pauvre
Guill(aum)e Provise (?) courreur : 5 : 12 : 0
La veuve de P(ier)re Augustin : 5 : 12 : 0
Francois …. : 2 : 16 : 0
La veuve de Cornil De Naeyer : 2 : 16 : 0

Continuation de la rue d’orient
Josse Blomme : 43 : 8 : 0
Simon Desmarez : 28 : 0 : 0
Jean Bap(tis)te Hendrycx : 42 : 0 : 0
Jaques Cortys : 22 : 8 : 0
M(aitr)e Philippe Abeels : 28 : 0 : 0
Nicolas Callewaert : 14 : 0 : 0
Jean Declercq : 33 : 12 : 0
Arnoud Bulcaen : 4 : 4 : 0
La veuve de Bartolomé Florines : 37 : 16 : 0
Marin Dutoict : 16 : 16 : 0
Nicolas Orbelin : 19 : 12 : 0
Matthieu Facon : 22 : 8 : 0

Rue de Nort
Pierre Leys : 26 : 12 : 0
Jerome Gallau : 26 : 12 : 0
Francois Le Clair : 19 : 12 : 0
M(aitr)e Philippe Deman : 26 : 12 : 0
S(ieu)r Hamerlynck : 36 : 8 : 0
Le Sieur Antoine Francois Van Crombrugghe es(cuie)r sieur de Looringhe : 42 : 0 : 0
Jean Du Chasteles : 18 : 4 : 0
Jaques Coolaert : 19 : 12 : 0
Pierre De Spot : 25 : 4 : 0
M(aitr)e Pierre Declercq : 25 : 4 : 0
Jean Van(der)Heyde : 16 : 16 : 0
Gerard Vanraes : 16 : 16 : 0
Jean Ghysebrecht : 12 : 12 : 0
La veuve de Jaques Baes : 12 : 12 : 0
Ferdinand Alloo : 11 : 4 : 0
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Jean Verwante : 16 : 16 : 0
Jean Laverne : 17 : 10 : 0
Matthieu Mabesoone : 14 : 0 : 0
Jaques Coussel : 16 : 16 : 0
Cornil Pieren : 39 : 4 : 0
Les heritiers de damoiselle la veuve de sieur et m(aît)re P(ier)re Reynaert : 22 : 8 : 0
V(idu)a Jean Aernout : 19 : 12 : 0
Les heritiers de Jaques Declercq : 11 : 4 : 0
V(idu)a Ange Vande Woude : 33 : 12 : 0
V(idu)a Jean Buyck : 16 : 16 : 0
S(ieu)r Pierre Amare : 42 : 0 : 0
Jean Minneville estant la maison apartenante a mad(emoisel)le Janssens est occupée par des commis des domaines
et des traites : 11 : 4 : 0
Jean Pape : 9 : 16 : 0
Constantin de Schynghem escuier sieur de Inghelbaenst : 35 : 0 : 0
Mad(emoisel)le de Ruescas : 11 : 4 : 0
Le s(ieu)r et m(aît)re Jaques Cortvrient : 35 : 0 : 0
Le commissaire des vivres : 22 : 8 : 0
La veuve de Jean Hulle : 5 : 12 : 0
Le S(ieu)r Pierre Joseph de Doys escuier : 35 : 0 : 0
Le S(ieu)r Guille Blaeuvoet : 22 : 8 : 0
Le Sieur Francois Devos : 35 : 0 : 0
Francois Bouson : 9 : 16 : 0
Le sieur chanoine Schottey : 23 : 2 : 0
Philippe Lambrecht suisse ( ?) exempt
Jaques Hennebelle : 4 : 4 : 0
Philippe Matthys : 3 : 10 : 0
Jean de le Nef : 11 : 4 : 0
Dam(oisell)e la veuve du s(ieu)r Albrecht : 19 : 12 : 0
Jean Cavael : 16 : 16 : 0
La veuve de Jacques Scheltjens : 19 : 12 : 0
La veuve de Jean Bap(tis)te Creve : 8 : 8 : 0
S(ieu)r Paul Louchaert : 23 : 16 : 0
Jean Dereyn : 11 : 4 : 0
Jaques Van Woumen : 7 : 0 : 0
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NIEUWE UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST
Nog op zoek naar een kerst- of nieuwjaarsgeschenk?
Even in herinnering brengen wat we recent hebben uitgegeven.
De 20-delige reeks Staten van Goed van de Kasselrij Veurne + Staten van Goed van Nieuwpoort + Staten van
Goed Brugse Vrije (i.v.m. Veurne) zijn nu verkrijgbaar op één USB-stick. Meer dan 5000 pagina’s genealogische
info voor € 50, verzendingskosten inbegrepen (slechts € 15 voor wie deze boekenreeks al op papier aankocht).


In Memoriam, overleden parochianen van de stad Veurne (1890-2016)
€ 22 + verzendingskosten
De kopie van de jaarlijks uitgereikte overzichten van de overledenen in alle Veurnse parochie werd
aangevuld met geboortedata en –plaatsen en de overlijdensdata. Dit resulteert in recente genealogische
info van 9915 personen.
Voorproefje: https://issuu.com/fvwestkust/docs/veurne_in_memoriam


Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochie van Adinkercke (1769-1776)
€ 19 + verzendingskosten
In deze uitgave beschrijven we alle percelen van de parochie die belastbaar waren.
Voorproefje: https://issuu.com/jstekelorum/docs/adinkerke_terrier_deel_83bd904ecd7dad


En een volledig nieuwe publicatie is pas van de persen gerold:
Volkstelling in de kasselrij Veurne voor het maalderijrecht (1759)
€ 13 + verzendingskosten
Deze uitgave geeft een inzicht in de families die in de
kasselrij aanwezig waren in 1759 en het aantal personen in
leven, maar geen detailinfo over de samenstelling van het
gezin. De telling vermeldt wel het aantal personen die
afhankelijk waren van een ander inkomen dan dit uit arbeid
(dischgenoten).
Voorproefje:
https://issuu.com/jstekelorum/docs/kr_veurne_moulagetelling_1759_deel
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DE OUDE GILDEN VAN NIEUWPOORT
HILON VANLEENHOVE
Bron: Krantenknipsel vermoedelijk vijftiger jaren.
Dat Nieuwpoort een belangrijke stad was tijdens het jaar1671, bewijst het toen het bestaan der volgende gilden.
1. Sint Jacobsgilde, of de Gilde der Visschers.
2. Sint Jansgilde, of de Gilde der Vrije Schippers, binnenlandsche “Schuytelieden”. Hun lokaal was
1. “De Franschen Schildt”.
2. Heilige Kruisgilde, of de Gilde der Hoveniers, Warmoeseniers en Groenseliers.
3. Sint Maartensgilde, of de Gilde der Kuipers.
4. SintJozefsgilde, of de Gilde der Timmermlieden.
5. Sint Aubertusgilde, of de Gilde der Bakkers.
6. O.L.Vrouw Kindsbeddegilde, of de Gilde der “Aerbeyders en voerlieden de Caye”. Hun lokaal was
7. “Het Bourgogne Cruys”.
8. Sint Niklaasgilde, of de Gilde der Lijnwaadsnijders en Lijnwaadverkoopers ook van de Marktkramers.
9. Sint Victoriegilde, of die van de Molenaars.
10. O.L.Vrouw Vischverkoopersgilde.
11. Sint Paulusgilde der Mandenmakers, Schaliedekkers, Stroodekkers, Koorde- en Stoeldraaiers en
Schrijnwerkers.
12. Sint Elooisgilde, der Smeden, Loodgieters, Koperslagers, Glazenblazers, Wagenmakers;
13. Sint Christoffelgilde, of de Gilde der Metsers en Tegeldekkers.
14. Sint Arnoldusgilde, of die van de Brouwers.
15. 15.Sint Cosma en Damiaangilde der Geneesheeren en Apothekers.
16. Sint Crispingilde van de Scoenmakers.
17. Sint Crispaangilde of die van de Oudeschoennieuwmakers.
18. Sint Laurentiusgilde, of de Gilde van de Lakensnijders.
19. Sint Marthagilde of de Gilde der Herbergiers en Tappers.
20. Sint Bartholomeusgilde van de Beenhouwers.
21. Sint Pietersgilde der Kleermakers.
22. Sint Ivogilde of die van de Advokaten. Oude gilden van Nieuwpoort-1671
Verder had men dan nog in Nieuwpoort de: Wijnschrooders en de Reeders. Benevens deze gilden van ambachten
en vrije beroepen had men in de stad drie gezworen Schuttersgilden.
1. Sint Andriesgilde, of de Gilde der Busschieters met hun gildenhuis op de westzijde van de Karnemelkstrate
(thans Duinkerkestraat).
2. Sint Jorisgilde, of die van de Voetbogisten.
3. Sint Sebastiaangilde der Schutters met de handboog.
Ook had men nog de Rederijkerskamer of de Gilde van Retjorica.
Uit vroegere kerkrekeningen van 1481 tot 1489, vindt men nog andere gilden waarvan tot hiertoe enkel de namen
bekend zijn, zoals: Gilde van Sint Anna, Sint Gillis, Marie Magdalena, Sint Hubertus, Sint Ewaut, de Brune
Crucegilde en de Pijndersgilde.

jrg. 17 nr. 4 |

63

Hoe begin ik aan mijn stamboom?
Een initiatiecursus van 5 sessies in het dienstencentrum De Zonnebloem Zuidstraat 67, Veurne
1. Hoe begin ik eraan?
Welke informatie is belangrijk? Waar moet ik eerst zoeken? Ordenen van gegevens. Basisregels voor
genealogieën, kwartierstaten, wapenschilden. Wat kan je van thuis uit opzoeken via internet?
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. De vele andere bronnen
Staten van goed, wezerijakten, notariaat, legerarchief, poortersboeken, cartografie, rechtspraak, …
5. Geleid bezoek aan het provinciaal FV-documentatiecentrum

Deelname in de kosten: € 35

(€ 50 voor koppels) (€ 25 studenten)

ofwel op donderdagvoormiddag 22 februari, 1, 8, 15, 22 maart 2018 om 9u
ofwel op dinsdagavond 20, 27 februari, 6, 13, 20 maart 2018 om 19u30
Inlichtingen

M. Derudder 058 31 16 57

mderudder@gmail.com

Inschrijven door betaling op BE37 9796 2228 6428 (FV Westkust)
en met vermelding van uw keuze: donderdagvoormiddag of dinsdagavond
abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.

documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be

Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 37,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons, Gaby Van Canneyt,
Pierre Ryckaert,Philip Overbergh, bestuursleden

18de jaargang – nr. 1 – driemaandelijks
januari – maart 2018
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
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VEURNE 1707 BELASTINGEN HUIZEN (DEEL 2/2)
GABY VAN CANNEYT
In het oud archief van de stad Veurne (inv. nr. 928) bevindt zich een lijst uit 1708 met belastingplichtige inwoners
uit 1708 van de stad Veurne. Ze biedt ons een inzicht in de straten die er in Veurne in deze periode waren en waar
onze voorouders woonden. In totaal moesten de inwoners 5000 franse ponden bijeenbrengen ten behoeve van de
oorlogszuchtige Lodewijk XIV die in 1701, o.a. voor de financiering van de Spaanse Successieoorlog, de belasting
instelde.
We geven hieronder de volledige transcriptie van deze lijst.

Estat et imposition par forme de capitation et subside extraordinaire fait par les bourgmaitres landthoudres
echevins et ceurheers des ville et chatellenie de Furnes sur les habitans de la mesme ville pour l’année 1707 en
egard a l’occupation de leurs maisons et ce au recouvrement de la somme de cinq mille livres de France y compris
cinq cens livres pour une demie année d’augmentation du g(ran)d (?) abonnement faisant en livres parisis huit
mille livres imposees sur la dite ville par monseigneur De Barentin conseiller du Roy
En ses conseils maitre des requestres ordinaire de son hostel intendant de Justice pollice et finances en flandre
et des armées de sa Majesté le 5 de juin 1701 estant la quote de la dite ville dans les 650000 livres de France
offertes par les magistrats des chatellenies et autres lieux du departement joint la dite augmentation de payer
annuellement au Roy tant que la guerre durera an receveur general des finances en exercise a titre de subside
extraordinaire a condition quil ne sera faite aucune autre levée de capitation creation de charges nouvelles traitez,
impositions extraord(inaire) ny aucunes autres demandes et que le payement de la dite somme cescera au terme
de l’arreste de sa majesté du 4 de may 1701

(deel 2 van de lijst) – de cijfers na de namen is de te betalen belasting in livres – sous (ponden‐schellingen)

Le vieu marché aux Chevaux
P(ier)re Sowier 14

0

0

Jean Jacob

12

0

12

V(idu)a Pasquier Verstraete

12

Louis Montagne 12

12

0

P(ier)re Castier 14

0

0

12

0

0

0

Rue de Moulin
La veuve d’Adrien Schaeck

3

Petronille Flou (pauvre)
Jean Vande Walle y compris la moitié du moulin
Philippe Strubbe

3

10

12

0

0

Continuation du g(ran)d marché et la rue des pénitentes
Le Sieur Charles Hendrycx

33

12

0

Le sieur vaulet Capitaine Suisse exempt
Jean Vande Walle

29

V(idu)a P(ier)re Pauwaert

8

0

23

2

Dam(oise)lle la veuve du s(ieu)r Blondel
Jaques Van Houtte

8

0

0

La veuve de Jean Saelen

7

0
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0
30
0

16

0

0

Vieu marché aux vaches
Josse Kint

7

0

La veuve de Jean Gynebeir

0
5

12

0

Dam(oise)lle la veuve du s(ieu)r et m(aît)re Josse Vastenavont 14
Le père Terminaire

14

0

0

Le s(ieu)r Nicolas Himsen

11

18

0

M(essir)e Benoit De Pape

28

0

0

Roc Pinau

0

22

8

D(am)e la veuve du sieur Frans Heurlebout escuier
Henry Mallyn

12

12

4

0

Frans Van(den) Bussche 11

4

0

Sebastien Demol

8

8

0

Jean Deroo

0

0

Samson Boone 9

16

0

Pierre Sowy

14

0

7

La veuve d’André De Colvemaecker

4

0

Mad(am)e la veuve du s(ieu)r Dekellenare

22

8

Le sieur et m(aît)re Louis Viguereux

8

0

Henry Pouille

4

Robert Lingelet 7

0

18

0

0

0

Hugue Bouly

8

8

0

Thobie Billiet

8

8

0

4

50

sieur Antoine Mestagh 22

8

0

V(idu)a Pierre Bollaert 12

12

0

Charles Vansteene

12

12

0

Antoine Weins 4

4

0

Antoine Eeuwaert

11

4

0

0

0

Dam(oise)lle la veuve du sieur et m(aît)re Jean Bap(tis)te Valcke
Charles Slimbrouck

21

0

0

Elisabeth De Vuyst

14

0

0

Jaques De Ruyter

17

10

0

Pierre Le Roux 21

0

0

Jean Bap(tis)te Meese 12

0

0

Pierre Van(de)Casteele 4

7

28

0

12

47

12

V(idu)a Frederic Verhaeghe

14

0

0

Jean Bap(tis)te Santrin 8

8

0

Jean Bap(tis)te Ollevier

14

0

12

Pierre Wartelle 11

4

0

0

0

0

La veuve de m(aît)re Guill(aum)e Bouden medecin
19

16

0

La veuve de Josse Vande Ghenachte

Jaques Limbrouck

23

16

0

0

0
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M(aitr)e Roland Borry

28

0

Michel Ryssen 11

4

0

Martin Vercamer

19

12

0

Francois Cappeel

7

0

0

Henry Declercq 9

2

0

Pierre Callewaert

14

0

0

Le sieur Jaques Duflocq22

8

0

Pierre Bruynoghe

10

10

0

Antoine Lap

0

0

Bruno De Wulf 19

12

0

Vigor Vanheede 21

0

0

Jean Deramant 30

16

0

Glaude de Chartre

36

8

0

Laurent De Bacque

14

0

0

Frans Huseel

8

0

14

0

Rue de Midy
22

Dam(oise)lle la veuve du sieur Louis Janssens 39
Scholastique Sowier

14

0

Adrien Maerten 11

18

0

0

V(idu)a Pierre Vandorme

16

16

0

Matthieu Vanoverbeque

22

8

0

La veuve de Jean Vandevelde 22

8

0

Matthieu Flamen

28

0

0

Jaques Pocquelin

22

8

0

Jean Grué y compris le moulin 25

4

Jaques De Croos

4

0

Jaques Dejonghe (pauvre)

5

12

Jean Desmit

12

0

Jean Vlamynck

2

16

0

Jean Bollengier

14

0

0

8

8

0

Jean Verfaille 8

8

0

Jean Misson

8

0

28

0

8

0

Arnoud Van Loo

50

8

Charles Allays 22

8

0

Louis Boyava

5

8

Jaques Nureele
Jean Nechels

22

4

0

0
0

La veuve de P(ier)re Gantres

56

0

P(ier)re Francois Corsin 22

8

0
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0

0

4

0

Rue du Quay
Jaques Debuf

30

16

0

Francois De Zoutter

16

16

Francois Le Roy 18

4

0

0

Monsieur de Salmon esc(uie)r s(ieu)r de la Barre
V(idu)a Louis Le Droit 28

0

0

Pierre Verfaille

15

8

0

Anne Bellynck

16

16

0

Bernard Vanmaele

22

8

0

Zandyck

4

0

12

0

39

P(ier)re Loncke 12

V(idu)a Nicolas Van Elslande

33

12

0

Le sieur et m(aît)re Cesar Strabant

39

4

Le S(ieu)r Marin Fonteyne

22

8

0

Jean Leynaert 28

0

0

Francois Allemeesch

47

12

0

P(ier)re Verliere

21

0

0

Madame la douariere de Bellincourt

28

Guillaume Degrave

0

14

0

0

22

8

0

0

0

Continuation de la Rue de Midy
La douariere de Francois Louis Deschacht escuier s(ieu)r De Blingel
Jean Degroote 22

8

50

8

0

0

La veuve de Philippe Valcke

22

Louis De Crocq 22

8

0

Le sieur Comere

26

12

0

Antoine Cappeel

11

4

0

Jaques Ghelains

9

2

0

Zeverin Claeys 7

0

0

La veuve de Francois Van hove 8

8

8

0

0

Le s(ieu)r De Brauwer chaplin de sieur Nicolas 11
La veuve de Francois Pype

12

12

Jean Van Damme

25

4

0

Henry De Croos 21

0

0

Dame la veuve du sieur et maitre Leo Barout
Jean De Keunynck

19

12

Joseph Allaert 7

0

0

Pierre Dalleyne 16

16

0

Vedast Roseau 14

0

0

Michel Van Raes

21

0

0

Laurent De Neneme

15

8

0

4

0

0

0

0

42

0

jrg. 18 nr. 1 |

5

Pierre La Haye 9

14

0

Norbert Faes

23

16

0

George Muyl

22

8

0

Philippe Hansebout

23

16

0

Pierre De Reveren

22

8

0

Louis Creve

8

0

22

Jaques Vande Clooster 12

12

0

Francois Dejonghe

33

12

0

Jean Francois Stroz

25

4

0

Max(imili)en Ingels

23

16

0

Michel Sisoy

12

12

0

Joseph De Cots 12

12

0

Jaques Nimmegheer

11

4

0

Jaques Lefevere

33

12

0

Baltazar Vermeulen

25

4

0

La veuve d’Albert Pullaert

22

8

Jean Janssoone

22

8

0

Germain de Boulogne

22

8

0

La veuve de Guillaume Kiret

18

4

Charles Lecardé

28

0

0

Jaques L’Ecluyse

22

8

0

Jaques Trystram

22

8

0

Jean Vanpassel 8

8

0

Henry Abeels

12

0

35

0

33

Pierre Van Imschoote
Francois Bavez 22

8

0

Francois Bervoet

28

0

0

Pierre Tanimaecker

22

8

0

V(idu)a Antoine Dove

33

12

0

11

4

0

V(idu)a Jean Vercruyce 11

4

0

V(idu)a Jean Boyaux

10

10

0

Pierre Verstraete

10

10

0

Pierre Van Houcke

22

8

0

1

0

Le Sieur Boleme (neant)
Vuldergracht

Vieu marché a beure
Philippe Moens 18
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0

0

La veuve de Jean Bap(tis)te Maertens 22

George Van Gheluwe

0

8

0

N. Forestier Chirurgien 28

0

0

M(aitr)e Bernard Marquette

25

4

Dam(oise)lle la veuve du sieur Henry Cadet
Jean Tallier

11

4

0
26

12

4

0

0

Le sieur et m(aît)re Juste Bervoet

39

Dam(oise)lle la veuve de m(aît)re Joachim Coolaert
Louis Vandevoorde

7

14

Pierre Willaert 9

16

0

Jean Sisoy

12

0

V(idu)a Guill(aum)e David

4

1

s(ieu)r Pierre Ghys

23

16

0

Guill(aum)e Tubet

8

8

0

Jean Vandeweghe

9

16

0

V(idu)a Jean Slichtynck 8

8

0

Pierre Sonneville

8

8

0

Francois Denecker

7

0

0

N. du Halde

12

0

6

0

5

5

Martin Castelin 6

La veuve de Jean Gaspar

19

Walter Ridders 22

9

0

Matthieu Baert 19

12

0

La veuve de Laurent Norré

28

Jaques Versin 25

0

4

M(aitr)e Gerard, forestier

0

35

8

0

16

0

0

0

12

0

0

0

0

0

Francois Hiacinthe Humbeloot escuier 19

12

Le S(ieu)r Cesar Boulenois

0

22

8

8

0

Place au bois
Thomas Van(de) Kerckhove (pauvre)
Un soldat … de Noailles, proprietaire Arnault Van Loo 2
Joseph Verfaille

11

4

0

Fredericq Hebben

7

14

0

Charles Zants

16

0

16

La veuve de Francois Deyster

16

Ollivier Mayon 16

16

0

Francois Goudesoone

4

18

0

V(idu)a Pierre Deplae 11

4

0

Pierre Cuvelier 11

4

0

Jaques Baes

4

0

11

4

0

8

0

11

Pierre de Rudder

V(idu)a Frans Loovoet 8

16

0
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Pasquier Dereyn

8

8

0

Guille Goudesoone

4

18

0

Jean Francois Roelandt 4

18

0

Laurent Doutery

4

0

4

La douariere de Philippe de Ruescas escuier
Abraham Declercq

9

16

0

Lambrecht Boyava

11

4

0

Le s(ieu)r Frans Emannuel Baelde

22

35

0

8

0

Jaques Verhulst19

12

0

Jaques Nasschaert

25

4

Charles Petit

16

0

22

8

0

Le sieur chanoine Coene

19

12

0

M(aitre)e Pierre Panheel

23

16

0

Victor Desmet 14

0

9

Nicolas Bremaul

0

0

0

Cimetiere de S(ain)te Walburge
Jean Sys

6

6

0

Henry Henckels 11

4

0

Anne Wynter

0

0

Monsieur le Tourneur

22

8

0

vidua Jean Devisch

14

0

0

Jean Vande Walle

28

0

0

Frans Dewaele 16

16

0

Adrien Hulstaert

16

16

0

Simon Desmares

16

16

0

Crispin Turlu

16

0

7

16

Total du present estat monte a la somme de
= 7336 livres 9 sous
Et l’imposition pour l’abonnement pour la quote de la ville monte a huit mille livres ci 8000 livres
Ainsy l’imposition faite par le magistrat porte moins de la somme de
= 763 livres 11 sous
La quelle somme de 763 livres 11 sous Le magistrat estime de faire payer des derniers communes de la ville pour
les maisons occupees pour le logement de l’etat major et celluy des officiers, en consequence ordonne que le
double du present estat soit mis entre les mains du sieur et m(aît)re Louis De Viguereux receveur general de cette
ville et chatellenie pour en faire le recouvrement fait et arreste au college sous le bon plaisir de Monsieur
l’intendant ce 14 avril 1708
(get. J.J. Bervoet)
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HUWELIJKEN VAN VEURNAARS IN HET BUITENLAND (18761932) (DEEL 1)
JOERI STEKELORUM
Per toeval vonden we op www.familysearch (Film # 005217945) een verfilming van diverse losse akten en
documenten betreffende burgerlijke stand van Veurne en de regio. De beelden 1182-1188 zijn een lijst van
huwelijken van inwoners van Veurne die in het buitenland zijn getrouwd. De lijst beslaat de periode 1876 tot 1932.
Op diezelfde film is ook een lijst van overlijdens en geboorten, die we later in deze nieuwsbrief zullen publiceren.
Deze filmopnames zijn wellicht uit het archief van de rechtbank van eerste aanleg van Veurne.
Abeele Bernard Arnould
°Dunkerque, 28; W. Veurne
x Dunkerque, 20/02/1904
Sonneville Rose Josephine Cornelie
°Hazebrouck, 27; W. Morbecque

Beauprez Gustave
°Veurne, 34; W. Saint-Pol-sur-Mer
x Saint-Pol-sur-Mer, 21-01-1893
Laconte Eugenie
°Ghyvelde, 32; W. Saint-Pol-sur-Mer

Adam Francois
°Anderlecht, 28; W. Rosendael
x Rosendael, 9/05/1930
Deconinck Jeanne
°Rosendael, 23; W. Rosendael

Beauprez Gustave Henri Corneille
°Veurne, 51; W. Dunkerque
x Dunkerque, 26/06/1909
Lenoior Felicite Marie
°Dikkebus, 35; W. Dunkerque

Alberecht Louis Henri
°Veurne, 28; W. Veurne
x Bray-Dunes, 20/09/1904
Bryckaert Leontine Justine
°Ghyvelde, 23; W. Bray-Dunes

Bernaert Charles
°Veurne, 32; W. Dunkerque
x Rosendael, 30-11-1881
Claeyssent Rosalie
°Dunkerque, 37; W. Rosendael

Albert Gustave Louis
°Saint-Pol-sur-Mer, 31; W. Saint-Pol-sur-Mer
x Saint-Pol-sur-Mer, 29/11/1913
Debruyne Lucie Marie
°Wulpen, 21; W. Veurne

Blanckaert Gaston Maurice Albert
°Warhem, 25; W. Warhem
x Warhem, 21/02/1903
Verhaeghe Virginie Cornelie
°Veurne, 22; W. Warhem

Amey Alphonse
°Veurne, 23; W. Lille
x Lille, 9/10/1920
Bracke Melanie
°Gent, 17; W. Gent

Blanckaert Joseph Francois Corneille
°Veurne, 22; W. Veurne
x Calais, 18/10/1904
Labyte Eveline
°Nieuwpoort, 24; W. Werken

Amey David
°Veurne, geb.1903; W. Lille
x Lille, 17/10/1929
Lamaire Rachel
°Lille, geb.1903; W. Lille

Blanckaert Remi
°Veurne, 31; W. Veurne
x Bierne, 7/01/1922
Vangrevelinghe Berthe
°Warhem, 20; W. Bierne

Balloey Pierre Albert
°Veurne, 39; W. Armboutscappel
x Armboutscappel, 14-12-1880
Deloo Justine Philomene
°Wormhout, 21; W. Armboutscappel

Blanckaert Theophile Gustave
°Veurne, 29; W. Rosendael
x Les Moëres, 24/07/1901
Blondez Helene Julienne Philomene
°Les Moëres, 20; W. Rosendael

Barbé Antoine Frederic
°Molenbeek, 22; W. Le Havre
x Le Havre, 5/04/1918
Focquenoye Justine Cornelie
°Veurne, 23; W. Le Havre

Blieck René
°Woumen, 24; W. Armentieres
x Armentieres, 09-08-1879
Tahon Lucie Octavie
°Ieper, 25; W. Armentieres

Beauprez Gustave
°Veurne, 27; W. Dunkerque
x Dunkerque, 14-03-1885
Walspeck Celine Sophie
°Cappellebrouck, 26; W. Dunkerque

Bolle Charles Auguste
°Veurne, 51; W. Rouen
x Rouen, 15/07/1911
Rolland Jeanne Blanche
°Saint-Flour, 37; W. Rouen

jrg. 18 nr. 1 |

9

Bonte Auguste Charles
°Veurne, 20; W. Leffrinckhoucke
x Leffrinckhoucke, 02-10-1889
Ghikiere Emma Justine
°Adinkerke, 22; W. Rosendael

Butaeye Henri Louis Cornil
°Bambecque, 31; W. Bambecque
x Coudekerque-Branche, 3/11/1909
Pattyn Herminie Sophie
°Veurne, 32; W. Coudekerque-Branche

Bosschey David
°Veurne, 27; W. Douai
x Douai, 08-12-1894
Charlent Clara
°Vervins, 17; W. Dizy le Gros

Butstraen Benjamin
°Eggewaartskapelle, geb.1906; W. Veurne
x Bray-Dunes, 28/04/1928
Vanhille Josephine
°Bray-Dunes, geb.1906; W. Bray-Dunes

Bouchery Charles Louis
°Warhem, 50; W. Rosendael
x Rosendael, 08-01-1884
Gesquiere Marie Louise
°Veurne, 50; W. Rosendael

Capoen Henri
°Zuydcoote, 27; W. Veurne
x Bray-Dunes, 12/02/1920
Vandenbon Julia
°Veurne, 20; W. Bray-Dunes

Boulo Francois Marie Joseph
°Herbigne, 30; W. Saint-Nazaire
x Malo-les-Bains, 15/01/1910
Cogge Josephine Marie Marguerite Cornelie
°Veurne, 20; W. Malo-les-Bains

Carru Gaston Maurice Albert
°Saint-Pol-sur-Mer, geb.1907; W. Fort Mardyck
x Saint-Pol-sur-Mer, 18/10/1928
Deburchgraeve Gabrielle
°Veurne, geb.1909; W. Saint-Pol-sur-Mer

Broussin Marcel
°Bremontier-Merval, 21; W. Argeuil
x Morville, 11/01/1927
Jonckheere Yvonne
°Veurne, 22; W. Morville

Clarys Achille Emile
°Esen, 33; W. La Madeleine
x Lille (consulat Belge), 29/03/1913
Demeulenaere Marie Sophie
°Kaaskerke, 21; W. La Madeleine

Bruloot Joseph
°Veurne, 22; W. Saint-Adresse
x Saint-Adresse, 13/07/1918
Pyliser Julienne
°Oostduinkerke, 19; W. Saint-Adresse

Cloet Alphonse Henri Corneille
°Veurne, 25; W. La Madeleine
x La Madeleine, 7/12/1911
Debou Adronie Marie
°Beerst, 22; W. La Madeleine

Brun Maurice
°Porrentruy, geb.1908; W. Berne
x Porrentruy, 7/09/1931
Deburchgraeve Julia
°Veurne, geb.1909; W. Porrentruy

Cogge Raphael Francois Corneille
°Veurne, 23; W. Dunkerque
x Dunkerque, 5/12/1903
Petyt Emma Philomene
°Bissezeele, 30; W. Dunkerque

Brunet Henri
°Ghyvelde, 22; W. Ghyvelde
x Rosendael, 25-03-1890
Bolle Augusta
°Veurne, 36; W. Rosendael

Cogghe Charles Louis
°Veurne, 24; W. Ghyvelde
x Zuydcoote, 10-07-1883
Howé Stephanie Eugenie
°Ghyvelde, 24; W. Zuydcoote

Bruynooghe Octave Joseph
°Torhout, 32; W. Les Moëres
x Les Moëres, 30/06/1909
Laniez Gabrielle Marie Eugenie
°De Moeren, 28; W. Les Moëres

Combe Louis Francois
°Veurne, 23; W. Dunkerque
x Petite Synthe, 15-11-1876
Desmedt Marie Isabelle
°Petite Synthe, 21; W. Petite Synthe

Bucket Aloise Benoit
°Watou, 31; W. Armentieres
x Armentieres, 21-07-1879
Dieudonné Marie Julie
°Borre, 29; W. Armentieres

Courtois Louis Joseph
°Veurne, 30; W. Dunkerque
x Dunkerque, 16-08-1888
Rooms Euphrasie Rose
°Oostduinkerke, 23; W. Dunkerque

Buriez Louis Francois
°Wattignies, 43; W. Wattignies
x Wattignies, 20-06-1898
Devoghel Marie Louise
°Veurne, 39; W. Veurne

Couzyn Leopold
°Veurne, 23; W. Dunkerque
x Dunkerque, 28-10-1881
Sackenprez Pelagie
°Lampernisse, 25; W. Dunkerque
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Cuvelier Camille
°Veurne, geb.1899; W. Touffreville
x Touffreville, 29/11/1924
Letellier Yvonne
°Caen, geb.1904; W. Caen

Decrop Gustave
°Veurne, 25; W. Veurne
x Le Havre, 24/09/1918
Lemaire Felicie
°Oostduinkerke, 24; W. Nieuwpoort

Dawyndt Alphonse
°Veurne, 27; W. Lille
x Lille, 12-02-1881
Van Aerde Seraphine
°Koewacht, 25; W. Lille

Dedulle Auguste
°Veurne, 19; W. Petite Synthe
x Petite Synthe, 20-02-1895
Bordeyne Emma
°Watou, 22; W. Petite Synthe

Debeerst Gustave
°Veurne, 35; W. Dunkerque
x Dunkerque, 14/09/1922
Marquise Berthe
°Rosendael, 23; W. Dunkerque

Degans Florimond
°Veurne, 39; W. Lille
x Lille, 09-05-1881
Herreman Marie Louise
°Meulebeke, 31; W. Lille

Debeerst Gustave August Corneille
°Veurne, 22; W. Veurne
x Dunkerque, 6/02/1909
Minne Berthe Marie Cornelie
°Veurne, 23; W. Veurne

Degroote Cesar Charles
°Veurne, 37; W. Coudekerque-Branche
x Dunkerque, 21-04-1877
Peene Zenobie Elodie Emma
°Warhem, 29; W. Dunkerque

Debruyckere Auguste Henri
°Veurne, 25; W. Roubaix
x Roubaix, 15/09/1906
Biasino Melanie Adeline
°Roubaix, 25; W. Roubaix

Dejaeghere Gustave Jean
°Veurne, 29; W. Rosendael
x Rosendael, 20-04-1889
Maes Mathilde Philomene
°Adinkerke, 21; W. Rosendael

Debruyne Aurele Joseph
°Veurne, 23
x Cette (?), 27/01/1916
Bouckaert Sylvie
°Beselare, 24

Dejosse Victor Gustave
°Veurne, 25; W. Lille
x Lille, 24-09-1891
Lemaire Jenny Celina
°Marly, 19; W. Lille

Debruyne Marcel
°Veurne, geb.1899; W. Neuville sur l'Escaut
x Neuville sur l'Escaut, 18/03/1926
L'Anglais Desirée
°Aubigny au Bac, geb.1899; W. Neuville sur l'Escaut

Dekindt Angebert Francois
°Veurne, 49; W. Armboutscappel
x Steene, 20/03/1900
Pyckaert Sophie Rosalie Philomene
°Socx, 36; W. Steene

Debyser Desire Joseph
°Mol, 34; W. Veurne
x Saint-Maurice, 28/10/1916
Pylyser Marie Louise
°Dunkerque, 29; W. Veurne

Dekindt Engelbert
°Veurne, 32; W. Spycker
x Spycker, 28-02-1884
Callebert Therese
°Ruddervoorde, 53; W. Spycker

Decleyre Georges
°Veurne, 22; W. Dunkerque
x Dunkerque, 30/04/1927
Canipel Marceline
°Dunkerque, 26; W. Dunkerque

Delabaere Auguste Louis
°Veurne, 27; W. Dunkerque
x Dunkerque, 07-06-1883
Azaert Damide Justine
°Oostende, 21; W. Dunkerque

Decoene Leon
°Veurne, geb.1906; W. Zuydcoote
x Dunkerque, 19/05/1931
Vanpeperstraete Marie
°Zuydcoote, geb.1908; W. Zuydcoote

Delamotte Charles Henri
°Lille, 24; W. Lille
x Lille, 09-08-1880
Mervellie Felicie Leonie
°Veurne, 25; W. Lille
Delanghe Emile Corneille August
°Veurne, 25; W. Lille
x Lille, 5/01/1903
Debyser Angele Charlotte
°Lille, 24; W. Lille
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IN MEMORIAM
Op 4 januari 2018 overleed ons lid Jacques ‘Jacky’ Van De Mergel. Hij is geboren
te Wetteren op 9 januari 1942.
Op 7 februari 2018 overleed ons gewezen bestuurslid André Baert na een
langdurige ziekte. André zette zich vele jaren in als bibliothecaris van onze
afdeling.

Jacques

André

Familiekunde Vlaanderen afdeling Westkust biedt hierbij de families haar blijken van oprechte deelneming aan.

INTERESSANTE BRONNEN ONLINE:
HUWELIJKSCONTRACTEN IN DE ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD

BRUGSE STAM

Voor wie roots heeft over de huidige Franse grens, in het gebied van de kasselrij Rijsel, is dit een
instrument om alle beschikbare huwelijkscontracten op te zoeken in de "Archives Départementales
du Nord" te Rijsel. Er kan gezocht worden op notaris maar ook (in te vullen links boven) op je
gezochte familienaam. Vroeger was het een hele zoektocht via de genealogische tijdschriften, om
aan archiefnummers te geraken. Nog niet alle notarissen staan online, maar daar wordt aan
gewerkt.
http://www.lillechatellenie.fr/cms/index.php?xtyp=A&init=C

WEBSITE CRFGA
RONALD STRUBBE
Wie opzoekingen doet in de parochieregisters, komt wel eens kunstwerken tegen.
Ter zelfde tijd lezen we ook dat Saint Sylvester Cappelle in noord Frankrijk indertijd nog Hillewaels Cappelle was.

Op de website hieronder van CRGFA (Flanders-Artois Genealogie Research Center) kan u dat terug
vinden?
http://www.crgfa.org/la-flandre/villes-et-villages
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KWARTIERSTAAT VAN MARIA CORNELIA BATTEL
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KWARTIERSTAAT VAN FIRMIN MUS (OVERLEDEN OP 18-02-2018)
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OUDE BRUGSE KRANTEN… OOK VOOR ONZE REGIO BELANGRIJK
JOERI STEKELORUM
Uit: https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/

In dit artikel gaat het over:
Carolus Franciscus Florizoone, geb. Wulpen 18 april 1839,
landbouwer-brouwer, † Wulpen 3 dec. 1872, zn. van Jean
François, schepen en raadslid, en Emelie Seraphine Vandewoude,
Hij trouwde in Wulpen 21 okt. 1869 Sophia Amelia Pauwels, geb.
Schore 29 april 1842, brouwerin, † Wulpen 1 juni 1886, dr. van
Petrus Jacobus en Henrica Sophia Francisca Deschoolmeester; zij
hertrouwde in Wulpen 24 nov. 1873 Augustinus Henricus Faict.
Uit dit huwelijk:
1. Arthur Isidorius Florizoone, geb. Wulpen 8 febr. 1871, † ald. 23 mei 1871.
2. Maria Augusta Florizoone, geb. Wulpen 22 april 1872, † Veurne 15 april 1965,
tr. Wulpen 22 okt. 1894 Henricus Seraphinus Detollenaere, geb. Koksijde 25 juli
1863, landbouwer, zn. van Angebert Joseph en Rosalia Theresia Tabary.
3. Carolus Marie Joseph Florizoone, geb. Wulpen 21 juli 1873, † ald. 11 april
1927.

Sophia Pauwels (1842‐1886)
© familiearchief Florizoone

OPROEP
Ons lid Georges HILTROP werkt momenteel aan de geschiedenis van de familie Reunbrouck uit Nieuwpoort. Wie
informatie en/of documentatie heeft over deze familie kan contact nemen via georgeshiltrop15@gmail.com.
Onze voorzitter Joeri STEKELORUM werkt aan de fascinerende geschiedenis van de familie Meynne uit Nieuwpoort;
wie hierover documentatie en/of informatie heeft neemt contact via stekelorum@telenet.be
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BROUWERS TE NIEUWPOORT EINDE 19DE EEUW
HILON VANLEENHOVE
1. De Jaegher Lodewijk - Meynne Maria: Ieperstraat 16
Lodewijk Frans Dejaegher, geb. Nieuwpoort 19 juli 1848, brouwer, † Nieuwpoort 14 juni 1925, zn. van Ludovicus
Everardus Josephus en Sophia Henrica Vanhoutte, tr. Nieuwpoort 18 juni 1873 Maria Antonia Meynne, geb. Nieuwpoort
26 dec. 1847, † Tienen 7 juni 1936, dr. van Ludovicus Petrus, onderconsul van Denemarken, en Maria Theresia Ludovica
Vandevelde

2. Decaestecker Jan: Langestraat 1
Joannes Jacobus Dekaestecker, geb. Nieuwpoort 27 juni 1821, † Nieuwpoort, 16-09-1898, zoon van Jacobus en Maria
Joanna Minne; op zijn grafzerk staat “…die gansch zijn fortuin geschonken heeft aan de armen der stad Nieupoort”

3. De Rudder Frans(+ Nieuwpoort 21/02/1894): Langestraat 49
Frans Jan De Rudder, geb. Gent 22 okt 1856 † Nieuwpoort, 22-02-1894, zn. van Frans en Maria Deynoodt, tr. Nieuwpoort
22 nov 1880 Bertha Mathilda Deroo, geb. Nieuwpoort, 31-08-1859 † Schaarbeek, 11 feb 1938, dr. van Alexander Deroo
en Mathilda Vroome; Moeder Syndik der Arme Klaren van Nieuwpoort gedurende meer dan 30 jaar

4. Huyghebaert Jules (vanaf 1895): Langestraat 66, daarna Langestraat 49
Jules Norbert Huyghebaert, geb. Handzame, 15 aug 1869 † Evere, 5 maart 1954, zn. van Gustave & Mathilde
Deschryver, tr. Menen, 22 apr 1896 Magdalena Julienne Vandenberghe (°1868); burgemeester 1927-1933

5. Dobbelaere Henri - Vandermeersch Elodie: Ieperstraat 32
Hendrik Lodewijk Dobbelaere, geb. Nieuwpoort, 6 nov 1867 † Nieuwpoort, 8 april 1897, zn. van Karel & Sophia
Deschacht, tr. Nieuwpoort, 20 april 1892 Elodia Sophia Vandermeersch, geb. Zande, 28 okt 1870 † Nieuwpoort, 9 sept
1894

6. Verschoore Palmyra (wed. Meynne Arthur): Kokstraat 45
Arthur Michiel Ludovicus Antonius Meynne, geb. Nieuwpoort 11 mei 1846, brouwer, gemeenteraadslid 1877-, †
Nieuwpoort 22 febr. 1882, zn. van Ludovicus Franciscus en Lucie Clemence Sophie Vandevyver, tr. Kortrijk 29 april
1871 Palmyre Marie Verschoore, geb. Kortrijk 21 mei 1845, † Nieuwpoort 19 febr. 1907, dr. van Edouard Henri Jacques
en Adolphine Rosalie Felhoen

7. Meynne Henri: Sint Jacobsstraat 49
Henri Joseph Meynne, geb. Nieuwpoort 22 maart 1818, bierbrouwer, † Nieuwpoort 11 dec. 1904, zn. van Carolus
Cornelius en Isabella Josepha Gommers, tr. Nieuwpoort 20 mei 1844 Rosalia Francisca Houtsaeger, geb. Nieuwpoort
20 maart 1817, † ald. 6 dec. 1894, dr. van Josephus Franciscus Emmanuel en Joanna Clara Baelde

8. Van Baeckel Petrus Heysse Mathilde: Langestraat 48, vanaf 1901: D'Haene Juliaan (schoonzoon)
Petrus Franciscus Carolus Maximilianus Vanbaeckel, geb. Nieuwpoort 17 juni 1839, † ald. 17 jan. 1898, zn. van Pierre
Adolphe, voorzitter van het Weldadigheidsbureel in 1878, en Antonia Josepha Amelia Debrauwere, tr. Eeklo 6 juli 1869
Mathilde Pauline Heysse, geb. Eeklo 12 nov. 1848, dr. van Joannes Baptista en Pauline Claeys. Hun dochter: Paulina
Maria Antonia Vanbaeckel, geb. Nieuwpoort 13 mei 1878, tr. Nieuwpoort 18 juli 1899 Juliaan Maria Lodewijk D’Haene,
geb. Nieuwpoort 6 mei 1876, † Roeselare 10 okt. 1968, zn. van Lodewijk Florimond en Emma Rosalia Meynne.
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Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
zo 17 juni 2018 om 11u00
Rechtszaal Landhuis Veurne
(Vrij Vaderland)
Grote Markt Veurne
zo 23 september 2018 om 10 uur
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Oostduinkerke

Voorstelling van twee nieuwe publicaties:
Penningkohieren Veurne
Terrier van Veurne-Bewesterpoort
meer info p. 30
voordracht door Claude GEKIERE, voorzitter FV Deinze
Parochieregisters, meer dan akten alleen
meer info p. 29

vr 19 oktober 2018 om 19 uur
zaal Oud Schooltje
Koksijde-dorp, St.-Pietersplein

Kaas- en wijnavond

zo 18 november 2018 om 10u30

voordracht door Betty RYCKAERT

Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Oostduinkerke

Schoolkolonies in Zwitserland tijdens wereldoorlog I

IN DIT NUMMER:
Huwelijk van Veurnaars in het buitenland (deel 2/2).

p. 8

In memoriam

p. 25

Aanwinsten bibliotheek FV Afdeling Westkust

p. 25

kwartierstaat van Achiel Rys, honderdjarige

p. 26

Interessante bronnen online

p. 27

Nieuws uit het Rijksarchief

p. 27

Twee nieuwe publicaties

p. 30

Enkele sfeerfoto’s voordracht Prof. Dr. Magda Devos

p. 31
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HUWELIJKEN VAN VEURNAARS IN HET BUITENLAND
(1876-1932) (DEEL 2/2)
JOERI STEKELORUM
Per toeval vonden we op www.familysearch (Film # 005217945) een verfilming van diverse losse akten en
documenten betreffende burgerlijke stand van Veurne en de regio. De beelden 1182-1188 zijn een lijst van
huwelijken van inwoners van Veurne die in het buitenland zijn getrouwd. De lijst beslaat de periode 1876 tot 1932.
Op diezelfde film is ook een lijst van overlijdens en geboorten, die we later in deze nieuwsbrief zullen publiceren.
Deze filmopnames zijn wellicht uit het archief van de rechtbank van eerste aanleg van Veurne.
Delanghe René
°Veurne, geb.1904; W. Paris
x Paris (2de), 5/04/1930
Nanquette Aimée
°Vincennes, geb.1905; W. Paris

Deully Jules Cesar Auguste Victor
°Armentieres, 35 jaar; W. Armentieres
x Armentieres, 12-02-1877
Millecam Marie Philomene Sophie
°Veurne, 27 jaar; W. Armentieres

Delanoeye Adolphe
°Veurne, 31 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 14-09-1885
Lambert Clemence Hortense
°Looberghe, 26 jaar; W. Dunkerque

Devoghel Auguste
°Veurne, 27 jaar; W. Veurne
x Les Moëres, 03-06-1896
Obein Rosalie
°Hondschoote, 30 jaar; W. Hondschoote

Deman Charles Louis
°Veurne, 22 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 29-06-1880
Byl Marie Jeanne
°Coudekerque-Branche, 26 jaar; W. Rosendael

Devoghel Henri Louis
°Veurne, 29 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 21-05-1889
Kinoo Pelagie Sophie
°Oostvleteren, 27 jaar; W. Rosendael

Demolder Charles Louis
°Veurne, 65 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 23-02-1880
Huyge Eugenie
°Poperinge, 39 jaar; W. Dunkerque

Dewaeghe Pierre Francois
°Veurne, 56 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 24-05-1897
Pouchele Sophie Melanie Stephanie
°Bambecque, 54 jaar; W. Dunkerque

Depoorter Auguste Louis
°Veurne, 27 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 28-06-1880
Meersseman Philomene
°Poperinge, 22 jaar; W. Dunkerque

Dewaeghe Pierre Francois
°Veurne, 44 jaar; W. Teteghem
x Dunkerque, 04-12-1886
Vercruysse Rosalie Francoise
°Houtave, 57 jaar; W. Dunkerque

Depuydt Auguste Cesare
°Veurne, 46 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 12-03-1887
Douchet Augustine Justine
°Grigny, 48 jaar; W. Dunkerque

Dewitte Albrecht
°Veurne, geb.1891; W. Fresnes
x Fresnes, 26/09/1931
Gardavoir Fabiana
°Fresnes, geb.1909; W. Fresnes

Dequidt Henri Joseph
°Rosendael, 21 jaar; W. Rosendael
x Malo-les-Bains, 25/06/1910
Cogge Gabrielle Marie Cornelie
°Veurne, 18 jaar; W. Malo-les-Bains

Dewitte Emile Jean
°Adinkerke, 31 jaar; W. Veurne
x Nancy, 18-04-1898
Humbert Philomene
°Colroy-la-Grande, 33 jaar; W. Nancy

Deschryver Victor Georges
°Veurne, 21 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 10/02/1906
Dewitte Alphonsine Marie
°Dunkerque, 21 jaar; W. Rosendael

Divoor Andre Louis Joseph
°Veurne, 21 jaar; W. Hazebrouck
x Armentieres, 28/04/1900
Knorr Valentine Lydie
°Armentieres, 20 jaar; W. Armentieres

Desmet Camille
°Veurne, 36 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 14/01/1920
Hooghe Ida Zenobie Cornelie
°Merkem, 27 jaar; W. Rosendael

Domaerel Henri Joseph
°Veurne, 57 jaar; W. Saint-Pierre
x Saint-Pierre, 12-08-1882
Pichon Louise
°Saint-Pierre, 50 jaar; W. Saint-Pierre

18 | jrg. 18 nr. 2

Droisy Augustin
°Saint Saulot (?), 40 jaar; W. Anzin
x Anzin, 11/01/1913
Rousseeuw Lucie Helene Ide Cornelie
°Veurne, 46 jaar; W. Anzin

Fontenesse Pierre
°Aignoin (S. et L.), 33 jaar; W. Paris (15)
x Paris (15), 8/07/1919
Cassez Josephine
°Veurne, 35 jaar; W. Paris (15)

Drooghrys Charles Louis
°Veurne, 41 jaar; W. Paris
x Paris, 06-05-1882
Jacquinot Marie
°Carisay, 27 jaar; W. Paris

Fossaert Eloi Jean
°Uxem, 23 jaar; W. Uxem
x Uxem, 24-04-1883
Lahaye Leonie Hortence
°Veurne, 26 jaar; W. Uxem

Dubois Emile Gustave Corneille
°Veurne, 40 jaar; W. Lille
x Lille, 17/10/1903
Vanhoorelbeke Emelie Leonie
°Kortemark, 28 jaar; W. Lille

Foucke Julien Corneille
°Veurne, 22 jaar; W. Armboutscappel
x Armboutscappel, 30/01/1918
Gryseleyn Marguerite Elise
°Spycker, 20 jaar; W. Armboutscappel

Dubuc André
°Louvrois, geb.1907; W. ville d'Hammond
x ville d'Hammond, 21/05/1927
Moneyn Marthe
°Veurne, geb.1905; W. ville d'Hammond

Gadeyne Isidore Francois
°Veurne, 31 jaar; W. Bray-Dunes
x Bray-Dunes, 18-11-1884
Desfrennes Stephanie Eugenie
°Ghyvelde, 21 jaar; W. Bray-Dunes

Dujardin Auguste Leopold
°Veurne, 27 jaar; W. Hazebrouck
x Hazebrouck, 13/08/1900
Vangraeschepe Valerie Elodie
°Hazebrouck, 20 jaar; W. Hazebrouck

Galloo Jules Clovis Cornil
°Veurne, 29 jaar; W. Veurne
x Les Moëres, 17-02-1897
Dumey Lucie Elodie
°Les Moëres, 24 jaar; W. Les Moëres

Dupondt Désiré Joseph Corneille
°Veurne, 24 jaar; W. Veurne
x Roubaix, 23/04/1906
Thooft Mathilde Elodie
°Halluin, 23 jaar; W. Roubaix

Gaytant Renaat
°Veurne, geb.1894; W. Veurne
x Nanterre, 27/02/1932
Flandrin Cherie
°Jempigny, geb.1895; W. Nanterre

Everaert Henri Joseph
°Veurne, 20 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 28-07-1896
Henderyckx Julia Vicotrina
°Rosendael, 20 jaar; W. Rosendael

Gelper Louis Amedée
°Dunkerque, 38 jaar; W. Veurne
x Dunkerque, 08-12-1881
Janssen Stephanie
°Dunkerque, 32 jaar; W. Dunkerque

Everaert Joseph Aloise
°Veurne, 23 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 2/08/1904
Hertsoen Ida Zenobie Cornelie
°Stavele, 22 jaar; W. Rosendael

Goens Auguste Desire
°Veurne, 43 jaar; W. Steenkerke
x Dunkerque, 13/06/1903
Desorgher Leonie Marie Justine
°Oostende, 51 jaar; W. Dunkerque

Fiorine Charles
°Veurne, 22 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 12-11-1894
Houcke Julia
°Dunkerque, 18 jaar; W. Rosendael

Groensteen Louis
°Veurne, 26 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 08-09-1891
Hintes Julia
°Dunkerque, 22 jaar; W. Dunkerque

Fiorine Hector Amand
°Veurne, 23 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 8/07/1901
Souvage Marie Elodie
°Kortrijk, 24 jaar; W. Rosendael

Gruson Auguste Constantin
°Veurne, 21 jaar; W. Armentieres
x Armentieres, 26-11-1877
Blocquet Flore Marie
°La Couture, 20 jaar; W. Armentieres

Fiorine Joseph Charles Corneille
°Veurne, 23 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 6/09/1904
Vanhaezebrouck Leonie Helene
°Rosendael, 20 jaar; W. Rosendael

Haelewyck Auguste Arsene
°Veurne, 34 jaar; W. Saint-Pol-sur-Mer
x Les Moëres, 01-10-1884
Andrieux Elodie Zelie
°Les Moëres, 19 jaar; W. Les Moëres
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Haentjens Marcel
°Veurne, 19 jaar; W. Sotteville-les-Rouen
x Sotteville-les-Rouen, 2/07/1919
Richard Germaine
°Montreuil sur Ille, 21 jaar; W. Sotteville-les-Rouen

Houbaert Charles Louis Francois
°Veurne, 51 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 27-03-1883
Vergriete Flavia Leontine Pauline
°Spycker, 24 jaar; W. Dunkerque

Haerynck Maurice Aloise
°Veurne, 22 jaar; W. Wattrelos
x Wattrelos, 4/08/1900
Dist Virginie Petronille
°Gent, 21 jaar; W. Wattrelos

Houdaer Francois Charles Lievin
°Veurne, 44 jaar; W. Coudekerque-Branche
x Coudekerque-Branche, 07-11-1896
Neudt Eugenie Sophie
°Hondschoote, 41 jaar; W. Coudekerque-Branche

Harteel Camille
°Veurne, 49 jaar; W. Teteghem
x Dunkerque, 5/02/1919
Marant Marie Zoe
°Ledringhem, 39 jaar; W. Dunkerque

Huyvaert Cyrille Remi
°Alveringem, 24 jaar; W. Malo-les-bains
x Rosendael, 25/09/1912
Casteleyn Marguerite Louise
°Dunkerque, 26 jaar; W. Rosendael

Harteel Camille Julien
°Veurne, 31 jaar; W. Teteghem
x Teteghem, 1/05/1901
Schodet Marie Eugenie Lucie
°Teteghem, 25 jaar; W. Teteghem

Ide Aimé
°Veurne, 27 jaar; W. Lille
x Lille, 19/06/1909
Lammens Blanche Jeanne
°Noordpeene, 26 jaar; W. Lille

Harteel Georges
°Adinkerke, 31 jaar; W. Veurne
x Bray-Dunes, 19/03/1921
Marteel Emma
°Bray-Dunes, 23 jaar; W. Bray-Dunes

Jouge Louis
°Dunkerque, 22 jaar; W. Dunkerque
x Bergues, 19/06/1923
Vandenberghe Eugenie
°Veurne, 21 jaar; W. Bergues

Hertooghe Arthur Auguste
°Veurne, 27 jaar; W. Veurne
x Dunkerque, 15-10-1896
Gooris Emelie
°Ingelmunster, 28 jaar; W. Dunkerque

Kesteman Laurent Charles Cornelie
°Veurne, 23 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 5/02/1909
Haesebrouck Elise Gratienne Louise
°Coudekerque-Branche, 18 jaar; W. Rosendael

Herwyn Auguste
°Veurne, 34 jaar; W. Brussel
x Montreux, 24/08/1918
Lossier Simone
°Carouge, 26 jaar; W. Carouge (Geneve)

Koene Anne
°Sas van Gent, 25 jaar; W. Sas van Gent
x Sas van Gent, 31/08/1929
Cocquut Maria
°Gent, 19 jaar; W. Assenede

Hoet Louis Corneille
°Veurne, 32 jaar; W. Saint-Pierre
x Saint-Pierre, 16-10-1884
Gilles Eugenie Leonie
°Warhem, 20 jaar; W. Saint-Pierre

Labaeye René
°Wormhout, geb.1899; W. Quadypre
x Quadypre, 29/01/1927
Plancke Rachel
°Veurne, geb.1906; W. Quadypre

Homans Charles Louis
°Veurne, 70 jaar; W. Gravelines
x Gravelines, 29/04/1908
Devey Eugenie Stephanie Melanie
°Zegerscappel, 70 jaar; W. Looberghe

Lahaye Edouard Gustave
°Veurne, 26 jaar; W. Veurne
x Douai, 18/06/1913
Boute Felicie Floris
°Saint-Ouen l'Aumone (Seine & Oise), 19 jaar; W. Merville

Homans Charles Louis
°Veurne, 59 jaar; W. Gravelines
x Gravelines, 09-07-1898
Dounarel Agathe Eugenie Camille
°Gravelines, 56 jaar; W. Gravelines

Lehouck Albert Arthur
°Veurne, 26 jaar; W. Dunkerque
x Malo-les-Bains, 8/01/1903
Duvet Gabrielle Leonie
°Dunkerque, 22 jaar; W. Dunkerque

Homans Jean Francois
°Veurne, 44 jaar; W. Warhem
x Warhem, 07-02-1877
Outters Rosalie Sophie Victorine
°Warhem, 46 jaar; W. Warhem

Leroy Emile Francois
°Veurne, 24 jaar; W. Veille Eglise
x Veille Eglise, 21-10-1896
Fasquel Marie Restitude Elodia
°Veille Eglise, 22 jaar; W. Veille Eglise
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Lobbestael Camille
°Veurne, geb.1908; W. Veurne
x Ghyvelde, 18/11/1930
Theeten Marguerite
°Leffrinckhoucke, geb.1910; W. Ghyvelde

Moneyn Louis Joseph Corneille
°Veurne, 22 jaar; W. Lille
x Lille, 24-08-1899
Decroo Celine Marie
°Oostende, 20 jaar; W. Veurne

Loones Edouard Edmond
°Veurne, 31 jaar; W. Teteghem
x Les Moëres, 12-01-1881
Vermeulen Florence Prudence
°Houtem, 23 jaar; W. Teteghem

Moote Pierre Jacques
°Veurne, 32 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 03-11-1884
Debavelaere Julie
°Dunkerque, 26 jaar; W. Rosendael

Los Henri Louis
°Roubaix, 22 jaar; W. Veurne
x Douai, 3/01/1903
Morlion Marie Louise
°Dunkerque, 23 jaar; W. Alveringem

Morisse Seraphin
°Veurne, 36 jaar; W. Veurne
x Dunkerque, 05-09-1894
Christiaens Leontine
°Dunkerque, 18 jaar; W. Dunkerque

Madou Cecilien
°Veurne, 31 jaar; W. Armentieres
x Halluin, 1/10/1900
Vervaecke Octavie Marie
°Moorsele, 27 jaar; W. Armentieres

Noel Martelli Francois
°Gallliate, 26 jaar; W. Saint-Pol-sur-Mer
x Saint-Pol-sur-Mer, 26-06-1882
Rousseeuw Clemence
°Veurne, 19 jaar; W. Saint-Pol-sur-Mer

Madou Cecilien
°Veurne, 26 jaar; W. Teteghem
x Halluin, 30-09-1895
Verkinder Eugenie
°Halluin, 24 jaar; W. Teteghem

Noteboom Maurice Leon
°Gent, 28 jaar; W. Graville
x Graville St.Honorine, 5/10/1918
Debruyne Marie
°Veurne, 21 jaar; W. Graville

Maerten Benoni
°Alveringem, geb.1886; W. Veurne
x Cambrai, 20/12/1926
Candelier Lucie
°Saint-Folquin, geb.1890; W. Veurne

Plaisier Maurice
°Veurne, geb.1897; W. Liévin
x Liévin, 30/04/1927
Deligny Maria
°Elnes, geb.1906; W. Lens

Maerten Benoni Hervé
°Alveringem, 25 jaar; W. Veurne
x Douai, 18/05/1912
Vanhauteghem Marie Leontine
°Antwerpen, 18 jaar; W. Antwerpen

Platteeuw Rene
°Veurne, 24 jaar; W. Malo-les-bains
x Rosendael, 29/08/1922
Vernaeillie Angele
°Rosendael, 21 jaar; W. Rosendael

Maerten Cesare Theodore
°Veurne, 42 jaar; W. Paris
x Paris, 06-07-1882
Pougette Antoinette Catherine
°Hesdin, 37 jaar; W. Paris

Pruvost Henri
°Noyelles Godoulle, 35; W. Marnets
x Saint-Omer, 10/11/1929
Van den Noortgaete Irma
°Gent, 35 jaar; W. Veurne

Mesdagh Jules Benoit
°Houtem, 33 jaar; W. Gravelines
x Gravelines, 10-09-1881
Reuquelman Reine
°Gravelines, 17 jaar; W. Gravelines

Queste Emile
°Estaires, geb.1902; W. Roubaix
x Roubaix, 21/06/1930
Schoonvaere Magdalena
°Veurne, geb.1903; W. Roubaix

Mesdagh Leo
°Veurne, 29 jaar; W. Veurne
x Dunkerque, 7/11/1919
Brunet Lucie
°Hondschoote, 25 jaar; W. Dunkerque

Rabau Achille Romain Corneille
°Veurne, 29 jaar; W. Lille
x Lille, 15/05/1900
Jamar Julie Pauline
°Lille, 27 jaar; W. Lille

Moeremans Louis Victor
°Sint-Joost-ten-Node, 22 jaar; W. Paris
x Paris (15de arr.), 3/11/1917
Noir Yvonne Melie
°Athis-Mons, 21 jaar; W. Paris

Rabau Joseph Charles Corneille
°Veurne, 24 jaar; W. La Glanerie
x Aix, 05-12-1899
Muret Sophie Alphonsine
°Beuvry, 21 jaar; W. Aix
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Richard Francois
°Saint-Etienne, 19 jaar; W. Sainte-Agathe-le-Bouteresse
x Sainte-Agathe-le-Bouteresse, 14/02/1920
Lebleu Marguerite
°Veurne, 21 jaar; W. Boën

Schallier Henri Joseph
°Veurne, 33 jaar; W. Tourcoing
x Tourcoing, 01-06-1889
Deltour Angette Julie
°Tourcoing, 34 jaar; W. Tourcoing

Rossey Theodoor
°Veurne, 38 jaar; W. Hengelo
x Hengelo, 22/12/1922
Kerkhoven Hendrika
°Harlingen, 36 jaar; W. Hengelo

Sches Leopold Henri
°Veurne, 36 jaar; W. Lille
x Lille, 09-04-1877
VanWalleghem Clementine Marie
°Brugge, 24 jaar; W. Lille

Rousseeuw Charles
°Veurne, 59 jaar; W. Rosendael
x Petite Synthe, 18/07/1921
Delattre Azemia
°Watten, 60 jaar; W. Petite Synthe

Sinnaeve Seraphin
°Veurne, 24 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 30-12-1893
Leuchart Eugenie
°Dunkerque, 21 jaar; W. Dunkerque

Rousseeuw Charles Medard Gustave
°Veurne, 21 jaar; W. Saint-Pol-sur-Mer
x Saint-Pol-sur-Mer, 28-04-1883
Cailliau Flavie Jeanne
°Dunkerque, 23 jaar; W. Saint-Pol-sur-Mer

Stekelorum Emile Francois
°Dunkerque, 29 jaar; W. Veurne
x Douai, 6/06/1907
Deuwel Alice Michelle
°Alveringem, 19 jaar; W. Veurne

Ryckelynck Charles Louis
°Coudekerque-Branche, 26 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 18-02-1879
Missuwe Leonie Clemence
°Veurne, 27 jaar; W. Rosendael

Suwier Oscar
°Veurne, geb.1889; W. Veurne
x Dunkerque, 18/06/1927
Bassimon Louise
°Coudekerque-Branche, 26 jaar; W. Dunkerque

Samoy Louis Corneille
°Veurne, 27 jaar; W. Petite Synthe
x Petite Synthe, 16/09/1905
Clarisse Marie Clemence Cornelie
°Petite Synthe, 20 jaar; W. Petite Synthe

Therssen Henri
°Veurne, 24 jaar; W. Roubaix
x Roubaix, 05-05-1880
Barbier Elodie
°Zwevezele, 28 jaar; W. Roubaix

Samper Bernard
°Veurne, 32 jaar; W. Dunkerque
x Saint-Pol-sur-Mer, 04-07-1894
Toussaint Clotilde
°Poperinge, 28 jaar; W. Saint-Pol-sur-Mer

Thery Jules Cesare
°Teteghem, 29 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 28-05-1878
Bolle Augusta Sophie Cornelie
°Veurne, 25 jaar; W. Rosendael

Sansen Edouard
°Grande Synthe, 25 jaar; W. Malo-les-bains
x Rosendael, 04-05-1895
Vermeersch Elise
°Nieuwpoort, 21 jaar; W. Rosendael

Torrelle Henri Joseph Norbert
°Veurne, 64 jaar; W. Paris
x Paris (20ste arr.), 7/07/1906
Spirlet Marie Josephe
°Florenville, 47 jaar; W. Paris

Sansen Jules
°Veurne, 20 jaar; W. Malo-les-bains
x Rosendael, 04-08-1894
Bertrand Emerence
°Veurne, 17 jaar; W. Rosendael

Torrelle Prosper Auguste
°Veurne, 26 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 4/10/1909
Louw Georgette Rachel Marie
°Poperinge, 31 jaar; W. Dunkerque

Sappen Henri Isidore
°Veurne, 22 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 02-12-1884
Hénocq Marie Eudoxie
°Leffrinckhoucke, 21 jaar; W. Dunkerque

Tunyck Benoit Francois
°Ath, 29 jaar; W. Rouen & Veurne
x Rouen, 20/07/1915
Gambier Leonie Catherine
°Saint-Quintin, 22 jaar; W. Rouen & Louches

Sarrazyn Pierre
°Veurne, 40 jaar; W. Veurne
x Bray-Dunes, 10-10-1888
Decock Zenobie
°Ghyvelde, 44 jaar; W. Bray-Dunes

Tyteca Theophile Henri
°Veurne, 25 jaar; W. Petite Synthe
x Les Moëres, 04-05-1893
Cordier Zenobie Elodie
°Houtem, 26 jaar; W. Petite Synthe
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Vandamme Camille Charles Corneille
°Veurne, 30 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 1/04/1911
Delannoeye Irma Louisa
°Ghyvelde, 30 jaar; W. Rosendael

Vandevoorde Willem
°Veurne, geb.1913; W. Houilles
x Houilles, 7/05/1932
Maillard Elisa
°Bois Colombes, geb.1910; W. Houilles

Vandenbroucke Henri Louis
°Veurne, 43 jaar; W. Lille
x Lille, 30-11-1898
Rouzé Marie Catherine
°Asq, 33 jaar; W. Lille

Vandewaeter Aloise
°Veurne, 48 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 16-10-1894
Vermeersch Celina
°Dunkerque, 30 jaar; W. Dunkerque

Vandenbussche Albert
°Rosendael, 26 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 27-08-1889
Missuwe Florence
°Veurne, 29 jaar; W. Rosendael

Vanhaecke Laurent
°Veurne, 32 jaar; W. Veurne
x Dunkerque, 15-01-1892
Waeterloot Sophie
°Dunkerque, 31 jaar; W. Dunkerque

Vanderghote Hector Camille
°Veurne, 20 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 26/05/1909
Vanrenterghem Berthe Angele Cornelie
°Rosendael, 23 jaar; W. Rosendael

Vanhoucke Charles Louis Auguste
°Dunkerque, 46 jaar; W. Dunkerque
x Morges (Seine), 5/05/1913
Curset Marguerite
°Morges (Seine), 38 jaar; W. Morges (Seine)

Vanderhaeghe Emile
°Bondues (Nord), geb.1902; W. Mouvaux
x La Madeleine, 29/05/1925
Dumon Victorine
°Veurne, geb.1900; W. La Madeleine

Vanhoucke Louis Emile
°Veurne, 23 jaar; W. Lille
x Lille, 10-11-1883
Salliau Mathilde
°Oostende, 24 jaar; W. Lille

Vandermeersch Charles Louis
°Veurne, 37 jaar; W. Petite Synthe
x Petite Synthe, 16-08-1877
Debaenst Sophie Louise
°Veurne, 19 jaar; W. Petite Synthe

Vanhoutte Camille Corneille
°Veurne, 22 jaar; W. Petite Synthe
x Petite Synthe, 25/06/1918
Crepin Clementine Florentine
°Mardyck, 28 jaar; W. Petite Synthe

Vandermeersch Desiré
°Veurne, 41 jaar; W. Dunkerque
x Saint-Pol-sur-Mer, 01-05-1893
Decorte Amelie Sophie
°Veurne, 57 jaar; W. Saint-Pol-sur-Mer

Vanhove Desiré Jules
°Dunkerque, 22 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 21-04-1884
Dewitte Elise Marie
°Veurne, 20 jaar; W. Rosendael

Vanderstraete Edmond
°Veurne, 20 jaar; W. Dunkerque
x Rosendael, 05-11-1890
Hénon Marie
°Oye, 19 jaar; W. Rosendael

Van Loocke Lucien
°Brugge, geb.1904; W. Cappelle la Grande
x Cappelle la Grande, 31/12/1927
Gesquiere Suzanne
°Saint-Pol-sur-Mer, geb.1904; W. Cappelle la Grande

Vanderstraete Pierre
°Veurne, 21 jaar; W. Calais
x Calais, 13-02-1889
Denimal Elise
°Saint-Pierre, 22 jaar; W. Calais

Vanmassenhoe Auguste
°Veurne, 23 jaar; W. Veurne
x Rosendael, 16-06-1885
Kerssemaecker Marie
°Rosendael, 20 jaar; W. Rosendael

Vandevelde Arthur
°Veurne, 24 jaar; W. Veurne
x Teteghem, 25-02-1895
Deleu Alexia
°Leisele, 24 jaar; W. Teteghem

Vanmechelen Jean
°Veurne, 28 jaar; W. Grignon
x Choisy le Roi, 2/06/1900
Gouyault Prudence
°Parpecay (Indre), 21 jaar; W. Choisy le Roi

Vandevelde Arthur Charles Ange
°Veurne, 33 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 12/12/1903
Pepin Eugenie Pauline Cornelie
°Leffrinckhoucke, 27 jaar; W. Rosendael

Vanoost Charles Louis
°Veurne, 20 jaar; W. Zuidschote
x Ghyvelde, 23/01/1918
Dehaese Gabrielle Julia
°Leffrinckhoucke, 27 jaar; W. Ghyvelde
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Vanoost Joseph Corneil
°Veurne, 30 jaar; W. Escaudain
x Escaudain, 15/11/1909
Beaudouin Adelaide
°Escaudain, 30 jaar; W. Escaudain

Verstraete Emile
°Veurne, 21 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 29/01/1927
Brement Marceline
°Petite Synthe, 19 jaar; W. Rosendael

Vanteghem Alphonse Corneille
°Veurne, 41 jaar; W. Gravelines
x Saint-Pol-sur-Mer, 19-12-1898
Couttenier Marie Louise
°Alveringem, 31 jaar; W. Gravelines

Viaene Louis
°Vlissingen, 22 jaar; W. Veurne
x Vlissingen (Holland), 18/11/1919
Gombert Irma Rosalia
°Vlissingen, 23 jaar; W. Vlissingen

Velle André
°Veurne, geb.1905; W. Veurne
x Ghyvelde, 22/02/1930
Vermoote Germaine
°Ghyvelde, geb.1905; W. Ghyvelde

Viane Arthur Auguste Désiré
°Veurne, 32 jaar; W. Dunkerque
x Rosendael, 10-07-1899
Vanthielt Marguerite Suzanne Antoinette
°Dunkerque, 25 jaar; W. Rosendael

Velle Germain
°Veurne, geb.1907; W. Veurne
x Ghyvelde, 31/12/1931
Vermoote Angele
°Ghyvelde, geb.1907; W. Ghyvelde

Vieren Desiré Elodonnier
°Aire (Pas de Calais), 33 jaar; W. Veurne
x Dunkerque, 17/03/1917
Decalf Angele Natalie
°Dunkerque, 31 jaar; W. Dunkerque

Vercamer Leopold August
°Veurne, 21 jaar; W. Rosendael
x Coudekerque-Branche, 14/04/1906
Delplancke Rosalie Zelie
°Dunkerque, 17 jaar; W. Coudekerque-Branche

Willaert Charles Joseph
°Veurne, 24 jaar; W. Adinkerke
x Bray-Dunes, 16/06/1900
Marteel Sophie Rosalie
°Ghyvelde, 25 jaar; W. Bray-Dunes

Vereecke David Alexandre
°Veurne, 29 jaar; W. Les Moëres
x Les Moëres, 29-11-1883
Dervyn Lucie Sophie
°Hondschoote, 21 jaar; W. Les Moëres

Willaert Henri
° ? W. ?
x Veurne, 8/01/1902
Loones Urbanie
° ?; W. ?
gescheiden 02-09-1929

Verhaeghe Georges
°Veurne, 23 jaar; W. Veurne
x Bradford (UK), 29/08/1917
Broughton Margaret
°Bradford (UK), 19 jaar; W. Bradford (UK)
Verharne Arthur Charles
°Veurne, 22 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 07-02-1881
Barnabé Cecile Louise
°Dunkerque, 21 jaar; W. Dunkerque
Verleene Louis
°Coudekerque, 36 jaar; W. Coudekerque
x Coudekerque, 5/10/1920
Debuysere Flavie Jeanne
°Looberghe, 18 jaar; W. Veurne
Vermeersch Edouard
°Huizes (Pic.) ?, geb.1900; W. Veurne
x Moulle, 15/04/1933
Guilbert Irma
°Belly Berclau, geb.1904; W. Moulle
Vermote Charles Louis
°Veurne, 40 jaar; W. Dunkerque
x Dunkerque, 28-11-1881
Mercier Rosalie Josephine
°Dunkerque, 33 jaar; W. Dunkerque
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Willaert Joseph Prosper Corneille
°Veurne, 22 jaar; W. Le Havre
x Le Havre, 25/01/1917
Dezultere Leopoldine
°Flers en Escrebieux, 20 jaar; W. Le Havre
Willaert Maurice
°Veurne, 22 jaar; W. Le Havre
x Bléville, 29/04/1929
Lange Gilbert
°Le Havre, 20 jaar; W. Bléville
Windrif Emile
°Houtem, 24 jaar; W. Lille
x Condé s/Escaut, 27-02-1892
Michel Leontine
°Condé s/Escaut, 20 jaar; W. Condé s/Escaut
Wydouw Camille Bernard
°Veurne, 24 jaar; W. Rosendael
x Rosendael, 02-03-1897
Loonis Irma Julia
°Warhem, 24 jaar; W. Rosendael
Wydouw Charles
°Veurne, 44 jaar; W. Petite Synthe
x Petite Synthe, 22-06-1892
Lauriez Sophie Octavie
°Grande Synte, 34 jaar; W. Grande Synthe

IN MEMORIAM
1. Op 9 april jl. overleed in het WZC Regina Coelli in Sint-Andries, mevrouw Joanna Scheirsen, weduwe
van René Florizoone. Joanna werd 105 jaar en 6 maanden. Ze werd geboren op 25 september 1912
in Pervijze. Toen ze twee jaar was, moest ze vluchten voor de oorlog en kwam ze met haar ouders
terecht in Wulveringem, waar ze haar eerste communie deed. Na de oorlog ging het gezin opnieuw
in Pervijze wonen, waar vader Emiel eigenhandig zijn woning terug opbouwde. In 1922 kon het
gezin er opnieuw intrekken, Joanna ging er verder naar de lagere school, die was opgetrokken in
barakjes. Van haar twaalf tot 14 jaar ging Joanna naar het gerenommeerde pensionaat van de
Zusters van Liefde in Pervijze, waar Joanna in het Frans kantoorvaardigheden kon leren. Na haar
schooltijd ging ze aan de slag in de administratie van de familie Florizoone in Pervijze. Ze leerde
er ook haar toekomstige man René Florizoone kennen, waarmee ze in 1940 in het huwelijksbootje
stapte. Joanna zou de administratie verder doen van het garagebedrijf van haar echtgenoot. In het
gezin worden achtereenvolgens geboren: Maria, Antoon, Jozef, Frans (1946-1947, 6 maanen oud)
en Bert. Naast haar inzet voor haar gezin en het bedrijf van haar echtgenoot, was Joanna ook mee
de drijvende kracht achter het verzamelen en vooral klasseren van de bidprentjesverzameling, die
uitgroeide tot een collectie van ruim 350.000 stuks. Daarnaast verzorgde ze ook de correspondentie
hieromtrent en was ze ook actief voor de familievereniging Florizoone, waarvoor ze zowel de financiën als het
secretariaatswerk deed. Hoogtepunt waren twee familiebijeenkomsten in de jaren ’60 en ’70.
Joanna was tot op het einde van haar leven zeer geïnteresseerd in wat er in de wereld omging. Ze was heel belezen en de
grootste vreugde haalde ze uit de bezoekjes van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Joanna had het geluk
tot in haar laatste levensjaar in goede gezondheid te verkeren. De hoge leeftijd zat wel voor een groot deel in de genen
van Joanna: diverse van haar voorouders werden bijna 90 jaar oud, haar ouders waren gemiddeld 86 jaar bij overlijden,
haar grootouders 79 jaar en haar overgrootouders 75 jaar, wat in die tijd toch al een hoge leeftijd was.
We zijn Joanna bijzonder dankbaar voor wat zij deed voor onze genealogische gemeenschap. Vele zoekers plukken nu
nog de vruchten van haar inzet voor de verzameling van bidprentjes. Via ons digitaal platform hebben we al veel genealogen
verder kunnen helpen in hun zoektocht naar een bidprentje. De collectie wordt ondertussen in goede omstandigheden
bewaard en vooral, de indeling van de collectie zoals Joanna ze heeft opgebouwd, wordt integraal gerespecteerd!
2. Op 20 mei 2018 overleed Jenny Bronders echtgenoot van Pierre Vanhoeck. Zij is geboren te Oostende op 24 november 1930.
Zij is de schoonmama van ons bestuurslid Caroline Beele en gewezen bestuurslid Johny Vanheste.

De Familiekunde Vlaanderen afdeling Westkust biedt hierbij de families haar blijken van oprechte deelneming
aan.
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FRANCIS, 2017. - ISBN 2 916 143 36X
SGW/161: Nominations de tuteurs et curateurs de 1727 à 1790 - Dunkerque, Tome 4 - 1757 à 1773 / MOCKELYN,
FRANCIS, 2017. - ISBN 2 916 143 36X
SGW/224: Nominations de tuteurs et curateurs de 1727 à 1790 - Dunkerque, Tome 5 - 1727 à 1756 / MOCKELYN,
FRANCIS, 2017. - ISBN 2 916 143 36X

jrg. 18 nr. 2 |

25

KWARTIERSTAAT VAN ACHIEL RYS
HONDERDJARIGE (KOKSIJDE)
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INTERESSANTE BRONNEN ONLINE:
HISTORISCHE KRANTEN: AL 300.000 BRUGSE PAGINA’S ONLINE
BRUGSE STAM
De Openbare Bibliotheek van Brugge bezit een ruime collectie Brugse historische kranten en tijdschriften. Ze zijn
het papieren geheugen van een bepaalde periode. Om de collectie te vrijwaren, ze makkelijk doorzoekbaar te
maken en ter beschikking te stellen van een ruim publiek, wordt ze digitaal aangeboden. Je kan de volledige
collectie doorzoeken of je beperken tot een bepaalde krant en/of periode. Daarnaast kan je ook bladeren door
de kranten en downloaden. Dankzij OCR (optische tekenherkenning) is zoeken via trefwoord mogelijk.

https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/
De volgende kranten zijn al beschikbaar:
‐

Gazette van Brugge:1797-1811;1814-1914;1918-1919

‐

Journal de Bruges: 1837-1914; 1918-1940; 1944-1953

‐

Journal du Département de la Lys:1811-1814

‐

La Patrie: 1848; 1851; 1876-1914; 1919-1939

‐

Brugsche Gazette: 1795-1796; 1814

‐

Standaerd van Vlaenderen: 1830-1881

‐

Stadsbode: 1917-1919

‐

De Westvlaming: 1863-1878

‐

’t Jaer 30: 1864-1870

‐

’t Jaer 70: 1870-1882

‐

Het Brugsche Vrye: 1848-1853

‐

Burgerwelzijn: 1859-1895

‐

De Volkseeuw: 1911-1914

‐

Brugsche Courant: 1946-1957

‐

Extract uit: Standaerd van Vlaenderen, 13/07/1834, blz 2

NIEUWS UIT HET RIJKSARCHIEF
Meer dan 1 miljoen fiches over oorlogsschadedossiers WOII online
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd grote schade aangericht aan privébezittingen, waarvoor nadien
schadevergoeding kon worden aangevraagd. Het Rijksarchief bewaart honderdduizenden van dergelijke
oorlogsschadedossiers. Dankzij de digitalisering van één van de toegangen op deze dossiers kan je nu zélf online
nagaan of over een bepaalde persoon, gebouw, … een oorlogsschadedossier is bewaard.
De dossiers over oorlogsschade aan private goederen tijdens WO II bevatten een schat aan unieke en
gediversifieerde informatie, die ongetwijfeld talrijke onderzoekers – zowel vakspecialisten als het grote publiek –
van waarde kan zijn, maar waren tot voor kort niet doorzoekbaar. Daarin komt verandering nu één van de
toegangen op de reeksen oorlogsschadedossiers werd gedigitaliseerd in samenwerking met FamilySearch
International (voorheen gekend als GSU). De gedigitaliseerde fiches zijn vanaf nu online raadpleegbaar via onze
zoekrobot.
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Het gaat concreet om de fiches van alle personen
en bedrijven of verenigingen die na de Tweede
Wereldoorlog een aanvraag tot schadevergoeding
indienden.
Wil je te weten komen of jouw ouders,
grootouders, … een aanvraag indienden?
Raadpleeg de alfabetische fiches
‐

Personen

‐

Verenigingen

De fiches vermelden onder meer:
‐

de domicilie van de aanvrager

‐

het adres van het geteisterde goed

‐

het dossiernummer

Waar kunnen de dossiers worden geraadpleegd?
‐

Het overgrote deel van de oorlogsschadedossiers wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot
Joseph Cuvelier in Brussel. De uitzonderingen zijn:

‐

de provincie Limburg, waarvoor de dossiers worden bewaard in het Rijksarchief te Hasselt

‐

de provincie Oost-Vlaanderen, waarvoor de dossiers worden bewaard in het Rijksarchief te Gent

‐

de provincie West-Vlaanderen, waarvoor de dossiers worden bewaard in het Rijksarchief te Brugge

Neem vóór je bezoek aan een leeszaal even contact op met het Rijksarchief in kwestie en vraag om bevestiging
of het dossier in kwestie effectief ter plaatse wordt bewaard. Het gaat om grote reeksen, waarin administratieve
foutjes niet uitgesloten kunnen worden. Zo vermijd je onnodige verplaatsingen.
Leestip: De oorlogsschadedossiers van de Tweede Wereldoorlog: een goudmijn voor elke archiefgebruiker.

GENEALOGISCHE BRONNEN: 32.752.512 PAGINA’S ONLINE!
De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan een grootschalige update van de genealogische bronnen die via de
zoekrobot van het Rijksarchief online raadpleegbaar zijn.
Het resultaat?
‐

27.857 parochieregisters online, goed voor 5.716.056 pagina’s

‐

26.275 registers van de burgerlijke stand online, goed voor 27.039.456 pagina’s
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TWEE NIEUWE PUBLICATIES

Van de hand van Paul Vandewalle verschijnt de
publicatie De penningkohieren van de kasselrij Veurne
16de eeuw.
Het belang van deze uitgave kan niet genoeg
onderstreept worden. De parochieregisters in de regio
Veurne stoppen in het begin van de 17de eeuw. Voor de
16de eeuw zijn de uitgegeven bronnen uit onze regio
eerder schaars.
De penningkohieren, opgemaakt op bevel van de
hertog van Alva, worden deels bewaard in het
stadsarchief van Veurne en in het Algemeen
Rijksarchief van Brussel. De auteur heeft uit de
veelheid van documenten de meest relevante
informatie gehaald die genealogisch van belang is. Het
is geen integrale bronuitgave, maar biedt een toegang
tot deze rijke bron.
309 blz, met naamindex, prijs: 24 euro

Na de uitgave van het landboek van de parochie
Adinkerke is er nu een gelijkaardige publicatie van de
terrier van Veurne-Bewesterpoort. Opnieuw biedt
deze publicatie een mooie inkijk op de eigendoms- en
gebruiksstructuur van de diverse percelen in dit deel
van Veurne. Het sluit ook perfect aan bij de uitgave
van Adinkerke, omdat in de 20ste eeuw er een grondruil
is geweest tussen de gemeente Adinkerke en de stad
Veurne.
Ook deze publicatie is een volledige transcriptie van
dit landboek. Ze wordt aangevuld met de kaart van
Ferraris en de kadastrale Popp-kaart, waarop de
houcken en de diverse toponiemen uit het landboek
worden weergegeven. Van elke pachter en/of
gebruiker is bovendien een genealogisch fragment
opgenomen. Het geheel wordt afgesloten met een
index op de familienamen.
195 blz., prijs: 19 euro

Beide publicaties zijn te bestellen via marc.derudder@scarlet.be (overschrijven via BE37 9796 2228 6428 (BIC
ARSPBE22) van FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne (verzendingskosten: 5 euro)
ook verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, Oostduinkerke, elke namiddag in de
week en tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum van FV Westkust (elke zaterdag 13.30-17.00)
De voorstelling vindt plaats op zondag 17 juni 2018 om 11 uur in de rechtszaal van het Landhuis,
Grote Markt te Veurne
van harte welkom !
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ENKELE SFEERFOTO’S VAN DE SUCCESVOLLE VOORDRACHT VAN PROF.
DR. MAGDA DEVOS IN VERBAND MET DE FAMILIENAMEN
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abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 37,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Philip Overbergh, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons, Gaby Van Canneyt,
Pierre Ryckaert, Hilon Vanleenhove Marleen Berneel, Caroline
Beele bestuursleden

18de jaargang – nr. 3 – driemaandelijks
juli – augustus - september 2018
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
19 oktober 2018 om 19 uur
18 november 2018 om 10u30

Kaas- en wijnavond (Oud Schooltje)
voordracht over Schoolkolonies in Zwitserland
door Betty Ryckaert (Erfgoedhuis)

IN DIT NUMMER:
Uitnodiging Kaas- & wijnavond

p. 34

Overlijden zuster Angélique

p. 35

Een aanvulling op de staten van goed van Veurne.

p. 39

Bancourt, 3 generaties “Chirurgus” in de Westhoek

p. 40

De bevolking van Oeren in 1786

p. 41

De Bende

p. 42

Interessante bronnen online

p. 45

aanwinsten bibliotheek FV Westkust

p. 48
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OVERLIJDEN ZUSTER ANGÉLIQUE
CHANTAL LOONES
Op 28 juli 2018 overleed zuster Angelique op 93‐jarige leeftijd. Nee, ze was niet zomaar een nonneke.. ze was
destijds dé vroedvrouw in het moederhuis van Nieuwpoort. Nu het RVT Ten Anker.

Zuster Angelique werd geboren als Marguerite Edith
Schotte. Ze zag het levenslicht te Lendelede op 15
augustus 1924. Ze was het 5de kind in een gezin van 7
kinderen.
Edith trad op haar 17de jaar toe tot de congregatie van de
Zusters van Maria te Ingelmunster.
Ze studeerde voor verpleegster en vroedvrouw en kwam in
deze functie in 1952 naar Nieuwpoort in de gloednieuwe
materniteit van de Zusters van Maria. Ze bleef er tot de
kraamafdeling in 1973 de deuren sloot en werd
omgevormd tot rusthuis Ten Anker. Ze was er zelfs nog een
tijdje directrice van.

Hierboven zie je haar tijdens een doopviering in Maria’s
moederschap. (foto Ginette Cools)

Daarna heeft ze nog 10 jaar gewerkt als vroedvrouw in de Sint-Jozefskliniek te Oostende. Duizenden baby’s hielp
ze ter wereld komen… zo ook ik, mijn zussen en broer. En nog vele, vele …. andere kinderen uit Nieuwpoort en
omgeving. Naast haar werk als vroedvrouw, werd zuster Angelique ook vaak aangesproken om sociale problemen
binnen gezinnen te helpen oplossen. In 1984 werd ze tot ereburger van de Stad Nieuwpoort benoemd. De rode
draad in haar leven was de bekommernis om de zwaksten en de meest kwetsbaren, van borelingen tot bejaarden.
Sinds 2013 verbleef ze weer in het klooster van Ingelmunster.
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(foto familie Debruyne – Nieuwpoort)
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DOODSBRIEF ZUSTER ANGELIQUE
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EEN AANVULLING OP DE STATEN VAN GOED VEURNE
JOERI STEKELORUM
In het ongeordende archief van de stad en kasselrij Veurne, bewaard op het Rijksarchief van Brugge (INV/280,
meer bepaald in doos nummer 2) vonden we een wezenrekening welke een aanvulling is op deze verschenen in de
publicatie van Jef Cailliau (staten van goed Brugse Vrije – regio Veurne, nr. 4/1557 (Alveringem)).

We geven hieronder de tekst van de aanhef van de wezenrekening.
Overghebrogt den 16 novembre 1635
Alverynghem, libro 16 folio 437
De twee weezen van Everaert VAN BUEREN de zoone Mailliaert gheprocreert by Mayken de dochter van
Pieter GYS, ghenaemt Jan gebooren up den 27 july 1623 ende Marie gehebooren den 24 maerte 1620 die
den zelven Everaert ghewonnen heeft by Willemynken de dochter van heer Niclais Claisseune presbytre
de zoone meester Willems, welcken heer Niclais eer hy priester wiert ghetraut was met Mayken filia …..
daerby hy t’voornoemde Willemynken procreerde, staende verweest in de porchie van Alverynghem
casselrie van Veurne, danof wettelycke voochden zyn Pieter Coppins filius Jaecques ende Cornelius
Vandewoude filius Arnouts, hebben ghedeelt by de doot van heurlieden voorschreven vader overleden
ceurbroeder der voornoemde stede ende casselrie van Veurne op den 27 juny 1635 Z(aligher) M(emorie),
int verdeelen jeghens heurlieden moeder, alzulcke selve landen, huisen ende ander ghoedyngen ghelegen
sulc naer volght
De staat van goed vervolgt met de vermelding van de eigendommen, gelegen o.a. in Oeren, Steenkerke en
Bulskamp.
De info kunnen we dus als volgt aanvullen
2

VAN BUEREN Everaert 27/06/1635

3

CLAISSUENE Willemynken x

4

VAN BUEREN Maillaert

5

GYS Mayken

6

CLAISSUENE Niclays, priester

7

N. Mayken

12

CLAISSEUNE Willem

kinderen: Joannes °27/07/1623 en Marie °24/03/1620
voogden: COPPINS Pieter fs. Jaecques en VANDEWOUDE Cornelius fs. Arnouts

Merkwaardig… een getrouwde man die nadien priester werd.
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BANCOURT, 3 GENERATIES “CHIRURGUS” IN DE WESTHOEK
WERNER GOUSSEY
Tijdens genealogische opzoekingen in de parochieregisters van Beveren-IJzer kwamen de namen
Bancourt Bernardus en Bancourt Petrus Bernardus, als chirurgus, uit Stavele, regelmatig terug in de
doopakten in dezelfde periode. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt om te weten of het al dan niet om
één en dezelfde persoon ging.
De familie BANCOURT (ook soms Baucourt en Baucour), 3 generaties “chirurgus” :
BANCOURT Petrus Bernardus is geboren te Stavele op 6-08-1748 als zoon van Bernardus Bancourt en
Marie WYDOUW (ook Widau). Hij huwt te Leisele op 24-07-1780 met de minderjarige Josepha Judoca
KINGET, uit Leisele, dochter van Joannes en Joanna Messiaen. Petrus Bernardus, “chirurgus”, 51 j.,
overlijdt thuis op 16 Brumaire an 8 (= 7-11-1799), slechts 3 jaar na zijn vader. Zijn echtgenote Josephine
Kinget, 38 j., winkelierster en Pierre Verleene, 45 j., doen de aangifte van zijn overlijden.
BANCOURT Bernardus Henricus, de vader van Petrus Bernardus, is geboren te St-Catharinakapelle
(later samengevoegd met Pervijze) op 16-06-1726. Hij is de zoon van Henricus BANCKOUR en Joanna
POOT(S). Bernardus (BANCOUW in de huwelijksakte) huwt te Stavele op 6-02-1747 met Maria VIDAUW,
weduwe in 1ste huwelijk van Victor Demaziere uit Leisele en in 2de huwelijk van Jacobus Carpentier uit
Berten.
Bernard Henri is “chirurgus jurata” (= beëdigd vroed- en heelmeester). Hij overlijdt te Stavele op 2203-1796, bijna 70 jaar. De aangifte gebeurt door zijn zoon Petrus Bernardus. Zijn echtgenote, Maria
Wydouw, overlijdt te Stavele op 5-03-1789. Haar vader
Joannes Baptist is afkomstig van Nieuwkerke.
De staten van goed (SVG 10018 en 26429) komen ons even
ter hulp.
BANCKOER Heinderyck, de grootvader van Petrus
Bernardus, is overleden te Veurne St-Walburga op 25-041729. Zijn herkomst is momenteel niet gekend. Hij was
“meester chirurgien”. Hij huwde met Joanna Poot in Veurne
(Sint-Niklaas) op 15-08-1724. Zijn echtgenote Joanna
Dorothea Poot hertrouwde met Franciscus Double,
chirurgien. Zij overlijdt te Bulskamp op 15-11-1746.
Even terug naar het gezin BANCOURT-KINGET met o.a.
volgende kinderen :
Pieter Joannes, °Stavele 11-01-1785 - † Stavele 24-04-1821,
brouwer
Eugène Louis Franc., °Stavele 2-02-1787 - † Stavele 6-091833
Joseph Bernard, °Stavele 27-01-1789 - † Stavele 28-10-1844,
bakker
Carolus Ludovicus, °Stavele 19-12-1791 - † Proven13-021862, notaris en schepen van Proven
In de Almanach der Provincie West-Vlaenderen 1831 en
1832, is de secretaris van Stavele, een zekere F. Bancourt. Mogelijks een andere zoon uit dit gezin of
te vereenzelvigen met Eugène Louis Francois.
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DE BEVOLKING VAN OEREN IN 1786
JOERI STEKELORUM
In het Rijksarchief van Brugge wordt (TBO 65) het oud archief van de gemeente Oeren bewaard. Het nummer 6 is
een telling uit het jaar 1786, opgesteld in uitvoering van de ordonnantie van “syne majesteyt den keyser ende
conynck van den 29 mey 1786”. De lijst werd opgesteld op 14 juli 1786 door de dorpsklerk De Cuypere.
De bundel bevat ook een blad met inlichtingen over de parochie, en bevat volgende informatie:
Oeren, casselrie Veurne
dese plaets behelst inwoonders: 167
Oeren – bisdom van Ipre, decanaet Veurne, en gaen daer naer toe langst eenen gelycken wegh, de
afgelegenste een half ure
daer is eenen pastor belast met de zielsorge, den godtsdienst wort er gedaen alle zondage en heyligh dage
ten 10 uren somers en ten 11 uren s’wynters
daer is eene kercke

Hieronder de lijst van de inwoners:
Den eerweirden heer pastor met twee maerten en tafelliereghe (4)
Pieter Carteyn met syne huysvrouwe, knecht en maerte met vier kinderen (8)
Jacobus Cheyrels met 7 kynderen wanof 4 communicanten (8)
Joseph Lebbe, syne huysvrouwe en maerte met drie kynderen (6)
Pieter Gheldof met syne huysvrouwe en drie kynderen wanof 2 communicanten, knecht en maerte (7)
Frans Samper met huysvrouwe en kindt (3)
Pieter Huegebaert met huysvrouwe en 2 kynderen communicanten (4)
Francis Pollynghel met 6 kynderen wanof drie communicanten met tafelliereghe (8)
Philippus Depoorter met huysvrouwe en twee kynderen (4)
Louis Barra met huysvrouwe en tafellier met 1 kindt (4)
Pieter Frans Jobs, huysvrouwe en 4 kynderen wanof 2 communicanten (6)
Joannes Baptiste Follet met huysvrouwe, knecht en maerte (4)
Ignaes Vandenberge en huysvrouwe (2)
Carel Huegebaert met vrouwe en 4 kynderen, met knecht en maerte (8)
Pieter Verbeke, huysvrouwe en drie kynderen met knecht en maerte (7)

jrg. 18 nr. 3 |

41

Vidua Pieter Deswarte met zoone communicant (2)
Carolus Cornelis, vrouwe en maerte (3)
Philippus Jacobus Depoorter met vrauwe en soone met maerte (4)
Joannes Arteel met huysvrouwe en ses kynderen, twee knechten en maerte (11)
Pieter Houvenagel, vrauwe en tafellierege met maerte (4)
Pieter Vermeesch met huysvrouwe en 5 kynderen wanof 2 communicanten (7)
Eugenius Verweerder, huysvrouwe, knecht en maerte (4)
Carel Provoost met vrouwe (2)
Hieronimus Houvenagel met vrouwe en kindt en maerte met knecht (5)
Joannes Pauwels, vrouwe en 4 kynderen communicanten met een kindts kindt (7)
Pieter Daeldyck, huysvrouwe en kynt (3)
Frans Vermeesch met vrouwe (2)
Louis Minu, vrouwe en drie kynderen (5)
Andries Senave met vrouwe en dochter (3)
Vidua Eugenius Tresou met drie kynderen wanof 1 communicant (4)
Matthijs Dierendonck met vrouwe en kynt communicant (3)
Frans Provoost met vrouwe (2)
Vidua Pieter Leu met dochter (2)
Frans Vermerre met vrouwe en drie kynderen (5)
Philippus Jacobus Vermeesch, vrouwe en 3 kynderen (5)
Joannes Frans Cornelis (1)
Frans Delepiere met vrouwe, kint en maerte (4)
T’samen persoonen

167

DE BENDE
WERNER GOUSSEY
Met “De Bende” wordt hier niet bedoeld “een criminele organisatie of een troep ongure individuen”, maar een
groep arbeiders, overwegend vrouwen, die onder de leiding van de bendebaas, de door de landbouwers gewenste
opdrachten uitvoerden.
Henri Ghyselen (Hondschoote 3-10-1854 – Veurne 15-10-1929), gehuwd met Leonia Octavia Wullen (Beveren-IJzer
1-10-1854 – Beveren-IJzer 27-08-1930) was bendebaas en uitbater van de herberg “IN DEN GROENEN DIJK”.
Marcel Ghyselen (Beveren-IJzer 21-09-1894 - Beveren-IJzer 21-12-1962) gehuwd met Alice Schapman (Leisele 1602-1904 – Veurne 30-10-1979) volgde zijn vader Henri op als bendebaas.
De bende was actief van april tot half november (seizoensarbeid).
Het werkterrein bestreek niet alleen grotendeels het grondgebied van de gemeente Beveren aan de IJzer, maar
ook de akkers van de Beverense landbouwers gelegen in de aangrenzende gemeenten.
De voornaamste werkzaamheden die door de bende werden opgeknapt, waren : het wieden, het braken en het
trekken van het vlas, de bieten kappen en dunnen, de bonen trekken, en het oprapen van de aardappelen na het
rooien. Dit was geen werk voor doetjes, maar voor sterke, werklustige en moedige mensen.
De bende ving haar dagtaak aan om 8u. ’s morgens en beëindigde die om 18u. Een variante was van 9u tot 19u.
Vooral voor de jeugd tussen 14 en 20 jaar waren dit lange en vermoeiende dagen. Daarenboven werd er ook nog
op zaterdag gewerkt.
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De bendebaas gaf zijn instructies en waar men ’s avonds het werk had neergelegd, ging men ’s anderendaags
gewoon verder.
’s Middags en rond 16u. werd het werk onderbroken. De “bendeleden” aten dan te velde hun boterhammen (thuis
klaargemaakt) en toespijs op. De landbouwer zorgde
voor de nodige koffie.
In 1935-1936 verdiende een bendelid ongeveer 12 à 15
franken per dag. In 1945 was dit gestegen tot 150
franken per dag. De bendeleden kregen hun loon
uitbetaald in de keuken van de herberg.
De geweldige technische vooruitgang enerzijds en de
mechanisatie in de landbouwsector kort na de 2de
wereldoorlog anderzijds, waren de oorzaak van het
verdwijnen van “De Bende” rond 1950. Efficiënte
landbouwmachines en sproeistoffen allerhande
vervingen op zeer korte termijn de handenarbeid.
Onderstaande personen, in alfabetische volgorde,
hebben ooit deze agrarische activiteit uitgeoefend :
Alderweireld Rachel (Killem 7-04-1903 – Poperinge
19-11-1985), echtgenote van Kockenpoo Firmin en
Decroo Marcel.

“De bende van Oom Ghysel” (foto archief J. Stekelorum)

Beun Jules (Beveren-IJzer 28-07-1877 – Beveren-IJzer 4-01-1949), echtgenoot van Delattre Alice.
Beun Raymond (geen nadere gegevens)
Blanckaert Emiel (Oostvleteren 23-06-1901 – Poperinge 5-03-1994), echtgenoot van Catteeuw Malvina.
Bouckenooghe Madeleine (Beveren-IJzer 5-07-1906 – Poperinge 25-09-1969), echtgenote van Van Eenaeme
Maurice en Lahaye Alfons.
Brigou Godelieve (Beveren-IJzer 9-02-1921 – Veurne 22-01-2009), echtgenote van Stekelorum Jules .
Catteeuw Malvina (Stavele 4-06-1910 – Poperinge 5-12-1991), echtgenote van Blanckaert Emiel.
De Buyssere Irma (geen nadere gegevens).
Decalf Marguerite (Beveren-IJzer 20-05-1903 – Poperinge 18-02-1992), echtgenote van Hoofd Georges).
Destadsbaeder Solange (Beveren-IJzer 4-02-1920 – Poperinge 23-05-1990), echtgenote van Ysaert Maurice en
Quaclaeys Jerôme).
Devos Agnes (Warhem 14-02-1901 – Poperinge 7-03-1985), echtgenote van Muylle Marcel.
Dewaele Madeleine (Beveren-IJzer 27-08-1920 – Poperinge 21-02-1997), echtgenote van Dieusaert Maurice.
Flamey Ida (Bambecque 4-10-1906 – Poperinge 4-06-1991), echtgenote van Veryepe Julien.
Huyghe Agnes (geen nadere gegevens).
Huyghe Madeleine (geen nadere gegevens).
Huyghe Marcel (Beveren-IJzer 3-07-1903 – Veurne 24-12-1984).
Kortvilyessi Theresia (Mosan in Hong. 23-09-1910 – Veurne 19-07-1999), echtgenote van Temperville Gerard.
Muylle Anna (Leisele 5-08-1924 – Poperinge 29-11-2004), echtgenote van Beun Eugène-Gaston.
Muylle Adrienne (Beveren-IJzer 30-06-1910 – Veurne 24-11-2004), echtgenote van Six Valère.
Neyrinck Maria (Beveren-IJzer 19-03-1922 – Beveren-IJzer 14-09-1994).
Pinquin André (Beveren-IJzer 30-01-1913 – Poperinge 7-10-1989).
Pinquin Firmin (Beveren-IJzer 31-07-1914 – Poperinge 13-03-1990).
Pinquin Maurice (Beveren-IJzer 19-10-1918 – Poperinge 14-12-1993).
Prinsen Alice (Beveren-IJzer 11-03-1920 – Poperinge 11-10-1990).
Sofys Lucie (Hondschoote 14-02-1897 – Veurne 16-04-1985).
Theeten Elisa (Hondschote 7-10-1890 – Beveren-IJzer 9-05-1973), echtgenote van Decalf Gaston.
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Timperman Camiel (geen nadere gegevens).
Timperman Adronie (geen nadere gegevens).
Timperman Jozef (geen nadere gegevens).
Timperman Maria (geen nadere gegevens).
Vanacker Adrienne (Beveren-IJzer 10-05-1899 – Poperinge 23-04-1983), echtgenote van Beun René.
Vandevenne Maria (Ruiselede 27-07-1909 – Ieper 5-03-1968), echtgenote van Debacker Marcel.
Veryepe Simonne (Beveren-IJzer 2-03-1925 – Poperinge xx-xx-2000), echtgenote van Rousseeuw Basiel.
Dit lijstje met namen van bendeleden is zeker onvolledig, zelfs na het diep nadenken destijds van de beide
familieleden.
Verder laat de wet op de privacy niet toe om de akten van de Burgerstand en de Bevolkingsregisters van de laatste
100 jaar te raadplegen, wat een groot beletsel vormt bij het streven naar volledigheid inzake informatie.
Wie kennis heeft van ontbrekende gegevens mag deze steeds mededelen via mijn mailadres :
werner.goussey@pandora.be. Dank bij voorbaat.
Bron :
Mondelinge mededeling door 2 familieleden/bendeleden (genoteerd in 1975). De genealogische gegevens werden
later aangevuld.
Kiezerslijsten.
Doodsbrieven en doodsprentjes (eigen verzameling).

Foto genomen ergens te velde. 1. Muylle Adrienne – 2. Dewaele Madeleine – 3. Neyrinck Maria. (Datering : 1940‐1945)
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INTERESSANTE BRONNEN ONLINE:
DE KAARTLAYERS VAN GEOPUNT: EEN UNIEKE
INFORMATIEBRON
REINHILDE AENDEKERK

We weten allemaal hoe onze gemeenten en ons eigen huis er vandaag uitzien op Google Maps. Maar hoe zag die
gemeente en dat huis er uit op de topografische kaart van de 18de en 19de eeuw? Dat kan je te weten komen op
de portaalsite Geopunt Vlaanderen www.geopunt.be , de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, die alle beschikbare geografische informatie bundelt, vooral hedendaagse data maar ook
historische. Het portaal richt zich naar een breed en divers publiek.
De website opent met de actuele en interactieve Geopunt-kaart. Het laden van de kaart kan wel even duren.
Links staan de logo’s van alle Geopunt–kaarttoepassingen, zoals Bouwen, Gewestplan, Hinder in kaart
(werkzaamheden), Ondernemen, Vrije tijd, Waterlopen, Wonen en Leven, Zorgatlas … en wellicht voor genealogen
het meest interessant, de toepassingen ‘Vergelijk kaarten’ - zo vind je er onder meer luchtfoto’s van de afgelopen
20 jaar en topografische en kadastrale kaarten uit de 18de en 19de eeuw – en de ‘Reis door de tijd’. De historische
kaart als ideaal illustratiemateriaal voor de familiegeschiedenis! Kiezen voor een andere kaarttoepassing dan
deze waarin je actief werkt, zou volgens de informatie op de website gebeuren via het uitschuifbaar paneel links
op de kaart (dit paneel gaat open en dicht via de knop “>”), maar het kan ook via de button ‘Kaarten’ (kies kaarten
en plaatsen) onderaan rechts, zie fig. 1.
In enkele stappen kan je een topografische kaart van je gemeente bekijken. Navigeren met de muis, in- en
uitzoomen door scrollen (scrollwiel van de muis) of de +- balk links op het scherm. De kaart verschuiven kan door
de kaart met de linkermuisknop vast te houden en te verschuiven.
Zoeken via de zoekbalk op gemeente of adres, op interessante plaats, op trefwoord … maar ook aan de hand van
coördinaten. Gebruik de Entertoets in het zoekveld, of de knop met het vergrootglas.
Via de button ‘Kaarten’ (openen/sluiten
van het keuzemenu) onderaan rechts
verschijnt de lijst ‘Kaarten en Plaatsen’
met alle mogelijke kaarten.
Als je de toestand van 1771 wil vergelijken
met hoe jouw straat er vandaag uitziet, kan
dat gemakkelijk via de kaarttoepassing
‘Vergelijk kaarten’, helemaal onderaan dit
lijstje (fig. 1) waardoor het scherm in twee
wordt gesplitst, om de nieuwe met de oude
kaart samen te bekijken.
Kies je niet voor ‘Vergelijk Kaarten’ dan wordt het scherm niet opgesplitst maar zal de gekozen (historische) kaart
zich bovenop de actuele Geopunt-kaart plaatsen.
Wij kiezen voor ‘Vergelijk kaarten’ (opgesplitst scherm) en gaan op zoek naar de Leopold II Laan 2, 8670 Koksijde,
het documentatiecentrum Erfgoedhuis bachten de kupe van Familiekunde Vlaanderen regio Westkust, via ‘Kaarten
en Plaatsen’ (fig. 2).
Het zoeken naar locatie gebeurt in de linkerhelft van de kaart – de gekozen (historische) kaart zal in de rechterhelft
zichtbaar worden. Wanneer de kaart links wordt verschoven, verschuift de kaart rechts mee (en omgekeerd). Kies
je een andere (historische) kaart, dan verschijnt de nieuwe kaart rechts en vervangt de vorige, zodat je nog steeds
kan vergelijken met de huidige situatie (links). De gezochte locatie wordt aangegeven door een ballonnetje,
wanneer je daarop klikt krijg je de adresinformatie en de mogelijkheid om de kadastrale informatie op te vragen
met daarin de perceelinformatie. Klik nu op ‘Toon op kaart’ en het perceel wordt blauw omlijnd. Sluit dit nieuwe
pop-up venster (X). De blauwe perceelgrens blijft staan op de gekozen locatie.
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Alvorens een historische kaart aan te
klikken kan je met de muis over de
verschillende kaarten gaan, waarbij
zichtbaar wordt hoe die kaart er uit ziet.
Maar niet alle historische kaarten zijn van
toepassing op de gezochte locatie, naast
de naam van de kaart wordt ook de
periode vermeld en de “i” naast de
datum geeft dan weer meer informatie
over het soort kaart. Zo is er bv. de
Villaret kaart (1745-1748) die een
“Overzichtsbeeld geeft van ingescande
en gegeorefereerde kaartbladen van de
historisch-topografische kaart van het gebied tussen Gent-Doornik en Maastricht-Luik. Opgemaakt door koninklijk
ingenieur Villaret 1745-1748, ……” Zo zijn er nog kaarten voorhanden die bepaalde grensgebieden dekken
(informatie naast de kaart). In ons geval (voorbeeld) zullen deze kaarten dus niet gebruikt kunnen worden, maar
wel voor een locatie in dat bepaalde gebied. Wij kiezen in ons voorbeeld onder ‘Kaarten en Plaatsen’ voor
‘historische kaarten’ en selecteren de Popp
kaarten 1842-1879. Fig. 2 toont het resultaat
van onze zoektocht naar het lokaal van ons
documentatiecentrum vergeleken met de
situatie uit de Poppkaart van 1842-1875.
In ‘Reis door de tijd’ kan je nagaan hoe een
bepaald gebied evolueerde aan de hand van
18de eeuwse kaarten tot de meest recente
luchtfoto’s. Helemaal onderaan het lijstje
historische kaarten (fig. 3)

Maar naast de historische
kaarten, biedt de website nog tal
van andere interessante
mogelijkheden, zoals grenzen
(gewest, provincie, gemeente fig. 4), hoogte, landbouw
(gebieden, percelen), visserij en
zo veel meer.
Kaartresultaten kunnen als .pdf of
.png worden afgedrukt. Rechts
van de zoekbalk bevindt zich een
printfunctie.

Op de website zijn ook tal van handleidingen voor het gebruik van kaarttoepassingen aanwezig:
http://www.geopunt.be/nl/over-geopunt /handleiding
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KERKHOVEN IN FRANKRIJK, ZOEKEN NAAR PERSONEN.
Via de website http://www.cimetieres-de-france.fr/ kan je overledenen terugvinden die begraven werden op
diverse begraafplaatsen in Frankrijk.

PAROCHIEREGISTERS EN BS VAN POPERINGE EN OMGEVING ON-LINE TE
RAADPLEGEN.
De digitale parochieregisters (dopen, huwelijken en begrafenissen) van de gemeenten Poperinge, Watou en
Westouter zijn on-line te consulteren.
Daarnaast zijn ook de registers van de burgerlijke stand raadpleegbaar. Hier gaat het over de gemeenten
Poperinge, Krombeke, Proven, Reningelst, Watou en Roesbrugge-Haringe.
Ze zijn digitaal beschikbaar via de website: www.arch-poperinge.be. Indexen van bvb. Watou zijn eveneens terug
te vinden op deze site via de link digitaal archief voor u gelezen. Als u een keuze gemaakt heeft wat u wilt openen,
dopen, huwelijk, of begrafenissen, opent er een PDF bestand. Met de akten naar uw keuze. Met de knop op uw
toetsenbord “ctrl en f” samen in te drukken, kan u zoeken op een naam of een gedeelte van een naam.

SOLDATEN TERUGVINDEN IN FRANKRIJK (PERIODE 1802-1815 MET
PERSONEN UIT ONZE REGIO)
Zie op de website: https://fr.geneawiki.com/index.php/Matricules_Napol%C3%A9oniens_1802-1815
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CHARLOTTE PROOT HUWT MET RUYSSEN, RUYSSEN … EN RUYSSEN…
WERNER GOUSSEY
Het toevallig ontdekken van twee huwelijksakten met dezelfde namen in twee buurgemeenten (Beveren-IJzer en
Leisele), opgesteld binnen een tijdspanne van drie jaar, was de aanleiding tot dit artikel. Dus even nader bekijken.
Tenslotte werd het een genealogische zoektocht i.v.m. de familie Ruyssen, komende uit Bambecque, de Franse
buurgemeente van Beveren-IJzer en Roesbrugge, gelegen aan de overzijde van “de schreve”.
De meeste “Ruyssens” ondertekenen de akten met “Ruÿssen”.
Ruyssen Antoine (zoon van Pieter Antoine en Lequey Anne) huwt te Bambecque (Fr) op 30-09-1681 met Plaetevoet
Christine (weduwe van Petrus VICTOR, °Reninge 7-10-1642 - † Bambecque 22-10-1680) geboren te Stavele 27-111647. Ruyssen Antoine (Roussen Anthone in zijn begrafenisakte) overlijdt te Bambecque op 03-01-1695 en wordt
met de “grooten” dienst begraven.
Ruyssen (Rousen in de doopakte) Petrus Antonius (voornaam van zijn grootvader), zoon van Antoine en Plaetevoet
Christine, is geboren te Bambecque op 11-11-1682. Hij huwt te Bambecque op 1-12-1703 met Debril Marie Jeanne,
geboren te Herzeele (Fr) op 29-05-1684. Ze overlijden beiden te Bambecque als veertigers, hij op 22-08-1722 en
zij op 28-06-1732.
Ruyssen (Roussen in de doopakte) Petrus, zoon van Petrus Antonius en Debril Marie Jeanne, is geboren te
Bambecque op 12-01-1705. Hij huwt te Warhem (Fr) op 24-10-1731 met Vandaele Petronella Theresia, geboren te
Warhem 8-03-1714. Petrus overlijdt te Beveren-IJzer op 14-01-1774.
In Leisele, huwt op 13 mei 1829, bejaarde jongman (zo staat het vermeld in de huwelijksakte) Vedastus Jacobus
PROOT, geboren te Leisele op 8-05-1788 en overleden te Beveren-IJzer op 24-12-1866, landbouwer, met Regina
Constantia Clara ZOETE, geboren te Leisele op 12-08-1791 en overleden te Leisele op 12-05-1861.
Hun dochter PROOT Charlotte Constantia, geboren te Leisele op 5 juni 1834, huwt driemaal met een “RUYSSEN”.
Het zijn alle drie kleinzonen van Joannes Baptist Winnoc Ruyssen. Twee ervan zijn zonen van Pieter Joannes, de
derde is de zoon van Jacobus Ludovicus.
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De stamvader is dus RUYSSEN Joannes Baptist Winnoc, geboren te Rexpoëde op 26-03-1739 als zoon van
voormelde Petrus en Petronella Vandaele, overleden te Roesbrugge-Haringe op 02-09-1808; hij huwde te
Oostcappel (F) op 13-10-1767 met GEEREBAERT Marie Cecile, geboren te Oostcappel op 12-02-1747 en overleden
te Roesbrugge-Haringe op 08-04-1824. Joannes Baptist Winnoc is bakker van beroep.
Tussen 1767 en 1791 worden te Roesbrugge-Haringe 12 kinderen geboren, waaronder (1) Pieter Joannes, (2)
Jacobus Ludovicus en (3) Joannes Baptiste Cornil. Naast de drie echtgenoten van Charlotte Proot, tellen we
onder de afstammelingen van deze drie broers toch wel enkele merkwaardige personen, die een belangrijke rol
hebben gespeeld in het maatschappelijke leven van de 19de en 20ste eeuw in onze regio en daarbuiten.
1) RUYSSEN Pieter Joannes, geboren te Roesbrugge-Haringe op 3-11-1778 en overleden te Roesbrugge-Haringe
op 28-01-1868, huwt te Proven op 19-04-1809 met NEUVILLE Anna Thérèsia , geboren te Poperinge (OLV) op 2405-1777 en overleden te Roesbrugge-Haringe op 15-08-1849. Pieter Joannes is bakker en landbouwer.
Uit dit huwelijk werden o.a. geboren:
1.1.

RUYSSEN Amandus Eduardus Desiderius, geboren te Roesbrugge-Haringe op 15-04-1819 (hij is de
eerstgeborene van een tweeling; Amelia Barbara werd een kwartier later geboren), huwt te Leisele op 1911-1856, als “fabrikant in tabak” met PROOT Charlotte Constance.
Op 23-03-1858 wordt hun zoon Bernardus Benedictus Maria Amandus geboren. Amandus Eduardus
Desiderius overlijdt in zijn woning op de “Beverenkalchiede” te Beveren-IJzer op 15-06-1858, na anderhalf
jaar huwelijk. Zoon Bernardus sterft in zijn geboortedorp op 22-04-1876, hij is dan student in de syntaxis
aan het Klein Seminarie van Roeselare.

1.2.

RUYSSEN Seraphinus Leonardus Dominicus, geboren te Roesbrugge-Haringe op 12-11-1812, huwt met
PROOT Charlotte Constance, de weduwe van zijn overleden broer Amandus Eduardus, te Beveren-IJzer
op 14-09-1859. Seraphinus overlijdt 15 maanden later te Roesbrugge-Haringe (Bergenstraat 18) op 12-111860.

1.3.

RUYSSEN Carolus Ludovicus, geboren te Roesbrugge-Haringe op 18-10-1815 en overleden als kruidenier
op de Beverenkalchiede te Beveren-IJzer op 7-06-1880. Hij huwt te Roesbrugge-Haringe op 22-04-1846
met LONCKE Virginie Sophie Ludovica, geboren te Roesbrugge-Haringe op 24-05-1826 en overleden te
Izegem op 30-06-1893.
Zij krijgen meerdere kinderen, waaronder :
1.3.1. RUYSSEN Achillus Evaristus Alphonsus Marie, geboren te BeverenIJzer op 4-12-1853 en overleden te Torhout op 2-12-1940. Hij huwt
op 18-10-1881 in Hoogstade met ROORYCK Anna Theresia Judoca,
geboren op 07-06-1849 in Hoogstade en overleden te Torhout op 0605-1922. Bij de geboorte van zijn zoon Urbain Honoré Charles
Corneille (1885) is Achillus “kruidenier”. Later wordt hij “griffier”
te Roesbrugge-Haringe. Zijn zoon Urbain Honoré Charles Corneille
Ruyssen is geboren op 08-01-1885 in Beveren-IJzer en is overleden
op 11-11-1947 in Oostende, 62 jaar oud. Priester gewijd te Brugge
op 21/5/1910, leraar te Blankenberge 1910, aalmoezenier Belgisch
Leger 1914-1918; leraar en bewaker te Torhout 1919, directeur van
sociale werken te Oostende 1922; directeeur Vrije Technische
School te Oostende 1923, rector Hoger Technisch Instituut te
Oostende in 1935, pastoor van Woumen in 1936

Achiel Evarist Ruyssen
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1.3.2. RUYSSEN Augustus Bernardus Maria, geboren te Beveren-IJzer op
27-11-1855. Hij huwt op 29-04-1884 te St.Pieters-Leeuw met
DE SMETH Maria Josina (Nossegem 30-06-1862 – Sleidinge 28-101932). Hij is dokter. Het koppel blijft kinderloos.
August Ruyssen stichtte in Sleidinge, een zestal jaren na de opening
van het Sint-Jozefs-instituut (opening 1882) ook een dames-afdeling.
In het begin was dit een huis met één verdieping waar 3 wereldlijke
verpleegsters de zieken verzorgden in een vijftal kamers. Daarna
kwamen de zusters der H.Familie uit Gent (Briel) zich als
verpleegster vestigen.
Op 15 december 1895 schrijft dokter Ruyssen aan de Algemeen
Overste, Zuster Marie-Natalie, met de vraag om zusters voor het
hydrotherapeutisch Instituut KNEIPP: “Ik richt me tot U, omdat ik
vernomen heb dat uw religieuzen bijzonder zouden passen in deze
dienst.”

August Bernard Ruyssen

In 1896 kwamen de "Dochters van het Kind Jezus" (moederhuis:
Rijsel-Frankrijk) naar Sleidinge dankzij de aanbeveling van priesterdichter Guido Gezelle, toenmalig aalmoezenier van de voornoemde
zusters te Kortrijk en studievriend van Dr. August Ruyssen.
Hij overlijdt te Sleidinge in op 01-01-1928.

Urbain Honoré Ruyssen
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2) RUYSSEN Jacobus Ludovicus, geboren te Roesbrugge-Haringe op 19-08-1787 en overleden te RoesbruggeHaringe op 11-11-1851 (Roesbrugge Markt 2), huwt te Elverdinge op 3-06-1817 met DEHAENE Amelia Francisca,
geboren te Elverdinge op 16-11-1795. Jacobus Ludovicus is “koophandelaar”.
Uit dit huwelijk werden o.a. geboren:
2.1.

RUYSSEN Ematus Desiderius (Ematus - niet Amatus - is de exacte schrijfwijze in zijn geboorteakte), kozijn
van de twee overleden echtgenoten van PROOT Charlotte Constance,
geboren te Roesbrugge-Haringe op 24-09-1829; hij huwt met Charlotte te
Beveren-IJzer op 28-12-1863. Hij is “fabrikant in tabak”. Hij overlijdt op de
Beverenkalchiede nr 58 te Beveren-IJzer op 17-02-1890. Charlotte Constance
PROOT overlijdt te Roeselare op 25-05-1909.
Uit dit huwelijk twee kinderen:
2.1.1. RUYSSEN Camillus Amatus Maria, geboren te Beveren-IJzer op 1508-1867, priester gewijd in Brugge op 17-12-1892, leraar te Menen in
juni 1892, bestuurder van de Zusters Josephienen in Oostende op 2311-1904 en aldaar overleden op 15-09-1913.
2.1.2. RUYSSEN Maria Carolina Amatus Camillus, geboren te Beveren-IJzer
op 16-10-1869 en overleden te Roeselare op 04-05-1947; zij huwde
met Alfons DEMEESTER (Roeselare, 1871-1931)

2.2.

Camillus Amatus Ruyssen

RUYSSEN Aloijsius Petrus Ferdinandus geboren te Roesbrugge-Haringe op 02-02-1823 en overleden in
Roeselare op 20-01-1901; hij huwde op 19-05-1860 in Sint-Rijkers met LUYSSEN Rosalia Cecilia, geboren
in Sint-Rijkers op 14-04-1826 en overleden in Roeselare op 03-10-1907. Hij was “pottenbakker” te
Roesbrugge-Haringe.
Uit dit huwelijk o.a.:
2.2.1. RUYSSEN Jeronimus Petrus Ludovicus Maria is geboren te Roesbrugge-Haringe op 06-08-1864 en
overleed te Roeselare op 15-12-1896. Hij werd priester gewijd in Brugge op 22-12-1888 en werd
onderpastoor van Reningelst.
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2.3.

Eduardus Bernardus geboren te Roesbrugge-Haringe op 07-10-1832, priester gewijd te Brugge op 22-121860, professor in het college van Veurne in 1861, in het college van Kortrijk in 1863, onderpastoor van
Sint-Michielsparochie van Roeselare in 1867 en aldaar overleden op 30-05-1872

3) RUYSSEN Joannes Baptiste Cornil, geboren te Roesbrugge-Haringe op 7-04-1771. Hij huwde te RoesbruggeHaringe op 17-02-1808 met HAEMERS Joanna Theresia, geboren te Oostvleteren op 25-08-1785.
Uit dit huwelijk werden o.a. geboren:
3.1.

RUYSSEN Ludovicus Seraphinus Jean, geboren te Roesbrugge-Haringe op 16-06-1812 en er overleden op
16-02-1887, bakker, huwt te Roesbrugge-Haringe op 17-01-1838 met DESAEGHER Joanna Theresia,
geboren te Roesbrugge-Haringe op 6-03-1817 en er overleden op 2-08-1891.
Uit dit huwelijk o.a.:
3.1.1. RUYSSEN Augustus Ludovicus, geboren te Roesbrugge-Haringe op 31-08-1842 en er overleden op
26-02-1924, huwt te Roesbrugge-Haringe op 12-06-1867 (hij is dan bakker) met ALEXANDER Rosalia
Amelia, geboren te Roesbrugge-Haringe op 5-02-1835 en er overleden op 30-04-1914. In 1869 is
Auguste brouwer in Sint-Hubertus, gelegen Krombekestraat 3, zijn echtgenote was herbergierster
Uit dit huwelijk werd op 09-03-1869 in Roesbrugge een zoon geboren: Honoré Constantinus
Nicodemus Ruyssen

Over het leven en werk van Honoré Ruyssen hebben we het in een volgend artikel.
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LEERLINGEN IN DE LATIJNSCHE SCHOOL VAN VEURNE 1782-1786
JOERI STEKELORUM
In het ongeordende archief van de stad en kasselrij Veurne, bewaard in het RA Brugge (INV/280 – doos nr. 12)
vonden we een lijst van leerlingen van de Latijnse School, voorloper van het huidige Bisschoppelijke College.

De zes leerjaren waren toen opgedeeld in (in opklimmende volgorde): kleyne figuur (figuris minori), groote figuur
(figuris majori), grammatica, syntaxis, poësis en rhethorica.
De lijst bevat spijtig genoeg geen voornamen, maar enkele namen zijn zeer zeker te identificeren. Vele van de
leerlingen speelden later ongetwijfeld een belangrijke maatschappelijke rol of waren actief als geestelijke. Een
nader onderzoek van de rekeningen van de Latijnse School, die bewaard worden in het stadsarchief van Veurne,
kan misschien opheldering brengen (liefhebbers om dit uit te pluizen, mogen zich steeds bij de auteur van dit
artikel aanmelden….).
(zie ook voor meer info en verdere lectuur: Van den Berghe, Felix, Geschiedenis van de Latijnsche Schoole en van
het Bisschoppelijk College Veurne, Veurne, 1952, 313 p.)
schooljaar 1782-1783 (vanaf 4 november)
Rhetorica

Poësis

syntaxis

grammatica
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Lefebeure, Furnes, C
Lahaye ex Boitshoucke, C
Missu, Furnes, C
Salmin ex Pervise
Prignot, Furnes, C
Delrue ex Leysele, C
De Nonckele, Furnes, C
Levis, Neop., C
Tack ex Gyverinckhove, C
Malstaf ex Alveringhem, C
Terlynck, Furnes, C
Ryckelynck ex Hoyille, C
Verwaerde, Furnes, C
Barbier, Furnes
Van Ryssel
Gruwée
Van Schacht, Furnes, C

Demolder ex ’s-Heerwillems, C
Houtman ex Alveringhem, C
Jourdain, Rubripant (?), C
Geersen, Furnes, C
Provoost major
Dewitte major
Decauwer, tamisients…
groote figuur
Maes ex Leysele, C
Zeurinck ex Gijverinckhove, C
Donche, rubri…(?)
Stellemans, Winnox Bergen C
Deloorme, Winnox Bergen C
Deman, Furnes
Dewitte min.
Decae ex Alveringhem
Breynaert
Boussen
kleyne figuur
Rheyphins, rubrip, C
Majeur ex Oostvleteren, C
Devriendt
Marrannes
Provoost
leraars
R.D. Neyssen (…)
R.D. Pennemans, subs.
D. Trensaert, Rhetorica et poesis
R.D. Heyvaert, syntaxis et grammatica
D. Van Genechten, groote en kleyne figuur
aantal in Rhetorica & poësis: 9
aantal in syntaxis en grammatica: 15
aantal in figuris: 18
totaal: 42, waarvan convictores (*): 24 en externi: 18
(*) = internen, in de lijst aangeduid met een C na de naam
schooljaar 1783-1784
Rhetorica

Poësis

syntaxis

grammatica

groote figuur

Prignot, furnes, C
De Nonckele Furnes, C
Levis, Neop., C
Tack ex Gijverinckhove, C
Malstaf ex Alveringhem, C
Terlynck, C
Rycklynck ex Hoeymille, C
Verwaerde, C
Barbier, Van Ryssel
Van Schacht, C
Demolder, C
Houtman, C
Jourdain, C
Geersen, C
Provoost maj.
Dewitte, maj.
Maes, C
Zeurinck, C
Donche, C
Stellemans, C
Deman maj.
Dewitte maj.
Decae
Breynaert
Boussen, C
Rheyphins, C
Majeur, C
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kleyne figuur

leraars

Coolen, Dunkerke, C
Devriendt, C
Marrannes major
Provoost minor
Vermeesch
Camerlynck
Lefebeure, Furnes, C
De Ruescas, Furnes, C
Chaffart ex Freutin (?), C
Tack minor, C
De Nef, Winnoxbergen, C
Van Moe, Furnes, C
Deman, minor
Marrannes minor
Dewitte minor
R.D. Neyssen
D. Trensaert, Rhet.
D. Van Genechten, synt.
D. Breys, fig.
Vermeulen sub regens

aantal in Rhetorica:4
aantal in poësis: 6
aantal in syntaxis: 7
aantal in grammatica: 8
aantal in groote figuur: 9
aantal in kleine figuur: 9
totaal: 43, waarvan convictores (*): 28 en externi: 15
(*) = internen, in de lijst aangeduid met een C na de naam
1784-1785
Rhetorica

Poësis

syntaxis

grammatica

groote figuur
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Maelstaf, C
Terlynck, C
Rycklynck, C
Van Ryssel
Vanschacht, C
Houtman, C
Jourdain, C
Geersen, C
Provoost major
Dewitte major
Maes, C
Zeurinck, C
Donche, C
Stellemans, C
Deman major
Dewitte major
Decae
Breynaert
Boussen, C
Rheyphins major, C
Majeur, major, C
Coolen, C
Minnegheer, Ostendanum
Devriendt
Marrannes major
Vermeesch
Chaffart, C
Tack, C
De Net, C
Van Moe, C
De Ruescas, C
Vandewoude ex Beerst, C

kleyne figuur

leraars

Deman minor
Marrannes minor
Dewitte minor
Lefebeure, C
Rheyphins minor, C
Majeur minor, C
Houtman, minor, C
Dejumnée
Denecker
Vanhecke
Daghelet
Feys
R.D. Neyssen
D. Trensaert, Rhet.
D. Van Genechten, synt.
D. Breys, fig.
Vermeulen sub regens

1785-1786
Rhetorica

Van Schacht, C
Houtman, C
Geersen, C
Poësis
Zeurinck, C
Donche, C
Deman
Dewitte
Breynaert
syntaxis
Boussen, C
Rheyphins major, C
Majeur major, C
Menegheer, C
Vermeesch
Bachelez, Rubregensi (?)
grammatica
Marrannes major
Tack, C
Vandewoude, C
Chaffaert, C
Deman minor
Marrannes minor
Dewitte minor
Van Moe
groote figuur
De Ruescas, C
Lefeubre, C
Majeur minor, C
Rheyphins minor, C
Houtman, minor, C
Feys, C
Daghelet, C
Vanhecke, C
kleyne figuur
Denecker, C
Kindt, Dunkerkanus, C
De Jumnée
Barbier minor
leraars
R.D. Neyssen
R.D. Trensaert, rhet.
D. Pinders, synt.
D. Vangoethem, fig.
R.D. Vermeulen, subregens
aantal in Rhetorica & poësis: 8
aantal in syntaxis en grammatica: 14
aantal in figuris: 11
totaal: 33
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ZELFPORTRET VAN KAREL LODEWIJK DUFORÊT EN VAN ZIJN VROUW
ROSALIA BLIECK.
ANTOON VANQUAETHEM
De personages
Karel Lodewijk Duforêt werd geboren te Veurne op 31 augustus 1831 als zoon van Ivo Modest Duforêt en Maria
Joanna Impins. Hij huwde een eerste maal te Veurne op 28 april 1858 met Joanna Theresia Cuvelier (° Pervijze
op 12 februari 1831). Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.. Engelbertus Ludovicus ° Veurne 10.02.1859
+ Veurne 26.08.1859 en Henricus °Veurne 07.02.1860. Joanna Theresia Cuvelier overleed te Veurne op 31 mei
1864.
Karel Lodewijk Duforêt hertrouwde te Veurne op 21 juni 1865 met Rosalia Blieck. Rosalia werd geboren te
Diksmuide op 8 april 1835 als dochter van Maria Theresia Blieck. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.
Desiderius Eduardus ° Veurne 16.04.1866 + Veurne 04.12.1956 gehuwd met Marie Viaene. Carolus Ludovicus °
Veurne 12.04.1867 + Veurne 19.02.1946 gehuwd met Regina Deschuytter. Alphonsius Josephus ° Veurne17.10.1869
+ Veurne 20.02.1955 gehuwd met Leona Titeca. Sophia Maria ° Veurne 22.12.1870 + 26.09.1919 gehuwd met
Julien Decleyre. Camiel Cornelius ° Veurne 10.09.1872 + Veurne 18.11.1873. Maria Ludovica ° Veurne 05.01.1876
+ Veurne 06.03.1906 gehuwd met Petrus Stangé (mijn grootouders). Paulina Maria ° Veurne 17.04.1877 + Veurne
04.09.1878. Karel Lodewijk Duforêt was dus de grootvader van mijn moeder en mijn overgrootvader.
Karel Lodewijk overleed te Veurne in het Burgerlijk Hospitaal op de Houtmarkt op 1 februari 1892. Rosalia Blieck
overleed 4 dagen later op 5 februari 1892, eveneens in het Burgerlijk Hospitaal. In de oude kranten van Veurne
wordt in 1892 gewag gemaakt van ‘een influenza- epidemie die vele slachtoffers maakte.’
Karel Lodewijk woonde te Veurne op meerdere adressen. In de Zuidstraat 42 ( samen met beeldhouwer Désiré
Vanduyfhuys1), op de oude Beestenmarkt 15, in de Vestenstraat (bij het overlijden van Joanna Theresia Cuvelier)
en in de Klaverstraat 5. Van beroep was Karel Lodewijk schilder (waarmee men uiteraard huisschilder bedoelde).
Dat hij kunstschilder was weet ik door mijn moeder en ook door Madeleine Duforêt uit Veurne, maar jammer
genoeg vond ik daarover totnogtoe geen enkel bewijsmateriaal. Ook het feit dat hij een tijdje samenwoonde met
beeldhouwer Duyfhuys betekent toch iets.
Zijn twee zoons Desiré (Desiderius) en Karel (Carolus) Duforêt waren ook kunstschilder. En een neef, Noël Duforêt,
was een gekend Veurns kunstschilder, tekenaar en beeldhouwer, die overleed op 15 april 1993. Willem Vermandere
schreef de tekst van zijn bidprentje. Willem Vermandere schrijft:’Noël, die Jezus was en duizenden mensen
hebben hem gezien hoe hij viel onder zijn zwaar houten kruis’ zinspeelt hij op het feit dat Noël Duforêt jarenlang
de kruisdragende Christus was in de Veurnse Boeteprocessie. Karel Duforêt was ook lid der Sodaliteit van den
gekruisten Zaligmaker. Mogelijks was Karel ook kruisdragende Christus, maar dat is een veronderstelling.
Het Schilderij
De expressie en de fijne trekken van de gezichten getuigen van een geoefende en artistieke hand.
Jammer dat het schilderij enkele littekens vertoond. Rechts van het voorhoofd van Karel Lodewijk is er een plek
die verschroeid is. Bij ons in de Putstraat hing het schilderij boven de schapraai (de voorraadkast). Door het zeer
lage plafond werd het schilderij vooroverhellend opgehangen. Vluchtelingen of soldaten die bij ons verbleven
hebben de petroleumlamp onder het schilderij geplaatst en door de opstijgende warmte verschroeide het doek.
Een soldaat heeft het schilderij ook wat bijgewerkt en dat was geen goede zaak. Zo heeft Karel Lodewijk een
dubbel oor en Rosalia kreeg een nieuwe witte ketting en een nieuw kruisje met nogal ruwe penseeltrekken (het
oorspronkelijke kruisje bemerk je nog onderaan op het schilderij).
Toen we in de woonkamer een vals plafond lieten steken, kon het schilderij er niet meer hangen (door het te lage
plafond) en het verhuisde naar de zolder. Koude en vochtigheid hebben het doek geen deugd gedaan. En in het

1

Désiré VANDUYFHUYS geboren Diksmuide, 30‐09‐1827 gehuwd met Isabelle KEPPENS geboren in Aalst op 13‐02‐1843, in
Veurne komen wonen op 13‐12‐1867 uit Hal en verhuisd naar Diksmuide op 11‐12‐1868 met hun kinderen Edmond (Aalst,
25‐03‐1864), Mathilde (Schaarbeek, 10‐02‐1866); in Veurne werd op 30‐05‐1868 een vrouwelijke tweeling doodgeboren
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haar rechts boven het voorhoofd van Rosalia was er een gat in het doek. Als mijn moeder haar huis verliet en naar
het Rustoord ging, is het schilderij van zolder gehaald en is verhuisd naar ons huis in Rumbeke.
Door toedoen van een kennis heeft Pater Capucijn Jan Coomans in zijn atelier in de Bouveriestaat te Brugge het
schilderij wat opgeknapt. Hij heeft het beschadigd doek hersteld, het doek werd van stof en vuil ontdaan en
daarna werd het inge-olied (dus geen echte restauratie).
Pater Jan was een begenadigd portretschilder. In Rome schilderde hij heel wat hoogwaardigheidsbekleders van de
kerkelijke top en tal van adellijke families. Maar hij bleef een gul en innemende persoon die hield van zijn
Westvlaamse vriendenkring. Hij overleed in oktober 1984 in het Izegemse Capucijnen Klooster.
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OPEENVOLGENDE HUWELIJKEN BIJ ONZE VOOROUDERS
JOERI STEKELORUM
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Dat onze voorouders soms jong stierven en de
weduwe of weduwnaar vlug hertrouwde weten we uit
onze ervaringen met genealogie. We vonden in onze
regio een geval met 13 met elkaar verbonden
huwelijken die we jullie niet willen onthouden.
Kinderen uit deze huwelijken die we konden terug

vinden:
Denys-Delauter: o.a.
1. Brigitta DENYS °Killem, 1696
2. Joannes Baptista DENYS °Killem, 1697 +
voor 1731
3. Anna Theresia DENYS °Killem, 25-03-1708
Denoulé-Delauter : ? (wellicht geen)
Denoulé-Verboucke:
1. Marie Catherine DENOLET °Hondschoote,
17-03-1726, huwde Michiel Gryson (W. te
Roesbrugge)
2. Isabella Clara DENOLé °Hondschoote, 0503-1728, huwde Franciscus Laurens Bodts
(W. te Hondschoote)
Teneur-Verboucke:
1. Maria Joanna TANNEUR °Hondschoote, 2501-1741, als kind overleden
Wullen-Verboucke (staat van goed nr. 6.647,
17.290 en 18.293)
1. Ignatius Franciscus Xaverius WULLEN
°Hondschoote, 31-07-1745 als kind
overleden
2. Ludovicus Constantinus WULLENS
°Hondschoote, 28-08-1746
Dewitte-Vandenberghe (staat van goed Veurne
nr. 21.207)

1. Maria Joanna VANDENBERGHE °Leisele, 2803-1767
2. Petrus Ignatius VANDENBERGHE °Leisele, 1404-1769, als kind overleden
Cecilia Constantia Teresia VANDENBERGHE
°Leisele, 29-06-1770
4. Isabella Clara Susanna VANDENBERGHE
°Leisele,26-02-17

3.
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IN MEMORIAM
Helaas moeten we het overlijden melden van Michel Calcoen, een
enthousiaste vrijwilliger bij FV Westkust. Honderden rouwberichten uit
kranten heeft hij op papier gekleefd. Tientallen uren heeft hij bidprentjes
en rouwbrieven gesorteerd. Inscannen van documenten, hernoemen van
beelden, niets was hem teveel. We zijn Michel dankbaar voor zijn
jarenlange inzet voor onze vereniging.

SCHOOLKOLONIES
Naar aanleiding van de voordracht van Betty Ryckaert kregen wij nog de volgende interessante link door.
https://oorlogskantschool.wordpress.com/
Bij de tab “Koninginnescholen” tref je ook Zwitserland aan.
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19de jaargang – nr. 1 – driemaandelijks
januari – maart 2019
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Zondag 24 maart 2019
om 10 uur

Voordracht door Jan Van Acker: ‘Van heren en lenen.
Denombrementen en feodaliteit in het Veurnse.’
(uitnodiging zie pagina 14)

Zondag 28 april 2019
van 14u30 tot 15u30

Erfgoeddag, voordracht met als thema: ‘Hoe maak je een
stamboom’ door Joeri Stekelorum.

Zondag 5 mei 2019
om 10 uur

Voordracht door Dirk Musschoot: ‘emigratie naar Amerika’

IN DIT NUMMER:
Een triest verhaal uit de schoolkolonie van Cayeux-Sur-Mer
Een smeekbede uit Gent naar Veurne …
Familiegeschiedenis in een schoendoos.
Bateliers.

p. 2
p. 5
p. 7
p. 15

Modernisering van de Burgerlijke Stand.

p. 16

Nieuwsbrief 2019
* De digitale versie van de nieuwsbrief is gratis voor alle geïnteresseerden.
* Leden van FV Westkust die een papieren versie wensen krijgen dit gratis, maar als de digitale versie volstaat
graag een e-mail naar mderudder@gmail.com zodat je niet langer een papieren versie krijgt.
* Niet-Leden van FV-Westkust kunnen zich op de papieren versie abonneren door € 10 over te schrijven op BE37
9796 2228 6428 (FV-Westkust, met als mededeling 'nieuwsbrief 2019') .

jrg. 19 nr. 1 |

1

EEN TRIEST VERHAAL UIT DE SCHOOLKOLONIE VAN CAYEUX-SUR-MER
(FRANKRIJK)
JOSÉ PLESIER
Dit is het droevig verhaal van Firmin Nowé, een jongen uit de Westhoek, die als kind gedurende en door de “groote
oorlog” twaalf maanden naar de Franse schoolkolonie in het Picardische Cayeux-sur-Mer verhuisde en er tragisch
overleed door ziekte, terwijl hij verlangde om vader en moeder thuis terug te zien.
Firmin Nowé werd geboren in Wulpen op 29 mei 1903
en was het vierde en voorlaatste kind van Hendrik Nowé
(geboren te Oeren op 9 februari 1873) en Philomena
Devinck (geboren te Wulpen op 22 juni 1872), die in
Wulpen waren gehuwd op 26 november 1894. De
jongere zus van Firmin heette Agnes en werd geboren
op 28 januari 1908 in Wulpen. Het gezin verhuisde uit
Wulpen naar Veurne eind november 1910.
Toen de eerste wereldoorlog uitbrak waren Firmin en
zijn zus Agnes respectievelijk 11 en 6 jaar oud. Omdat
de leerplicht voor kinderen tussen 6 en 12 jaar pas in
1914 was ingevoerd door de katholieke politicus Prosper
Poullet is het niet duidelijk of deze broer en zus al
school liepen bij het begin van de oorlog. Zij woonden
in de Beoosterpoort 33 te Veurne maar we weten niet
of zij school hebben gelopen in de barakken die werden
gebouwd naast de Zuidkapel op de Voorstad en vanaf
31 augustus 1915 toegankelijk waren als oorlogsschool
met 5 klassen (2 voor jongens, 2 voor meisjes en 1
bewaarklas).
Albert Dawyndt schrijft in zijn boek “Veurne rond 19141918” het volgende: Door de nabijheid van het front
werd de toestand voor de bewoners van de
Bewesterpoort steeds maar benarder, zodat op 1 juli
1916 besloten werd om de kinderen van 3 tot 15 jaar,
van ouders die hun woning niet wilden verlaten, te
evacueren. Na een grondig geneeskundig onderzoek in
het hospitaal van Sint-Idesbald, reisden zij met de trein
af naar Frankrijk, wat aanleiding gaf tot heel wat
emotionele taferelen.”
Firmin en Agnes Nowé vertrokken pas het
daaropvolgende jaar naar twee nieuwe schoolkolonies.
De jongen en het meisje vertrokken op 11 augustus 1917
naar de schoolkolonies van Cayeux-sur Mer (voor de
jongens) en het gehucht (Nouveau) Brighton-Français
(voor meisjes). Zoals bij andere kindertransporten
De ouders Nowé met dochter Agnes
verzamelden zij in het station Adinkerke en was
koningin Elisabeth daar aanwezig om de 181 meisjes en
de 90 jongens moed in te spreken en allen nog
chocolade te geven. Ook vele familieleden , de arrondissementscommissaris van Veurne en de militaire gouverneur
waren aanwezig bij het vertrek. Ook ongeveer 400 vluchtelingen vervolledigden het konvooi. De kinderen en hun
begeleiders stapten af in het station van Abbeville, waar zij mondvoorraad kregen alvorens verder te reizen. Dit
gebeurde ofwel per trein tot Noyelles en Cayeux-sur-Mer of gedeeltelijk met vrachtwagens en verder te voet tot
aan het kustdorp. De jongens waren voorzien om in hotel Casino te verblijven, waar uiteindelijk plaats zou zijn
voor 200 kinderen. Maar deze huisvesting was nog niet helemaal klaar, waardoor de oudste jongens voorlopig de
slaapzaal in het Grand Hotel des Bains konden gebruiken. Zij stonden onder toezicht van de zusters Paulinen uit
Lombardsijde. De meisjes gingen naar het Palace-Hotel in het gehucht Nouveau Brighton, waar plaats was voor
250 kinderen. De Zusters van Liefde uit Pervijze beheerden deze schoolkolonie.
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Vanaf hier waren Firmin (14 jaar) en Agnes Nowé (9 jaar) van
elkaar gescheiden. Op donderdagnamiddag was er geen les en
wandelden de jongens onder begeleiding tot in Brighton, waar
verschillende jongens zo hun zuster konden zien en even konden
praten.
Voor de gezonde kinderen werd een strak dagprogramma gevolgd,
dat al begon om 6 uur ’s morgens en eindigde om 7 uur ’s avonds,
toen de kinderen terug naar de slaapplaatsen gingen. Maar de
gezondheid van de kinderen werd goed in de gaten gehouden,
vermits kinderen soms waren aangekomen met schurft of met
mazelen. De eersten kregen ter plaatse zwavelbaden, de ernstig
zieke kinderen met mazelen werden overgeplaatst naar de
infirmerie.
Firmin Nowé was een zwakke gast, die ook heel erg zijn ouders
miste. We kunnen dat lezen in fragmenten uit een brief die hij
naar zijn ouders schreef in februari 1918. Hij wilt dat zij eens
komen en schrijfpapier willen mee brengen. Hij zit wel met een
paradox: enerzijds verlangde hij dat zij hem zouden mee nemen
naar huis maar anderzijds zou hij hen dan ten laste zijn (een mond
meer om te eten) terwijl er geen werk voor hem was en hij bang
was voor de bommen. Toch heeft Firmin enorm veel heimwee
want op het einde schrijft hij in één zin drie keer “als het u
beliefs” om hem te komen halen. Hij vermeldt hier dat hij ’s
avonds in zijn bed ligt te huilen, ziek is en “zal dood gaan van
verdriet”.
Enkele maanden later - meer bepaald in juni 1918 – heeft hij een
aanval van appendicite. Hij wordt over gebracht naar het
ziekenhuis op La Chartreuse de Neuville nabij Montreuil-sur-Mer
waar de dokter die hem onderzocht vond dat Firmin voorlopig te
zwak was om terug te keren naar de kolonie, die toch 40 kilometer
verder lag. Nadien werd hij toch terug gebracht naar Cayeux-surMer ondanks zijn gezondheidstoestand in juli er week per week
ernstiger werd. Ten
slotte overlijdt Firmin Firmin en Agnes Nowé voor hun vertrek naar Cayeux‐Sur‐Mer
Nowé op de hoogdag
van 15 augustus 1918 en werd er op 17 augustus begraven. Om 7 uur
30 werd zijn lichaam, onder begeleiding van zijn zuster Agnes, van alle
andere kinderen van de schoolkolonie en heel wat vluchtelingen de
kleine kerk binnen gedragen. De dienst begon een kwartier later.
Daarna werd het lichaam in stoet overgebracht naar de nabijgelegen
begraafplaats. Een jongen uit zijn klas sprak de afscheidswoorden uit
bij de afsluitende plechtigheid. Sommige bronnen zeggen dat zijn
ouders er bij waren maar de brief die zuster Agnes nadien naar hen
stuurde en de getuigenis van haar familie laat ons vermoeden dat Henri
Nowé en Philomène Devinck daar niet bij waren.
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Dit is de tekst die (waarschijnlijk) werd geschreven door een Eerwaarde Zuster Agnes om de ouders te verwittigen
van de dood van Firmin:
Geloofd zij J-Christus
Goede Vrienden,
T is met droefheid dat ik U deze eenige regels kom te schrijven. ‘k Hoop nochtans u hierdoor aangenaam
te zijn en mogelijks u eenige troost te verschaffen in de diepe beproeving die de goede God u overzend.
Firmin is als een heiligen gestorven. 9 dagen voor de feestdag van OLV Hemelvaart deed hij met de zuster
die hem dag en nacht verzorgde een noveen om zijn genezing te bekomen indien het hem zalig was, en
wilde OLVrouwken het anders, hij was ook content met haar naar den hemel te gaan, en juist den nacht
voor OLV hemelvaart om 12 uren viel hij stil en is zoo gebleven tot eenige minuten voor zijn dood, hij
deed dan eenige beweging en stierf gerust om 5 ure namiddag, hij vloog metOLV ten hemel. T was juist
een engel die op zijn sterfbed lag. Zijn laatste woord is geweest, moeder is daar, de zuster toonde hem
OLV en hij was content met haar naar den hemel te gaan.
Gedurende de 10 weken dat hij ziek was, heeft hij om zeggens niet geleden, ook de slaap die hem dag en
nacht overviel deed hem de bekommernis voor ouders broers of zusters vergeten, alhoewel hij gaarn had
genezen offerde hij nog tans zijn leven op tot bekoring van de zondaars en opdat gij van alle ongelukken
zoudt mogen gespaard blijven. Hij was blij uit Veurne te zijn, zegde hij, daar hij zeer bevreesd was voor
obussen. Hij heeft hier goede zorgen gehad, tot zelfs 5 docteurs zijn hem komen onderzoeken en de
ziekenverzorgster gelooft nog dat niet één juist weet welke ziekte Firmin had, voor haar was het een
soort van tering en ontsteking aan de lever.
Hij heeft ook nog gezegd mijne moeder heeft mij dikwijls verboden van te rooken, ik kon het niet laten,
en nu lig ik hier, dus, volgens hem , was het van te veel te smoren. Van de begraving moet ik u niet
schrijven Mme Monneyn die ze bijgewoond heeft zal het u vertellen.
Firmin heeft hier nog 5 fr wij denken 2 missen voor hem te laten lezen, indien het voor u wel is. Die 10
fr die ge eens opgezonden hebt waarvan hij Agnes 5 fr moest geven is maar een frank meer over. Hij had
5 fr gegeven voor de portretten en dan nog een pakje betaald, zoo heeft hij Agnes niet gegeven.
Ik eindig, goede vrienden, hopen wij ten volle dat de goede Firmin reeds in de hemel troont en voor ons
allen bidt. ’t Was immers altijd een brave godvruchtige jongen.
Moest het gebeuren dat er nog iets is dat ge zoudt begeren te weten, wil het ons maar vrijmoedig vragen.
Uwe toegenegen in J-Chr
Zuster Agnes
haastig
Pas in het voorjaar van 1919 kwamen de kinderen uit Cayeux en Brighton terug
naar de Westhoek. Agnes heeft een normaal leven geleefd, kreeg kinderen en
kleinkinderen en bewaarde de paar foto’s en brieven uit de schoolkolonie in een
album. Ze overleed op 26 februari 2005 en werd 97 jaar oud. Ze werd samen met
de andere toen nog levende lotgenoten op het stadhuis van Nieuwpoort ontvangen
kort voor haar dood.
Haar kinderen en kleinkinderen hebben nog geprobeerd om het graf van Firmin
terug te vinden in Cayeux-sur-Mer. Noch het graf, noch officiële documenten met
vermelding van de juiste plaats werden terug gevonden in dit stadje. We moeten
het stellen met wat door de zusters ter plaatse werd op geschreven in een
dagboek. In Cayeux werden graven minimum 30 jaar bewaard, maar er zijn ook
plaatsen gekend waar ganse akkers met oorlogsgraven na jaren werden
omgeploegd voor de veeteelt. Familiekunde Westkust bezocht enkele jaren terug
nog La Chartreuse de Neuville (Montreuil-sur-mer) met op korte afstand ervan
dergelijk veld.
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foto van Agnes op haar
rouwkaartje

EEN SMEEKBEDE UIT GENT NAAR VEURNE…
JOERI STEKELORUM
In het fonds “Stad en Kasselrij Veurne, oud archief ongeordend” nummer 4 in het Rijksarchief van Brugge steken
heel wat losse stukken, die uit diverse bronnen hier werden gebundeld. We vonden o.a. volgende brief.

Gend den 31 july 1844
Mijnheer den borgemeester,
Met groote vriendschap koome ik u vriendelijk te verzoeken, dat gij tog de goedheyd zoud willen hebben van
mij eenen reçu uyt mynen lesten brief te zenden, om reden dat ik bevrugt ben, ja geheel op ’t laeste om in ’t
kinderbedde te koomen, ik moet naer het lig huys gaen, aengezien ik bij vremde menschen ben en ik kan er
zonder reçu niet ingeraeken, daer by kan mijn kind zonder het zelve niet gedoopt worden.
Ik hebbe al tweemael naer mijnen vader geschreeven, en ik en krijge geen tijdinge, ik zoude wel imand naer
Veurne zenden, om het te koomen haelen, maer ik en hebbe het geld niet om uyt te staen, zoo mijnheer
borgemeester hebt tog de goedheyd als het u belieft, van mij tog sito eenen reçu af te zenden, en mij hier door
uyt mijnen nood te helpen, ik zal mij op de goedheyd van u mijnheer den borgemeester betrouwen dat gy mij
dit zult zenden zoo haest het mogelijk is.
en blijve u dienaeresse

jrg. 19 nr. 1 |

5

(get. Joanna De Vriendt)
Mijnen naem is Joanna De Vriendt, dogter van Joannes De Vriendt en Lucia Flip, gebooren den 6 december 1816
Mijnheer hebt de goedheyd van het te addresseeren aen Francies Verbeeke woonende op Sinte Lieve straet N°
149 tot Gend
In marge: le 3 aout 1844 remis le certificat au père Devriendt

Wie was de briefschrijfster ?
Joanna Theresia DEVRIENDT werd geboren in Veurne op 6 december 1815 als dochter van Joannes Francicus
Devriendt en Lucia Philip.
Haar vader Joannes Francisus Casimir DEVRIENDT is geboren op 11-09-1766 in Veurne, zoon van Joannes Casimir
DEVRIENDT en Felicita THUBECK. Joannes is overleden op 07-05-1845 in Veurne, 78 jaar oud. Hij was pasteibakker in
1804, was schoolmeester in 1812 en werkman bij zijn overlijden in 1845. Hij trouwde een eerste maal, 31 jaar
oud, op 05-05-1798 in Veurne met Maria Josepha Constantia MOREY, ongeveer 46 jaar oud. Maria is geboren
omstreeks 1752 in Langemark, dochter van Philippus Franciscus MORREY en Isabella DEBUSSCHERE. Maria is
overleden op 28-01-1808 in Veurne, ongeveer 56 jaar oud.Maria was toen weduwe van Michael Josephus FOQUEUR
(±1738-1797), met wie zij trouwde in Sint-Catharinakapelle in 1779. Michael FOQUEUR was in eerste huwelijk
getrouwd met Maria Joanna YSAERT (1739-1777), waaruit o.a. een zoon Michael Gerardus (1770-1836) werd
geboren, aannemer van openbare werken te Nieuwpoort (en postuum burgemeester van Nieuwpoort in 1836) en
vader van pastoor Pierre Francois FOQUEUR (1803-1884) van Koksijde en architect van de Sint-Pieterskerk van
Koksijde Louis Joseph FOQUEUR (1802-1873). Deze familie Foqueur was zeer gefortuneerd.
Joannes DEVRIENDT trouwde een tweede maal, 46 jaar oud, op 26-11-1812 in Veurne met Lucia Eugenia Constantia
PHILIP, 32 jaar oud. Lucia is geboren op 07-07-1780 in Ieper, dochter van Petrus Joannes PHILIP en Maria Catharina
VANCAMPE. Lucia is overleden op 22-01-1824 in Veurne, 43 jaar oud.
Hij trouwde tenslotte een derde maal, 65 jaar oud, op 06-08-1832 in Steenkerke met Isabella Clara KNOCKAERT,
39 jaar oud. Isabella is geboren op 25-06-1793 in Steenkerke, dochter van Joannes KNOCKAERT en Isabella Clara
VANDECASTEELE. Isabella is overleden op 25-09-1869 in Veurne, 76 jaar oud, in het burgerlijke hospitaal.

Op 5 september 1844 bevalt Joanna DEVRIENDT in Gent van een zoon Franciscus, die evenwel reeds 20 dagen later
sterft op 25 september. Ze woont dan, zoals de brief ook aangeeft, in de Sint-Lievensstraat.
Op 28 juli 1847 trouwt Joanna in Gent met metser Augustus MEERSCHAERT, natuurlijke zoon van Marie Rose
MEERSCHAERT en geboren in Scheldewindeke op 5 maart 1814.
Zij sterft zelf in Gent op 23 augustus 1866, haar echtgenoot overlijdt in Gent op 31 maart 1882.
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FAMILIEGESCHIEDENIS IN EEN SCHOENDOOS…
MARIE-CHANTAL LOONES
Een paar jaar geleden kreeg ik van een 100-jarige
tante een doos vol postkaartjes. Door de
verbouwingswerken in ons huis verdween ze …. tot
ik ze een poos geleden terug tegenkwam….

Groot was mijn verwondering dat het allemaal
correspondentie bleek te zijn rond eenzelfde familie
Depotter. Postkaartjes geschreven tussen de ouders
naar hun kinderen. Tussen de kinderen en hun
toekomstige echtgenotes.
Gans de doos is het verhaal van vader Engelbertus
Depotter zijn vrouw Eugenie Geryl en hun kinderen
begint rond 1910 tot 1930.

Het gezin ziet er uit als volgt :
Engelbertus Depotter is geboren op 07-09-1856 in Oostduinkerke, zoon van Ludovicus Franciscus Depotter en
Amelia Sophia Legein. Hij was 5 jaar oud toen zijn moeder overleed. Het jaar erop huwde zijn vader met zijn
stiefmoeder Sophie Delanghe. Engelbertus is overleden op 08-03-1939 in Ukkel, 82 jaar oud. Engelbertus trouwde,
28 jaar oud, op 02-05-1885 in Oostduinkerke met Eugenia Stephania Geryl, 22 jaar oud. Eugenia is geboren op
22-11-1862 in Oostduinkerke, dochter van Henricus Franciscus Geryl en Susanna Coleta Debruyne. Eugenia is
overleden op 17-04-1922 in Schaarbeek, 59 jaar oud.
Kinderen van Engelbertus en Eugenia:
1 Nn Depotter [1.1], levenloos geboren dochter, geboren op 16-07-1886 in Oostduinkerke.
2 Leonia Sophia Depotter, geboren op 08-06-1887 in Oostduinkerke. Volgt 1.2.
3 Oscar Hendrik Depotter [1.3], geboren op 27-08-1888 in Oostduinkerke. Oscar is overleden op 10-09-1946 in
Oostende, 58 jaar oud.
4 Desiderius Leopoldus Depotter [1.4], geboren op 15-08-1889 in Oostduinkerke. Desiderius is overleden op 3101-1890 in Oostduinkerke, 5 maanden oud.
5 Victorina Clementia Depotter, geboren op 26-11-1890 in Oostduinkerke. Volgt 1.5.
6 Felicia Maria Depotter [1.6], geboren op 30-06-1892 in Oostduinkerke. Felicia is overleden op 17-07-1892 in
Oostduinkerke, 17 dagen oud.
1.2 Leonia Sophia Depotter is geboren op 08-06-1887 in Oostduinkerke, dochter van Engelbertus Depotter (zie 1)
en Eugenia Stephania Geryl. Leonia is overleden op 20-08-1935 in Westende, 48 jaar oud. Leonia trouwde met
Richard Ureel. Richard is overleden.
Kinderen van Leonia en Richard Ureel :
1 Marie-José Ureel, geboren voor 1924
1.5 Victorina Clementia Depotter is geboren op 26-11-1890 in Oostduinkerke, dochter van Engelbertus Depotter
(zie 1) en Eugenia Stephania Geryl. Victorina is overleden op 03-12-1978 in Brussel, 88 jaar oud. Victorina trouwde,
22 jaar oud, op 22-01-1913 in Schaarbeek met Aloysius Ambrosius Ryckewaert, 29 jaar oud. Aloysius is geboren
op 21-06-1883 in Steenkerke. Aloysius is overleden op 05-04-1959 in Oostduinkerke, 75 jaar oud.
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Kinderen van Victorina en Aloysius:
1 Marcel Ryckewaert [1.5.1], geboren op 29-06-1913 in Schaarbeek. Marcel is overleden op 06-08-1990 in SintJoost-ten-Node, 77 jaar oud.
2 Albert Ryckewaert [1.5.2], geboren op 24-05-1916 in Veurne. Albert is overleden op 22-01-1959 in Brussel, 42
jaar oud.
Het was een hardwerkend gezin. Vader was landbouwer/visser en
had een eigen vaartuig, de OD.16 ‘Oscar’.
Na een tijdje verkende hij ook andere oorden en begon een
‘commercie’ in Schaarbeek.
Samen met dochter Victorine Depotter baatte Engelbertus een
vishandel uit in de Rue du Noyer 178 te Schaarbeek.
Zoon Oscar Depotter bleek al gauw de loopjongen te zijn tussen
Nieuwpoort-Groendijck en Schaarbeek. De bestellingen kwamen
toe per postkaartje…

 Foto : Vishandel te Schaarbeek – Engelbertus en één van zijn dochters

Maar niet alleen ‘bestelkaartjes’ kwamen binnen op het adres van vader Engelbertus.
Zoon Oscar was een vlotte jongen die nogal een groot succes had bij
de jongedames.
In 1911 kreeg hij de aandacht van ene Leonie Lemaire, Blanche,
Marie, Alice De Nolf, Irma Beels, Marie Beels, Maria, Sylvie De Keizer
, Maria Verschaeve… Hij woonde dan nog thuis op de boerderij op de
Groendijk.
In 1913 verbleef Oscar in de Rue du Noyer 178 te Schaarbeek. Hij had
een paar hardnekkige vriendinnen die hem bleven kaartjes sturen…
waaronder een ‘Maria’, Marguerite Vilain, Blanche Velghe, Flavie,
Eugenie
Wie zou de ware worden ? Zus Victorine Depotter was ondertussen
op 22-01-1913 gehuwd in Schaarbeek met Aloisius Ambrosius
Ryckewaert uit Steenkerke en op 29-06-1913 bevallen van een
zoontje Marcel Ryckewaert.
Leonie hielp ook mee in de zaak.
De oorlog 14-18 brak uit en zoals velen trokken ook enkele
gezinsleden Depotter naar Engeland.
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Leonie Depotter en moeder Eugenie Geryl woonden tijdens de oorlog nabij London.
Oscar Depotter moest onder de wapens… en bij het muziekkorps. Ook schoonzoon Alois Ryckewaert die gehuwd
was met Victorine Depotter werd opgeroepen.
 Foto : Regiment van Oscar Depotter en zijn vrienden
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Victorine Depotter verblijft tijdens deze periode met haar zoontje Marcel Ryckewaert eerst in Veurne. Later
woont ze ook in Engeland bij haar moeder
en zus. Er zou nog een 2de zoontje Albert
geboren worden op 24-05-1916.

 Foto : Marcel Ryckewaert

Ik werd nieuwsgierig of er een verwantschap zou zijn tussen Aloïs Ryckewaert en Rachel Ryckewaert (die
destijds in zwangere toestand werd vermoord door haar toekomstige echtgenoot om met een ander liefje te
huwen).
En ja hoor. Rachel was de dochter van Alois zijn broer Henricus.

Josephus Benedictus Ryckewaert
X
Maria Ludovica Dehouck

Aloisius Ambrosius Ryckewaert
X Schaarbeek, 22-01-1913
Victoria Clementina Depotter
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Henricus Donatus Ryckewaert
X
Paharailde Marie Warreyn

Rachel Ryckewaert
°19-09-1897
+ 27-10-1917

Ondertussen was de Groote Oorlog afgelopen en wilden
Leonie Depotter trouwen met hare Richard.
Op 15-02-1919 schrijft Leonie Depotter een kaartje aan
haar toekomstige man Richard Ureel : “….met dat uw
ouwders niet hebben willen teekenen, t’is tog om te zeggen
gelijk het is een waare schande…” .
Zat er een haar in de boter ?
Hij schreef zijn eerste kaartjes al in maart 1914. Een lange
romance dus.
Maar uiteindelijke huwden ze toch – en baatten ze verder de
“Poissonnerie de l’yser “ uit, gelegen in de Rue du Noyer
178 te Schaerbeeck.
Ze kregen een dochter Marie-José Ureel. Die later te
Kortemark op kostschool zat.

Engelbertus Depotter en Eugenie Geryl dachten aan rentenieren….
Ze kwamen naar de Chaussée de Nieuport 41 te Lombardsijde.
Maar moeder Eugenie overleed al op 17-04-1922 te Schaarbeek op
59-jarige leeftijd. Engelbert overleed 17 jaar later, op 08-03-1939.
Nadien werd dit huis gebruikt door Leonie Depotter, echtgenoot
Richard Ureel en hun dochter Marie-Jose.
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Maar wat gebeurde met de loopjongen ‘Oscar Depotter’ ?

Na wat speurwerk kreeg ik volgend resultaat :
Oscar Depotter huwde op de 20sten van de maand …. met Maria Van
Elverdinghe. Jammer genoeg stond er geen datum of stempel op het
kaartje. Maria was een van de vele dames die hem hopen postkaartjes
schreef.
Samen hadden ze 4 kinderen :
Maria Depotter ° Veurne, 21-12-1914 - + Ukkel, 22-01-1997
Albert Depotter
Vrouwelijk Depotter
Simonne Depotter
Na het overlijden van Maria Van Elverdinghe huwde Oscar met Romanie Vanlerberghe.
Oscar Depotter was de 2de echtgenoot van Romanie Vanlerberghe, die zelf weduwe was van Robert Renier.
Waarschijnlijk is Simonne een buitenechtelijk kind van Romanie Vanlerberghe met Oscar .
Dit kind is echter nimmer wettelijk erkend. Bekend is dat Oscar reeds een verhouding had met Romanie terwijl
zijn vrouw ziek en bedlegerig was. (Bron geneanet : Bernard Vandenginste)
Samen met zijn 2de echtgenote Romanie had hij een vaartuig, de
O.234 ‘Simonne’, dat na het overlijden van Oscar op 10 september
1946 werd de O.234 verkocht.
 Bron : Het Nieuw Visserijblad - vrijdag 20 september 1946

Bron : Het Nieuw Visscherijblad - 2 juli 1948 
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BATELIERS:
PIERRE RYCKAERT
De term “bateliers” betekent “binnenschippers” en deze mensen die met hun “péniches” op de rivieren en
binnenwateren voeren teneinde hun commerciële activiteiten te kunnen uitvoeren hebben ongewild en ongeweten
bij latere generaties voor heel wat genealogische kommer gezorgd.
Zeker op de Schelde, de Leie en de Samber hebben vele uit Frankrijk afkomstige “bateliers” koopwaar aangevoerd
of meegenomen naar hun thuisland. Om dezelfde redenen hebben ook Belgische binnenschippers de Franse
wateren opgezocht.

Bij genealogische opzoekingen in Frankrijk stellen
we vast dat bij sommige “bateliers” in
verschillende akten zelfs een tweede beroep wordt
opgegeven: “batelier” maar bijvoorbeeld ook
“marchand de charbon”. Mensen dus die uit het
kolenbekken van Charleroi steenkool naar
Frankrijk transporteerden over de Samber.
Deze mensen hadden uiteraard hun “standplaats”,
gemeente of stad waar ze ingeschreven waren en
waar meestal ook de huwelijken plaats vonden.
Maar geboorten en overlijdens hadden regelmatig
plaats op het schip en werden dan aangegeven in
de gemeente of stad waar ze op dat ogenblik het
dichtst bij waren. Dit impliceerde dat zowel in
België als in Frankrijk in plaatsen langsheen de
binnenwateren er zulkdanige aangiften geweest
zijn van personen die verder geen enkele band
hadden met die gemeente of stad. Voor
genealogen levert dit soms problemen om het
overlijden van een bepaald individu te vinden.
Namen van kinderen die op het schip geboren
werden en zeer jong stierven gaan soms helemaal
verloren en komen zelfs niet in de stamboom voor
...
Teneinde hieraan tegemoet te komen heeft de
Franse genealogische vereniging “Association
Généalogique & Historique Flandre-Hainaut” met
een aantal medewerkers opzoekingen gedaan in de
registers der Burgerlijke Stand van gemeenten
langsheen de binnenwateren met de bedoeling om
zoveel als mogelijk info van de aldaar overleden
familieleden van binnenschippers er uit te lichten
en er lijsten van te maken die dan op geregelde
tijdstippen als publicatie te koop werden
aangeboden.
Het begon in 1996 met fascicule n°1 als “Répertoire des bateliers de la région Nord- Pas-de-Calais” maar heet nu
“Répertoire de bateliers du nord de la France et de la Belgique”. Intussen is vorig jaar fascicule n°11 uitgebracht.
Velen die in onze regio genealogische opzoekingen doen hebben er dus misschien wel belang bij om in die lijsten
der “bateliers” eens een kijkje te nemen. Op ons intranet in het erfgoedhuis staan die 11 fascicules onder pdfvorm en zijn door alle bezoekers vrij te consulteren.

Wij trachten geïnformeerd te blijven over nog komende edities en zullen die ook trachten aan jullie
aan te bieden.
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MODERNISERING VAN DE BURGERLIJKE STAND.
PIERRE RYCKAERT
Belangrijk (goed) nieuws, ook voor genealogen: de burgerlijke stand wordt gemoderniseerd met ingang van 31
maart 2019.
Voor wie alles in detail wil weten: zie https://www.vlavabbs.be/modernisering .
De vernieuwing beperkt zich voor ons genealogen tot het volgende: Eenieder heeft vanaf dan recht op een
uittreksel van akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud en akten van huwelijk van meer dan 75 jaar. Voor
alle andere akten blijft de grens op 100 jaar liggen.
In een apart KB zal nog de toegang voor akten jonger dan 50 (overlijden), 75 (huwelijk) en 100 (alle andere) jaar
voor genealogisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek uitgewerkt worden.
In de tekst op de website gebruikt men de term “uittreksel”. Een uittreksel is geen kopie, het blijft af te wachten
wat de gemeenten daarmee gaan doen. Op een kopie van overlijden ouder dan 50 jaar kunnen gegevens staan
over niet overleden personen die nog onder de privacywet tot 100 jaar vallen, om maar één voorbeeld te geven.
De modernisering van de Burgerlijke Stand houdt dus zeker ook niet het recht in om nu zelf opzoekingen te mogen
doen. We hebben alleszins vooruitgang geboekt, goed nieuws dus, maar toch even afwachten wat het in de praktijk
precies wordt.

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 37,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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EEUWELINGE GABRIELLA HAUSPIE (1919-2019)
CHANTAL LOONES & PHILIP OVERBERGH
Gabriella Hauspie werd geboren
als 10de kind in het gezin van
Cyriel Hauspie en Romanie
Platevoet.
Vader Cyriel Hauspie is geboren
op dinsdag 17 februari 1874 in
Woesten, zoon van Constantinus
Georgius
Hauspie
en Anna
Theresia Flahou. Hij is overleden
op vrijdag 7 mei 1948 in
Booitshoeke, 74 jaar oud.
Cyriel trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 8 oktober 1901
in Westvleteren met Romanie Platevoet, 24 jaar oud.
Romanie is geboren op donderdag 4 januari 1877 in
Proven, dochter van Amand Fideel Platevoet en Amelie
Sofie Deprey. Romanie is overleden op dinsdag 30 januari
1934 in Booitshoeke, 57 jaar oud.
Cyriel Hauspie en Romanie Platevoet vestigden zich als
landbouwers na hun huwelijk (1901) te Booitshoeke op
de
hoeve
van
de
familie
Lammerant.
Na WOI (12-02-1919) nam de familie Hauspie haar intrek
op de hoeve in de Pervijzestraat 1 te Booitshoeke
(eigendom van de familie Mergherlynck)
Vader Cyriel was burgemeester van 1919 tot 1938,
daarna voorzitter van de kerkfabriek.
(Bron : ‘Genealogie Hauspie’ – André Hauspie)

Cyriel en Romanie kregen 11 kinderen :
1 Maurice Hauspie, geboren op donderdag 29 januari 1903 in Booitshoeke.
2 Maria Hauspie, geboren op vrijdag 1 januari 1904 in Booitshoeke.
3 Georges Hauspie, geboren op donderdag 16 augustus 1906 in Booitshoeke.
4 Rachel Hauspie, geboren op dinsdag 8 oktober 1907.
5 Gerard Hauspie, geboren op zaterdag 14 november 1908 in Booitshoeke.
6 Omer Cyriel Hauspie, geboren op dinsdag 31 mei 1910 in Booitshoeke.
7 Alice Hauspie, geboren op maandag 20 november 1911 in Booitshoeke..
8 Jozef Hauspie, geboren op maandag 8 maart 1915 in Wulveringem.
9 Elvira Hauspie, geboren op vrijdag 5 oktober 1917 in Booitshoeke.
10 Gabrielle Hauspie, geboren op vrijdag 14 februari 1919 in Booitshoeke.
11 Camiel Hauspie, geboren op donderdag 15 juli 1920 in Booitshoeke.
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De 5 eerste kinderen werden gedoopt door priester C. Verschave. 6 en 7 werden gedoopt door priester H.
Scherpereel (naar wie een straat te Booitshoeke werd genoemd), nr 8 werd gedoopt in Wulveringem door
Staessens. En nr 9 tem 11 werden gedoopt door priester L. Vanderstraete. Gabrielle was er fier op dat de priester
haar dooppeter was.


Foto : Familie Cyriel Hauspie – Romanie Platevoet en kinderen


Gabrielle staat hier vooraan in het midden met een zwart strikje
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Gabrielle Hauspie is geboren op vrijdag 14 februari
1919 in Booitshoeke en is overleden op maandag 18
maart 2019 in Veurne, 100 jaar oud.
Gabrielle trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 3 juli 1951
in Booitshoeke met Gaston Sys, 27 jaar oud. Gaston is
geboren op woensdag 12 september 1923 in
Booitshoeke, zoon van Jules Sys en Josephine Deruwe.
Op huwelijksreis gingen ze naar Lourdes. Ze gingen er
nog meerdere keren naartoe.
Ze baatten vanaf dan samen de ‘Schuifdam- hoeve’ uit
te Booitshoeke. Dit was de hoeve van Gaston zijn
ouders (Jules Sys en Josephine Deruwe) en lag op een
boogscheut van haar ouderlijke woonst.
Gabrielle was
Booitshoeke.

zelfs

een

tijdje

schepen

van

Gabrielle en Gaston hebben samen 5 kinderen :
Aldegonde, Guido, Joris, Dirk en Mia.
Zoon Guido Sys en zijn echtgenote namen in 1980 de
Schuifdamhoeve over.
Gabriella en haar man Gaston Sys gingen rentenieren
op een kleinere hoeve gelegen in de Knokkestraat 2 te
Nieuwkapelle - Diksmuide.
Ze bleven er nog 35 jaar samen wonen, tot in 2015.
Dan bleek het beter om intrek te nemen in Ter Linden
te Veurne. Gaston en Gabrielle waren 67 jaar gehuwd
toen ze overleed op 18 maart 2019.

Foto’s met dank
aan de familie Sys-Hauspie.
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SCHENKING ARCHIEFSTUKKEN
JOERI STEKELORUM
Wij willen ons lid Jaak Andries hartelijk bedanken voor de schenking van een aantal notariële akten.
Hieronder vind je de inventaris terug.

SCHENKING JAAK

ANDRIES - 05-05-2019 (INV/045)

notariële akten betreffende familie Vandecavey en aanverwanten
Joanna Isabella Bouckenaere, geb. Oostkerke (Brugge) 13 okt. 1787, † Leke 3 juli 1872, dr. van Petrus Georgius en
Isabella Theresia Vandenbroele, tr. 1e Oostkerke (Brugge) 5 mei 1813 Thomas Vandecaveye, geb. Lissewege 10
maart 1785, werkman, † Oostkerke (Brugge) 13 april 1817, zn. van Joannes en Francisca Vandenbroele; tr. 2e Leke
8 jan. 1818 Petrus Jacobus Debaillie, geb. Keiem 13 sept. 1783, landbouwer, † Leke 3 sept. 1828, zn. van Petrus
en Francisca Schoreel.
hun zoon: Jacobus Franciscus Vandecavey, geb. Leke 19 dec. 1815, kleermaker, † Leke 13 sept. 1891, tr. Leke 20
juli 1864 Susanna Theresia Decroos, geb. Leke 29 aug. 1810, † Veurne 16 jan. 1892 (in de woning van haar neef
Desideer Schockaert, hoefsmid), dr. van Josephus en Maria Deboo en wed. van David Vandenbroucke.

1

akte verleden voor notaris Joannes Franciscus Van Sieleghem te Leffinge d.d. 07-05-1817;
inventaris van de nalatenschap van Thomas Vandecavey overleden te Oostkerke-Brugge op 0203-1817 (op voyagie synde) ten verzoeke van zijn weduwe Isabella Theresia Vandenbroele (sic,
moet zijn Joanna Isabella Bouckenaere), landbouwster te Leke met kinderen Jacobus
Franciscus (2 jaar) en Marie Therese (3 jaar)

2

akte verleden voor notaris Michiel Francois Jooris te Nieuwpoort d.d. 03-01-1818,
huwelijkskontrakt tussen Pieter Jacobus Debaillie (landbouwer geboren te Keiem wonende
Pervijze) en Joanna Isabella Bouckenaere (geboren Oostkerke-Brugge, weduwe van Thomas
Vandecaveye)

3

akte verleden voor notaris Heyvaert-Debusschere te Gistel d.d. 27-05-1845; lening van 250 fr.
door Pieter Verquaillie (grondeigenaar Leke) aan Joanna Bouckenaere, weduwe Pieter
Debaillie (Leke)

4

akte verleden voor notaris Theodore Heyvaert te Gistel d.d. 30-09-1845; verpachting van een
hofstede van 9ha 87a te Leke door Anne Buquoy (rentenierster Brugge) aan Suzanna Decroos
(landbouwster te Leke)

5

akte verleden voor notaris Heyvaert-Debusschere (Gistel) d.d. 12-01-1870; lening van 5.000 fr.
door Louis Roose-Marie Warmoes (landbouwers te Leke) aan Jacobus Vandecaveye (kleermaker
te Leke)

6

akte verleden voor notaris Heyvaert-Debusschere te Gistel d.d. 02-08-1872; lening van 5.000
fr. door Theodore Vandecasteele-Marie Therese Villeyn (renteniers-grondeigenaars te Leke)
aan Jacobus Vandecaveye (kleermaker Leke)

7

akte verleden voor notaris H. Boutens te Leffinge d.d. 16-10-1878; testament van Suzanna
Decroos, weduwe David Vandenbroucke en echtgenote Jacobus-Franciscus Vandecavey te Leke

8

akte verleden voor notaris H. Bouttens te Leffinge d.d. 16-10-1878; testament van Jacobus
Franciscus Vandecavey, kleermaker te Leke

9

akte verleden voor notaris Vanderheyde-Boutens te Leffinge d.d. 03-09-1886; lening van 1.075
fr. door Pieter Warmoes (rentenier Zevekote) aan Jacobus Vandecavey (kleermaker Leke)

10

akte verleden voor notaris Vanderheyde-Boutens te Leffinge d.d. 04-10-1888; lening van 1.100
fr. door Anna Theresia Vandenkerckhove, weduwe Pieter Mahieu (rentenierster te Leke) aan
Jacobus Vandecavey (kleermaker te Leke)

11

ontvangstbewijs van dokter T. Van Houtte, Diksmuide, ten bedrage van 38 fr. van onkosten
“over bezoeken en levering medecynen” van de echtgenoot van weduwe Vandecavey te Leke
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12

diverse stukken betreffende belastingen:
Uittreksel uit rol provinciale belastingen 1891 op honden, Jacobus Vandecavey
Uittreksel uit kohier directe belastingen 1891, kadatraal inkomen op eigendom van Jacobus
Frans Vandecavey, kleermaker te Leke
Kwittantie betaalde belasting Watering Vladsloo-Ambacht, 1891 door Jacobus Vandecavey,
kleermaker te Leke

13

akte verleden voor notaris Heyvaert-Debusschere te Gistel d.d. 09-03-1863; gift door David
Vandenbroucke aan zijn echtgenote Suzanna Decroos, landbouwers te Leke

14

onderhandse akte d.d. 30-04-1827; doorgeven door Karel Louis Depuydt (kiekekutser te
Ichtegem) aan Leopoldus Devos (knecht te Leke) van een lening van 205,71 gulden verschuldigd
aan Pieter Coopman, in leven wonende te Leke d.d. 11-09-1803

15

uittreksel uit registers burgerlijke stand van Leke - akte van geboorte van Marie Therese
Decroos, geboren 19 pluviose jaar 13, dochter van Joseph (landbouwer) en Marie Therese De
Boo

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FV WESTKUST
PIERRE RYCKAERT

Ter informatie: de catalogus van alle deelnemende afdelingen (waaronder dus ook FV afdeling Westkust) kan
online geconsulteerd worden.
Er staat een link op onze website en het gaat ook rechtstreeks via http://bidocnet.be/fv/
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VANUIT VEURNE IN HET SPOOR VAN HET LEGER VAN NAPOLEON
JOERI STEKELORUM
In het fonds “Stad en Kasselrij Veurne, oud archief ongeordend” nummer 4 in het Rijksarchief van Brugge steken
heel wat losse stukken, die uit diverse bronnen hierin werden gebundeld. We vonden o.a. volgende brief.

Reppen le 7 mars 1808
Monsieur le maire
A la veille de former un etablissement, il ne me manque pour le terminer, qu’un certificat de l’officier
public et de vous, qui constate que les formalités voulues par par la loi en pareil cas et pour l’étoignemens
de la personne, ont été observées à mon égard; je vous serais infiniment obligée de vouloir les faire
remplir, ci de ni accorder votre indulgence dans une occasion qui doit assurer ma tranquilité et mon repos
à l’avenir.
Je suis née dans la paroisse de St. Nicolas de Furnes le 3 Xbre 1774 de Philippe Dewitte et de Jeanne
Willekey mariés: je dois epouser Jacques TRALBAUT, fusilier au 12 régiment de Ligne, fils de Francois et
de Marie Moreau, décédés, né le 8 avril 1771 à St. Saviol canton de Civray departement de la Vienne.
Je ne saurais trop, monsieur le maire, implorer votre assistance, je me recommande à vos bonne graces
et à vos bontés, ma felicité en dépand, je vous supplie de ne pas me l'en refuser et de consentir à mon
bonheur.
J’ai l’honneur d’être avec le plus profond respect
Monsieur le maire,
Votre très humble servante
Barbe cornelie Colette DEWITTE
à Barbe Tralbaut, blanchisseuse au 12° Regiment de Ligne, 3ième division du 3° corps de la Grande Armée.
In de marge: envoie le certificat de publication le 28 avril 1808
We gingen op zoek naar wie de schrijfster van de brief precies was, en kwamen tot een verrassende ontdekking.
Een verhaal dat toevallig aansluit bij een tweedelig boek dat ik net had uitgelezen: de biografie van keizer
Napoleon Bonaparte (1769-1821), geschreven door Johan Op de Beeck (deel 1: Van strateeg tot keizer, 491 blz.
en deel 2: van keizer tot mythe, 799 blz.). In dit boek wordt, naast het persoonlijke leven van Napoleon, ook
ruime aandacht besteed aan de diverse veldtochten in Europa. En laat net dit mooi aansluiten bij deze brief uit
1808.
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In Veurne wordt op 4 december 1774 in het gezin van Philippus Dewitte en zijn tweede echtgenote Joanna Theresia
Willekey het oudste kind geboren en de dag nadien gekerstend met de naam Barbara Cornelia Coleta Dewitte.
Peter was Philippus Ghewy, meter Cornelia Bollangier.
Na haar worden nog drie kinderen geboren:
-

Leodegarius Wandrisius Antonius Dewitte, geboren op 15-11-1776 in Veurne (Sint-Niklaas).

-

Philippus Jacobus Dewitte, geboren op 11-10-1778 in Veurne (Sint-Niklaas) en er overleden op 24-10-1778

-

Adeodatus Bernardus Dewitte, geboren op 25-09-1780 in Veurne (Sint-Niklaas).

Vader Philippus Franciscus Norbertus Dewitte (°Veurne (N), 02-12-1712, zoon van Franciscus en Joanna
Vandesande) was eerder gehuwd (Veurne (N), 02-05-171) met weduwe Isabella Francisca Beudaert (°Haringe 2005-1706, dochter van Jacobus en Cornelia Pintafloer), die begraven werd in Veurne (Sint-Denijs) op 20 juni 1762.
Het duurde nog meer dan tien jaar vooraleer Philippus in Veurne (N) op 22 juni 1773 hertrouwde met Joanna
Theresia Willekey, dochter van Carolus en Damiana Sitoor, geboren in Nieuwpoort op 7 augustus 1741. Het eerste
huwelijk bleef kinderloos.
Vader Philippus Dewitte stierf in Veurne op 16 april 1783, moeder Joanna Willekey op 5 januari 1798, in de rue
Saint-Sebastien. Het is dochter Barbara Barbe Dewitte, op dat moment 23 jaar oud, die het overlijden aangeeft
op 20 januari 1798, maar liefst twee weken later, samen met Pierre Boeten, messager van de stadsadministratie.
Ze is dan dagloonster van beroep.

Van haar beide broers, met de vreemde voornamen Leodegarius en Adeodatus, is er dan geen spoor meer in Veurne
te bekennen.
Nadien moet Barbe uit Veurne vertrokken zijn. De brief van 7 maart is het eerste wat we van haar vernemen. Uit
de brief blijkt dat ze officiële papieren nodig heeft en dat ze moet trouwen met soldaat Jacques Tralbaut, fusilier
in het 12de Linieregiment. Ze is zelf wasvrouw in hetzelfde regiment.
Vier maanden later, op 29 juli 1808, wordt hun zoon Pierre geboren in het Pruisische Reppen (nu Rzepin in het
uiterste westen van Polen). Wie was soldaat Tralbaut: hij werd geboren in Saint-Saviol in het Franse departement
Vienne, een 60-tal kilometer ten zuiden van Poitiers, op 8 april 1771 als zoon van dagloner Jean Trallebaud en
Marie Moreaux.

Bron: http://www.archives.departement86.fr/
Zij huwden dus wellicht in 1808 in Reppen net voor de geboorte van hun, voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand van het Regiment, luitenant Pierre Gerard, die ook de geboorte van zoon Pierre registreerde.
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Over soldaat Jacques Trallebaud (Tralbaut, Tralbeaux) leren we meer uit de matricules van zijn regiment (zie
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/). Hij wordt er geregistreerd onder het nummer 116 en gaat in
dienst op 23 augustus 1793. Hij woonde dan in La Croix Bardon, een wijk in Saint-Saviol. Hij was 1m57 groot, had
een ovaal aangezicht, een gewoon voorhoofd, een merkwaardige grote arendsneus, een ronde kin, blauwe ogen
en kastanjebruin haar. Hij werd toegewezen aan het 1ste bataljon 6de compagnie, op 1 juni 1808 aan het 1ste
bataljon 3de compagnie. De matricule vermeld dat hij stierf in het hospitaal van Maagdenburg op 3 april 1810 aan
de gevolgen van fièvre adinamique (koorts door toenemende zwakte van de spieren), wellicht door uitputting dus.
Hij werd er opgenomen op 30 maart.

Maagdenburg (in het Duits Magdeburg) in nu de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt en ligt aan de
Elbe. Het ligt een 250 kilometer ten westen van Rzepin.
Tot zover wat we weten over Barbe Dewitte in het Napeolontische leger. Na het uiteenvallen van het Napoleontisch
leger, keerde Barbe terug naar de streek. Wanneer precies is niet duidelijk. In de volkstelling van 1814 woont ze
blijkbaar nog niet terug in onze regio.
Op 9 juni 1819 duikt Barbe Dewitte in Oostende op, wanneer ze er huwt met de Pruisische werkman Johan Christian
Timm. Hij werd geboren in Hamburg (D) op 16 april 1780 als zoon van Johann Peter Christophe Timm en Anna Sofia
Friederichs. Pierre Tralbaut zal de enige zoon blijven van Barbe Dewitte.
Twee jaar na het huwelijk sterft Johan Timm in Oostende, op 13 juni 1821. Barbe zal niet meer hertrouwen en
overleeft hem meer dan 25 jaar. Ze sterft in Oostende op 2 januari 1848 in haar woning in de Kapellestraat nummer
49. Ze is dan kraemster van beroep. De aangifte van haar overlijden gebeurt door haar zoon Pierre,
binnenschipper.
Op 9 november 1831 was Pieter Tralbaut ondertussen in het huwelijk getreden met Isabella Francisca Degraeve.
Zij werd geboren in Brugge op 15 augustus 1807 als dochter van binnenschipper Ferdinandus Degraeve en Catharina
Belpaeme (overleden in Saint-Pierre-lès-Calais op 11-06-1811). Hij trouwde zich in het schippersmilieu in en zijn
nakomelingen zouden dit beroep blijven uitoefenen. Zoals je aan de geboorteplaatsen kan zien, leiden zij zelf ook
een zwervend bestaan… Kleinkinderen emigreerden in het begin van de 20ste eeuw zelfs naar de Verenigde Staten
van Amerika.
Pieter Tralbaut, geboren in het verre Polen, overleed in zijn woning in Gent langs de Boulevard Lousberg op 7 juni
1887. Zijn weduwe Isabella Degraeve stierf in Gentbrugge op 28 februari 1889.

Bijlage: nakomelingen van Pieter Tralbaut – Isabella Degraeve
I Pieter Tralbaut is geboren op 29-07-1808 in Rzepin [Reppen] (Polen), zoon van Jaques Trallebaud en Barbara Cornelia
Coleta Dewitte. Pieter is overleden na 1889, minstens 81 jaar oud. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 09-11-1831 in Oostende
met Isabella Francisca Degraeve, 24 jaar oud. Isabella is geboren op 15-08-1807 in Brugge, dochter van Ferdinandus
Degraeve en Catharina Petronilla Belpaeme. Isabella is overleden op 28-02-1889 in Gentbrugge, 81 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Isabella:
1 Petrus Ferdinandus Balthazar Tralbaut, geboren op 05-01-1832 in Oostende. Volgt II-a.
2 Lodewyka Maria Tralbaut, geboren op 02-04-1833 in Oostende, overleden 09-12-1834 in Péronnes.
3 Blondina Justina Tralbaut, geboren op 04-09-1834 in Gent. Blondina is overleden op 28-08-1870 in Antwerpen, 35
jaar oud (inventaris na overlijden opgemaakt door notaris Belloy Jean François te Antwerpen op 08-11-1870
(Notariaat Antwerpen rep: 11262 - nr: 0285). Blondina trouwde, 28 jaar oud, op 25-09-1862 in Oostende met
Joannes Franciscus Fredericus Tulpinck, 33 jaar oud. Joannes is geboren op 17-07-1829 in Brugge, zoon van Joannes
Tulpinck en Coleta Dekeyser. Beroep: binnenschipper.
4 Emmanuel Josephus Tralbaut, geboren op 13-02-1836 in Blaton. Volgt II-b.
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5 Ludovica Joanna Tralbaut, geboren op 25-11-1837 in Ledeberg.
Ludovica is overleden op 20-05-1854 in Oostende, 16 jaar oud.
6 Leopold Charles Tralbaut, geboren op 21-02-1840 in Doornik. Volgt
II-c.
7 Charles Louis Felix Tralbaut, geboren op 25-12-1841 in Peronne.
Volgt II-d.
8 Louis Jean Francois Tralbaut, geboren op 13-01-1844 in Rocourt (B).
Louis is overleden op 01-04-1871 in Antwerpen, 27 jaar oud.
9 Jules Alexandre Joannes Tralbaut, geboren op 15-03-1848 in Brugge.
Jules is overleden op 27-01-1870 in Antwerpen, 21 jaar oud.
x
II-a Petrus Ferdinandus Balthazar Tralbaut is geboren op 05-01-1832 in
Oostende, zoon van Pieter Tralbaut (zie I) en Isabella Francisca Degraeve.
Petrus is overleden op 14-12-1879 in Antwerpen, 47 jaar oud. Beroep:
binnenschipper. Petrus trouwde, 32 jaar oud, op 02-06-1864 in Antwerpen met
Rosalia Paulina Borry, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Rosalia is
geboren op 25-03-1840 in Oostende, dochter van Ludovicus Borry en Paulina
Justina Decoo.
Kinderen van Petrus en Rosalia:
1 Petrus Ferdinandus Ludovicus Tralbaut, geboren op 25-03-1865 in
Antwerpen. Hij woont in 1915 in Sas van Gent (NL). Beroep:
binnenschipper. Petrus trouwde, 20 jaar oud, op 26-11-1885 in Willebroek met Rosalia Philomena Van Exterghem, 20
jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 12-05-1915 in Den Haag (NL). Rosalia is geboren op 18-10-1865 in Roux,
dochter van Franciscus Van Exterghem en Euphemia Van Hecke.
2 Arthur Albertus Tralbaut, geboren op 28-07-1866 in Antwerpen.
3 Maria Ludovica Tralbaut, geboren op 27-01-1868 in Antwerpen. Maria is overleden op 12-11-1870 in Antwerpen, 2
jaar oud.
4 Eduardus Augustinus Josephus Tralbaut, geboren op 23-05-1869 in Antwerpen. Eduardus is overleden op 17-02-1872
in Doornik, 2 jaar oud.
5 Joannes Ludovicus Tralbaut, geboren op 20-04-1871 in Antwerpen. Joannes is overleden op 15-10-1872 in Doornik,
1 jaar oud.
6 Charlotte Prudence Maria Tralbaut, geboren op 21-02-1873 in Beernem. Charlotte is overleden op 17-04-1874 in
Antwerpen, 1 jaar oud.
7 Emile Paul Tralbaut, geboren op 06-05-1875 in Doornik. Emile is overleden op 21-03-1876 in Laken, 10 maanden
oud.
8 Franciscus Eduardus Petrus Tralbaut, geboren op 23-03-1877 in Antwerpen. Beroep: binnenschipper. Franciscus
trouwde, 20 jaar oud, op 08-05-1897 in Antwerpen met Maria Ludovica Caridon, 18 jaar oud. De scheiding werd
geregistreerd op 12-07-1927 in Antwerpen. Maria is geboren op 14-11-1878 in Antwerpen, dochter van Gerardus
Franciscus Caridon en Maria Francisca Lathouwers.
9 Ludovicus Tralbaut, geboren op 01-07-1879 in Borgerhout. Ludovicus is overleden na 1942 in Bronx, New-York,
minstens 63 jaar oud. Hij emigreerde samen met zijn broer Arthur naar Amerika op 17 mei 1917 komt daar aan op
Ellis Island uit Halifax. Beroep vanaf 1900: winkelier. Ludovicus: trouwde een eerste maal, 21 jaar oud, op 15-091900 in Antwerpen met Isabella Henrica Antonia Odufré, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 12-07-1911
in Antwerpen. Isabella is geboren op 05-02-1879 in Antwerpen, dochter van Petrus Odufré en Catharina Van Camp.
Hij trouwde een tweede maal, 59 jaar oud, op 27-05-1939 in Alexandria, Virginia, USA met Patricia S. Wyler,
ongeveer 49 jaar oud. Patricia is geboren omstreeks 1890 in Boston, Massachusetts,
USA, dochter van Henry Wyler en Hannah Connlly. Uit zijn eerste huwelijk is geboren,
aan boord van het schip Theos, in L’Isle-Adam (F) op 3 januari 1902: Marc(el)
Edouard Tralbaut, later gekend onder het pseudoniem Marc Edo; journalist,
baritonzanger, toneelschrijver en tot zijn dood directeur van het Internationaal Van
Gogh Archief; hij ontving doctoraten in de kunstgeschiedenis en archeologie en was
gedurende zijn gehele leven bezig met onderzoek over Van Gogh. Buiten zijn bekende
boek Vincent van Gogh, verschenen bij MacMillan, Londen, 1969, wordt hier een
tweetal van zijn belangrijkste werken genoemd; Vincent van Gogh in zijn Antwerpse
Periode, A.J.G. Strengholt's Uitgevers Mij., Amsterdam, 1948, en Vincent van Gogh in
Drente, Uitgeverij de Torenlaan, Assen,1959. Daarnaast verschenen tientallen andere
uitgaven en artikelen. Tralbaut verzorgde ook tentoonstellingen en de bijbehorende
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catalogi in binnen- en buitenland. Hij overleed in Antwerpen op 5 mei 1976, zijn as werd uitgestrooid op het
Schoonselhof.

II-b Emmanuel Josephus Tralbaut is geboren op 13-02-1836 in Blaton, zoon van Pieter Tralbaut (zie I) en Isabella Francisca
Degraeve. Beroepen: binnenschipper 1865, vanaf 1880 herbergier, vanaf 1891 scheepsbevrachter. Emmanuel trouwde, 29
jaar oud, op 20-05-1865 in Antwerpen met Maria Eugenia Christina Decoo, 18 jaar oud. Maria is geboren op 15-11-1846 in
Oostende, dochter van Ludovicus Franciscus Decoo en Eugenia Van Parys.
Kinderen van Emmanuel en Maria:
1 Maria Eugenia Isabella Tralbaut, geboren op 18-04-1869 in Antwerpen. Maria is overleden op 22-01-1870 in
Antwerpen, 9 maanden oud.
2 Carolina Maria Ludovica Tralbaut, geboren op 04-10-1870 in Antwerpen. Carolina trouwde, 21 jaar oud, op 10-101891 in Antwerpen met Alphonsus Laurentius Cattoor, 27 jaar oud. Alphonsus is geboren op 24-09-1864 in Oostende,
zoon van Laurentius Cattoor en Carolina Boomers. Beroep: scheepskapitein
3 Mathildis Maria Ludovica Tralbaut, geboren op 22-08-1872 in Antwerpen. Mathildis trouwde, 24 jaar oud, op 13-041897 in Antwerpen met Guilielmus Hoorickx, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Guilielmus is geboren op
10-02-1865 in Brussel, zoon van Petrus Carolus Hoorickx en Maria Ludovica Gits. Beroep: makelaar.
4 Joannes Hubertus Josephus Tralbaut, geboren op 04-06-1874 in Antwerpen.
5 Elisabeth Petronella Josephina Tralbaut, geboren op 19-01-1876 in Antwerpen. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op
02-09-1899 in Antwerpen met Emilius Josephus Bernaerts, 24 jaar oud. Emilius is geboren op 24-03-1875 in
Antwerpen, zoon van Josephus Guilielmus Bernaerts en Maria Elisabeth Robyn. Beroep: handelsvertegenwoordiger.
6 Joanna Adolphina Justina Tralbaut, geboren op 14-09-1879 in Antwerpen. Joanna is overleden op 24-07-1880 in
Antwerpen, 10 maanden oud.
7 Carolus Renatus Henricus Tralbaut, geboren op 26-10-1880 in Antwerpen.
8 Clementia Margareta Tralbaut, geboren op 28-09-1881 in Antwerpen. Clementia is overleden op 30-03-1882 in
Antwerpen, 6 maanden oud.

II-c Leopold Charles Tralbaut is geboren op 21-02-1840 in Doornik, zoon van Pieter Tralbaut (zie I) en Isabella Francisca
Degraeve. Leopold is overleden op 27-11-1909 in Gent, 69 jaar oud. Beroep: binnenschipper. Leopold trouwde, 25 jaar oud,
op 07-02-1866 in Brugge met Rosalia Francisca Boone, 22 jaar oud. Rosalia is geboren op 08-03-1843 in Brugge, dochter van
Pieter Boone en Joanna Dely. Rosalia is overleden op 06-06-1933 in Gentbrugge, 90 jaar oud.
Kinderen van Leopold en Rosalia:
1 Prudence Rosalie Leopoldine Tralbaut, geboren op 03-06-1866 in Quaregnon. Prudence is overleden op 16-08-1872
2 Leopoldus Julius Joannes Edmondus Tralbaut, geboren op 31-01-1868 in Antwerpen. Volgt III-a.
3 Charlotte Victorine Tralbaut, geboren op 28-03-1870 in Brugge.
4 Jerome Leopold Tralbaut, geboren op 06-07-1872 in Brugge. Volgt III-b.
5 Ernestus Augustus Tralbaut, geboren omstreeks 1879. Ernestus is overleden op 11-05-1936 in Gent, ongeveer 57
jaar oud.Ernestus trouwde op 06-06-1907 met Irma Louisa Tant, dochter van Alphonse Joseph Tant en Justina
Seraphine Malfeyt, geboren op 02-09-1873 in Roubaix (F). Emma is overleden op 09-05-1936 in Gent.

II-d Charles Louis Felix Tralbaut is geboren op 25-12-1841 in Peronne, zoon van Pieter Tralbaut (zie I) en Isabella Francisca
Degraeve. Charles is overleden op 04-05-1879 in Coudekerque-Branche (F), 37 jaar oud, waar hij woont. Beroep:
binnenschipper, bij overlijden is hij magazijnier. Charles trouwde, 32 jaar oud, op 23-04-1874 in Harelbeke met Seraphina
Justina Louwagie, 21 jaar oud. Seraphina is geboren op 23-02-1853 in Melle, dochter van Carolus Louwagie en Eugenia
Naessens. Seraphina is overleden op 08-04-1938 in Borgerhout, 85 jaar oud.Seraphina trouwde later op 28-07-1881 in
Antwerpen met Alphonsius Joannes Debuysscher (geb. 1854). We vonden geen kinderen terug van dit koppel.

III-a Leopoldus Julius Joannes Edmondus Tralbaut is geboren op 31-01-1868 in Antwerpen, zoon van Leopold Charles Tralbaut
(zie II-d) en Rosalia Francisca Boone (geboren aan boord van het schip "Leopoldus"; woont in Gentbrugge). Beroep:
binnenschipper. Leopoldus trouwde met Maria Celina Rousseaux. Maria is geboren op 12-03-1872 in Petegem.
Kinderen van Leopoldus en Maria:
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1 Leopoldus Joannes Tralbaut, geboren op 16-07-1894 in Gentbrugge.
2 Felix Franciscus Mauritius Tralbaut, geboren op 23-05-1896 in Gentbrugge.
3 Leontina Augustina Tralbaut, geboren op 27-09-1897 in Gentbrugge.
4 Alfonsus Victor Tralbaut, geboren op 04-11-1898 in Gent.
5 Adela Maria Tralbaut, geboren op 17-11-1899 in Gent.
6 Ernestus Ludovicus Tralbaut, geboren op 04-02-1901 in Gent (geboren aan boord van het schip "Stad Gent").
Ernestus trouwde, 27 jaar oud, op 04-08-1928 in Gent met Zulma De Brauwer.
7 Ludovica Francisca Martha Tralbaut, geboren op 13-03-1902 in Gent.

III-b Jerome Leopold Tralbaut is geboren op 06-07-1872 in Brugge, zoon van Leopold Charles Tralbaut (zie II-d) en Rosalia
Francisca Boone. Hij woont in 1906 in Roubaix als binnenschipper. Schipper op het schip De Drie Gebroeders (1896) Jerome
trouwde op 19-09-1900 in Merendree met Maria De Kesel, geboren in Merendree op 17-05-1872, dochter van Petrus en Coleta
D’Hons.
Kinderen van Jerome en Maria:
1 Petrus Leopoldus Hieronymus Tralbaut, geboren op 06-11-1901 in Gent. Petrus is overleden op 09-06-1967 in Gent,
65 jaar oud.Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 23-03-1929 in Gent met Marie Louise Van den Berghe, 26 jaar oud.
Marie is geboren op 16-11-1902. Marie is overleden op 14-09-1995 in Gent, 92 jaar oud.
2 Magdalena Bertha Coleta Tralbaut, geboren op 25-04-1905 in Gent (geboren aan boord van het schip "Bon Père").

NIEUWE PUBLICATIE FV WESTKUST – TERRIER VAN STEENKERKE
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EEN LUGUBERE VONDST
JOERI STEKELORUM
Bron: https://www.facebook.com/rijksarchief/photos/a.324605387633194/2027714340655615/?type=3&theater
Een lugubere vondst in het Rijksarchief Brugge
(www.arch.be/brugge). In het ongeordende archief van
de kasselrij Veurne vonden we deze stukjes touw. Volgens
de bijhorende omslag gaat het om "de afgesneden eynden
van het strop waermede Pieter Lootens fs. Pieter sijn
selven heeft verhangen in de scheure van de hofstede
bewoont door Joseph Dewitte". Het drama speelde zich af
in Wulveringem op 15 februari 1755. Zelfmoord werd
eeuwenlang als een ernstige zonde en zelfs als een
misdaad beschouwd. In gerechtelijke archieven uit het
ancien régime zijn talrijke rechtszaken terug te vinden
van baljuws tegen "het dode lichaam" van de overledene.
(Rijksarchief Brugge, Archief kasselrij Veurne).
Wie was die Pieter Lootens ? Niet zo eenvoudig. De
begrafenisregisters van Wulveringem bevatten in elk geval
geen spoor van Pieter. Niet zo verwonderlijk,
zelfmoordenaars werden immer niet kerkelijk begraven. Ze kregen een laatste rustplaats in ongewijde grond op
het kerkhof, ergens in een hoekje.
In het archiefstuk staat dat Pieter Lootens zoon was van Pieter. In de staten van goed van Veurne vinden we een
Pieter Joannes Looten terug met een zoon Pieter Joannes, geboren op 7 april 1724. Doch dit is een gezin dat, bij
het overlijden van de moeder in 1732, in Vlamertinge woonde. Een opzoeking op de zoekfunctie van het
Rijksarchief – Zoeken naar personen, levert op dat deze Pieter Joannes inderdaad in Wulveringem woonde en er
in 1749 huwde met Maria Theresia Delbaere (+1756) en in 1757 hertrouwde met Maria Godeliva Wellecommen
(+1767). In 1759 woonde een Pieter Joannes Looten, met vrouw, een kind en twee domestiquen in Wulveringem.
In 1767 was deze Pieter nog in leven… Hij kan het dus niet geweest. Ook zijn vader niet, want die was de zoon
van Franciscus…
Bovendien is er in de tafels op de dopen van Wulveringem geen andere Pieter, zoon van Pieter te vinden.
Een onopgelost mysterie dus, voorlopig… ?
Via zoeken in personen op arch.be vinden we nog: Petrus Ignatius Looten zoon van Pieter °Oostvleteren, 13-051732 en een Petrus Jacobus Looten zoon van Pieter °Noordschote, 09-09-1708.
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ALTERNATIEF VOOR ZOEKAKTEN.NL
JOERI STEKELORUM
Sinds kort is de zoekfunctie van Zoekakten.nl niet meer beschikbaar
Een alternatief hiervoor is :
Rechtstreeks zoeken in FamilySearch – alternatief voor Zoekakten
Wilt u rechtstreeks zoeken via de website van FamilySearch, doe dan het volgende :
1. Open de website Familysearch en klik op “Search”
2. Klik daarna bovenin op de button “Catalog”
3. Vul nu de gemeente in waar je naar op zoek bent
4. Kies voor “Search” en je ziet alle collecties die ze van die plaats hebben. (lang niet alles staat online). Achter
“Civil Registration” (burgerlijke stand) staat tegenwoordig meestal (2), dat is 2 colllecties, dus ook de aktes tot
1910. Klik op “Civil Registration”
5. De collectie “1796-…” zijn de klassieke films en “…-1920 zijn de digitale beelden. Als je daar op klikt zie je
de hele collectie aan digitale beelden. Als er een cameraatje achter staat staan de beelden online. Klik op de
camera en je kunt browsen. Staat er een vergrootglas bij dan zijn die beelden geïndexeerd en kan dat stuk op
naam worden doorzocht als je op het vergrootglas klikt.
Je kan via “Catalog” en “Civil Registation” de andere collecties natuurlijk ook openen en je kan alle andere
collecties van FamilySearch zien ofschoon die nog niet allemaal online te raadplegen zijn. Je kan alles wat nog
niet online is eventueel wel bestellen om in een Familycentre te bekijken.

IN MEMORIAM
Helaas moeten wij het overlijden melden van Rita Dhanens. Zij overleed plots op 28 april 2019. Zij werd geboren
op 26 augustus 1949 en is de echtgenote van ons bestuurslid Dirk Cailliau.
Familiekunde Vlaanderen afdeling Westkust biedt hierbij aan Dirk en de familie haar blijken van oprechte
deelneming aan.
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HONORÉ RUYSSEN, EEN MERKWAARDIGE VEURNAAR (2)
JOERI STEKELORUM- MARC CONSTANDT
In dit artikel gaan we dieper in op de figuur van Honoré Ruyssen, telg uit de familie afkomstig van RoesbruggeHaringe (zie Nieuwsbrief FV Westkust, 3/2018).
We danken in het bijzonder de heer Marc Constandt die ons zijn uitgebreide bijdrage over Honoré Ruyssen uit het
Nationaal Biografisch Woordenboek voor publicatie ter beschikking stelde. Onderstaand artikel is dan ook voor het
grootste gedeelte op deze bijdrage gebaseerd.
Honoré (Honoré Constantius Nicodemus) Ruyssen werd geboren op 9 maart 1869 in Roesbrugge-Haringe als zoon
van brouwer August en herbergierster Rosalia Alexander. Hij huwde op 26 juni 1898 in Poperinge met Zulma
Henriette Cornelie Blomme, geboren te Poperinge op 4 mei 1879, dochter van Leopoldus Blomme, koopman in
konijnen en van Philomena Dezeure.
De familie Ruyssen woonde in Roesbrugge in de brouwerij St.-Hubertus. Zijn vader August was kandidaat bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 25 oktober 1881. De politieke microbe werd doorgegeven aan zijn zoon, wiens
interesse voor scheikunde wellicht ook verband hield met de ouderlijke brouwerij.
Honoré volgde basisonderwijs in zijn geboortedorp, maar deed middelbare
studies aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. Volgens zijn eigen
getuigenis werd hij daar Vlaamsgezind. Hij was er lid van de Vlaamsgezinde
studiekring waartoe o.a. Louis Franck, later gouverneur van de Nationale Bank
van België, Leon Denis, later minister, en Maurits Basse, later hoogleraar en
stichter van het Liberaal Vlaams Verbond, behoorden. Zijn opleiding tot
apotheker genoot hij aan de Rijksuniversiteit Gent, waar hij in 1894 het
diploma ‘Pharmacie’ behaalde met grote onderscheiding.
Daarna begon hij zijn loopbaan in apotheek Becuwe in Ieper. Vanaf 1896 was
Ruyssen bezig met fotografie. Hij was toen secretaris van de Société
Photographique van Ieper. Een lid van die kring hield op 25 mei 1896 een
voordracht over de proeven van Röntgen. Dat was wellicht Honoré Ruyssen
zelf. In 1897 organiseerde die kring de tentoonstelling L’Art Photographique
met werk van zijn leden, waaronder Ruyssens foto’s Moulin en Bonne Nuit. Hij
fotografeerde ook pittoreske hoekjes van het kasteel de la Hooghe. Daarna is
er van deze Ieperse fotokring geen spoor meer, wellicht omdat Ruyssen
tijdelijk verhuisde naar Antwerpen.

Le Progrès, 24‐05‐1896

Op 8 december 1898 vestigde hij zich als apotheker in Veurne op het
Kaatsspelplein, hij kwam vanuit Antwerpen.
Op 14 mei 1899 wordt hun zoon Louis Seraphin in Veurne geboren.
Volgden nog volgende kinderen: Romaan Gustave Cornelis (°22-081901), August Joris Edmond (°05-03-1904), Joris Remi Lodewijk (°0604-1908 en +12-01-1909).
Reeds in 1900 opende hij in De Panne een tweede apotheek, op de
hoek Zeelaan-Bonzellaan. Daar werd hij een pionier van het
kusttoerisme. Zijn medewerkers in De Panne waren de Bruggeling Felix
Depotter, de Gentenaar Louis de Nobele en de Luxemburger Henri
Fixmer. Die laatste runde de apotheek tussen 1917 en 1923. In Veurne
was apotheker Jules Debrais zijn assistent.

Honoré Ruyssen (Coll. Marc Constandt)
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Ruyssen bouwde zijn zaak in De Panne uit tot een ware toeristische
ontmoetingsplaats. Die toeristen konden er uiteraard terecht voor
medicatie, maar ook voor drinkwater en materiaal voor kunstschilders
en fotografie. Ruyssen dacht ook aan de eerste generatie
automobilisten. Hij opende voor hen in 1904 naast de apotheek een
benzinedepot, waar de brandstof, zoals toen gebruikelijk, verkocht
werd in blikken. Ook in De Panne was hij actief als fotograaf. Zowat
iedereen kwam er voor zijn lens, zowel de vissers, met hun typische
platboomde ‘pannepotten’ en schamele woningen, als de toeristen,
hun mooie villa’s en de badgasten; deze laatste meestal in zijn studio
voor een sober, artificieel decor dat het strand en de zee voorstelde.

Vanaf 1904 verbleef kroonprins Albert met zijn familie vaak in De Panne. Ruyssen maakte toen veel foto’s van de
prinsen en bundelde die in een fotoalbum dat hij aan de koninklijke familie ten geschenke aanbood. Het leverde
hem de sympathie van het koningshuis op en hij kreeg een diamanten dasspeld als tegengift. Ruyssen wilde vooral
de mondaine aspecten van het toerisme vereeuwigen, maar de uitbouw van deze badplaats gebeurde eigenlijk
met zeer weinig respect voor de natuurlijke omgeving. Het verrast dan ook dat hij toch een fotoreportage maakte
van de duinen en de plaatselijke flora, een fotoreeks waar de mens totaal niet in beeld komt.
Ruyssen beperkte zijn actieradius als fotograaf niet tot De Panne. Ook Veurne fotografeerde hij. Zijn foto’s werd
niet alleen verspreid onder de vorm van authentieke afdrukken, maar ook als prentbriefkaarten. Tot de
opmerkelijkste behoren de dubbele panoramakaarten, zowel van De Panne als van Veurne. Ze vonden ook hun
weg naar toeristische publicaties. Toen omstreeks 1902 ene H.B. de gids Furnes et ses environs uitgaf, leverde
Ruyssen de foto’s van De Panne. Ook voor de gids over De Panne, samengesteld door zijn assistent De Nobele,
leverde hij foto’s, naast opnames van Edgard Blineau, een Frans fotograaf met atelier in De Panne.
Intussen bleef Ruyssen verder investeren in zijn zaak in Veurne. In 1905 kan hij de woning van de weduwe Van
Lichtervelde kopen op de Grote Markt en dient hij een bouwaanvraag in om de gevel te veranderen. In 1906 opende
hij aldaar zijn nieuwe apotheek waarvan de plannen getekend werden door architect Albert Dumont. Die Brusselse
architect had hij ongetwijfeld leren kennen in De Panne, waar deze, met zijn zoon Alexis, een belangrijke stempel
op de toeristische uitbouw drukte. Dumont gaf een bestaand gebouw een historiserende gevel. Ruyssen wou
hiermee het historisch karakter van de markt versterken. De Veurnse apotheek droeg de naam In den Hert, welk
dier de gevel bekroonde. Hetzelfde symbool stond ook op de apotheek in De Panne. Den Hert was ook de naam
van een borstbalsem die Ruyssen produceerde. Andere eigen
producten waren een ‘ontsmettingsmiddel tegen muil- en
pootplaag’ bij dieren, ‘bloedzuiverende pillen’, ‘zilte zalf’ en
een middel tegen pluimveeziekten.
In De Panne verkocht Ruyssen ook drinkwater onder de naam
Duynebronnen. Het idee en misschien ook wel het procedé voor
het drinkbaar water heeft Ruyssen mogelijk gehaald bij een
kennis, de Oostendse apotheker Achille de Cock, liberaal schepen
in deze stad. Ruyssen behaalde met zijn producten diverse
prijzen op tentoonstellingen, o.m. in 1904 en 1905 in Parijs en in
1906 in Antwerpen. Hij was ook enkele keren zelf jurylid op
dergelijke internationale tentoonstellingen, in 1908 in Duinkerke
en in 1910 in Londen.

Rugtekst op een speelkaart met publiciteit voor drinkbaar
water, te verkrijgen in de apotheek van Honoré Ruyssen te De
Panne. (coll. Marc Constandt

Al vroeg zag Honoré Ruyssen het nut in van publiciteit, liefst in
combinatie met cultuur, bv. in de vernoemde toeristische gidsen, op speelkaarten (met op de keerzijde
Duynebronnen) en in een boekje met waterstanden voor 1904.
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Tijdens W.O. I werd Ruyssen vrijwilliger voor het Rode Kruis. In de eerste oorlogsdagen was hij brancardier bij de
slag om Luik en het beleg van Namen. Daarna bracht hij de oorlog door in Veurne. Hij assisteerde o.m. bij operaties
en onderhield goede contacten met koning Albert I, die vaak in Veurne verbleef. Voor zijn rol tijdens de oorlog
kreeg Ruyssen het burgerlijk ereteken eerste klas ‘voor hulp, zorgen en diensten bewezen aan burgers tijdens
beschietingen van Veurne’. Nog een feit dat onvoldoende in het licht is gesteld1: het statuut 'open stad', dat
Veurne vanaf april 1915 krijgt, is te danken aan zijn logebroeder kolonel/generaal Michel. Meer dan
waarschijnlijk is het Ruyssen - die de monumentwaarde van Veurne kende - die hiervoor bij hem gepleit heeft.
Ruyssen zorgde ook voor een eerste gedenkplaat opgedragen aan Michel.
In oorlogstijd bleef Ruyssen actief
als
fotograaf.
Hij
maakte
portretfoto’s onder het label Yser
Photo Ruyssen. voor o.m. soldaten
op verlof. Vanuit Veurne verkende
hij per motorfiets de frontstreek om
er pakkende foto’s te maken, o.m.
van het leven van de frontsoldaat en
van oorlogsschade, zo o.m. van de
verwoeste huizen in Pervijze en de
kapotgeschoten
kerktorens
van
Reninge en Ramskapelle. Hij maakte
ook foto’s voor het Belgisch leger,
bv. van militaire constructies in
aanbouw. Heel wat andere opnamen
van Ruyssen vonden trouwens hun
weg naar de documentaire dienst
van het leger. Toen in Veurne in
Groepsfoto genomen door Honoré Ruyssen omstreeks 1910 in zijn studio in De Panne, de
1917
een moord gepleegd werd,
groep is mooi gerangschikt volgens grootte. Het decor is een sober duinentafereel en het
vroeg
de
procureur aan Ruyssen om
echte zand moest de illusie vervolmaken. (coll. Marc Constandt
de foto’s van het slachtoffer te
nemen. Het wijst erop dat hij mogelijk de enige fotograaf was die nog aanwezig was in de stad. De oorlogsschade
en de troepenbewegingen in Veurne zelf heeft hij uiteraard ook vereeuwigd. Vanuit het raam van zijn apotheek
maakte hij foto’s van militaire activiteiten. Het bezoek van de Franse president Poincarré op 2 november 1914
werd door hem minutieus vastgelegd. Hij voorzag zijn foto’s uit de oorlogsperiode doorgaans van een nummer aan
de voorzijde en een naamstempel of het monogram ‘H.R.’. Aan de achterzijde dragen sommige de vermelding
‘Yser Photo Ruyssen’.
Ondanks de doorgaans duidelijke auteursvermelding waren uitgevers van
ansichtkaarten in binnen- en buitenland niet altijd even correct bij het gebruik
van deze foto’s. Het monogram werd dikwijls gewist, waardoor zijn werk niet
altijd achterhaald kan worden.
Na de oorlog gaf Ruyssen zelf een reeks prentbriefkaarten uit bij de firma Nels
met de titel Furnes sous les Obus, met o.a. de brandweer van het leger in actie,
kunstschilder Leon Huyghens aan het werk en zijn eigen beschadigde apotheek
op de markt.
De oorlog betekende ook het einde van zijn eerste huwelijk. Zijn echtgenote
verbleef toen in het buitenland, waardoor ze van elkaar vervreemdden, wat
leidde tot hun scheiding op 27 juni 1923. In de laatste oorlogsdagen moest hij
Veurne verlaten en verbleef hij in Parijs. Daar bereidde hij de terugkeer naar
het gewone leven voor. Op 11 november 1918 stichtte hij er bij de consul de NV
‘Les Etablissements Pharmaceutiques Industriels’ met zijn medewerkers Fixmer
en Depotter, en verder Auguste Bohn, Raphael de Haese, Jules Vuylsteke en
Madeleine Nevejans. Laatstgenoemde was zijn winkelbediende in Veurne. Later
zal zijn zoon Louis de plaats van Fixmer innemen en de uitbating van de Veurnse
apotheek op zich nemen.

Prentkaart met publiciteit voor
apotheek Ruyssen
(Westhoekverbeeldt.be)

De zaak werd tijdens het interbellum hersteld, uitgebreid en verfraaid. In 1925
werd aan de achterliggende straat een garage met bergplaats gebouwd. De
plannen hiervoor waren van architect Ch. Schaessens. Achteraan de eigenlijke apotheek werden ook werken
1

Met dank aan Johan Termote voor deze mededeling
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uitgevoerd. Hiervoor tekenden het architectenduo Albert en Alexis Dumont. Het interieur werd vernieuwd naar
het ontwerp van architect Ernest Callebout, net zoals Schaessens, een maçonnieke vriend van Ruyssen.
Na W.O. I ruilde Ruyssen de interesse voor fotografie in voor schilder- en beeldhouwkunst. Zijn schilderkunst kreeg
weinig weerklank, maar zijn beeldhouwwerk wel. Hij specialiseerde zich in portretkunst, waarvoor hij in de leer
zou geweest zijn bij de beeldhouwer Godfried Devreese. Ruyssen maakte enkel werk voor personen of organisaties
waarmee hij ofwel een uitgesproken persoonlijke band had of die op zijn sympathie konden rekenen, hetzij een
bevriende liberale voorman, een vrijmetselaar of een organisatie uit het officieel onderwijs. Zijn vroegste werk
hield nog verband met de oorlog. Kort na de wapenstilstand maakte hij een gedenkplaat voor baron Michel du
Faing d’Aigremont, die tijdens de oorlog bevelhebber was in Veurne en wiens portret Ruyssen toen had
geboetseerd. Hij maakte er een gedenkplaat van die hij aan de gevel van zijn apotheek bevestigde. Een
gedenkplaat voor de gesneuvelde oudleerlingen van het Veurnse Atheneum zat ook nog in die sfeer evenals die
voor Karel Cogge (NBW, dl. XXI, 217) uit 1923. Die laatste kreeg een plaats in het legermuseum.

Gedenkplaat lt.-gen. E. Michel; gedenkplaat Karel Cogge (1922)

Ook de logebroeders deden vaak een beroep op hem. Voor de Brugse logemeester Albert Thooris maakte hij
omstreeks 1930 een buste en voor de Kortrijkzaan Edouard Predhom maakte hij een herdenkingsplaat. Hij maakte
ook medailles met afbeeldingen, o.m. van Jules Hoste sr., de Veurnse rechter Louis de Necker en de voorzitter
van de Bond der gewezen soldaten van Veurne Ambacht, Leopold Debois. Ook van twee andere leden van deze
bond, Emiel Obyn en Emile vanden Kerckhove, maakte hij respectievelijk in 1921 en 1928 een gedenkplaat. In
1930 vervaardigde hij een borstbeeld van (logebroeder) Hector Vermeulen, voorzitter van de Ieperse
Handelskamer, en een buste van zichzelf.

Zelfportret H. Ruyssen (1930)
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In 1934 had er een grote herdenking plaats rond zijn vriend Abraham Hans. Voor die gelegenheid maakte hij een
gedenkplaat.
Enigszins aansluitend hierbij werkte hij aan de twee Veurnse reuzen. Reus Sporkin, in opdracht van de toeristische
vereniging ‘Veurne-Vooruit’, werd in 1924 ingehuldigd naar een ontwerp van architect Charles Schaessens. Hoofd
en handen waren echter uitgevoerd in plaaster, wat te zwaar bleek. Ruyssen verving die door stukken in papier
maché. Voor reus Koo van Veurne, over wie maarschalk Foch het peterschap aanvaardde, boetseerde hij voor het
hoofd zijn zelfportret. Koo was dan ook zijn eigen initiatief en hijzelf voerde de reus naar diverse bestemmingen,
o.m. in 1928 naar de folkloristische stoet in Cassel.
Hij had trouwens met Frans-Vlaanderen goede contacten en hij was er
lid van het ‘Comité Flamand de France’.
Op 29 januari 1930 hertrouwde Ruyssen in De Panne met de veel jongere
Stephanie Carolina Vandeveegaete, geboren in De Panne op 24 januari
1909 als dochter van Aloïs en Leonie Butsraen. Er werden nog twee
zonen geboren: Honoré August Louis Jan Pieter (genoemd Pieter)
geboren in Veurne op 10 april 1932 en Joris Karel Lodewijk (Georges),
geboren in De Panne op 11 oktober 1938.
Hij was in deze periode sterk betrokken bij het maatschappelijk leven
in Veurne. In 1921 hoopte hij zijn rol tijdens de oorlog te kunnen
verzilveren met een politiek mandaat. Hij werd wel verkozen tot
gemeenteraadslid, maar zijn ambitie om het tot kamerlid te brengen
werd niet vervuld. Ruyssen was ook ondervoorzitter van de Veurnse
kamer van koophandel. Hij was er, samen met drukker Desmyter,
verantwoordelijk om de stad te promoten.

de liberale kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Veurne 1932 (Westhoekverbeeldt.be)

Een gelijkaardige rol heeft hij ook in De Panne vervuld. Wellicht lag hij mee aan de basis van de reeds genoemde
toeristische gidsen. Hij was jarenlang lid van diverse verenigingen, o.m. de schuttersvereniging ‘De jonge
schutters’ en de ‘Bond van Gewezen Soldaten van Veurne Ambacht’. Hij was voorzitter van de ‘Samenwerkende
Maatschappij van oorlogsschade’ en bouwde mee aan het herstel van de gehavende stad.
Zijn voornaamste rol speelde hij als liberaal vrijzinnige in de Veurnse afdeling van het Willemsfonds, die hijzelf in
1907 samen met mouter (en logebroeder) Prosper Terlinck nog had gesticht. De afdeling werd in 1932-33
heropgericht met Ruyssen als voorzitter. Hij gaf er geregeld zelf voordrachten. Toen hij op 3 april 1932
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gelegenheidsspreker, algemeen secretaris van het Willemfonds en germanist Adriaan Hegmans, dankte voor diens
voordracht, verwees hij zelf naar zijn eigen Vlaamsgezindheid : „Het is dus bijna 50 jaar dat ik voor de Vlaamsche
kwestie op de bres sta en dat legt mij op heden die taak van voorlopige voorzitter met hart en ziel te vervullen…
Het is dus 50 jaar dat ik het princiep der ontvoogding van het Vlaamsche volk in en door zijn eigen taal tracht
toe te passen en gedurende die halve eeuw heb ik niet eens ondervonden, zelfs na al mijn pijnlijke tegenslagen,
dat ik op den slechte weg was. Wie volhardt komt altijd terecht”.
Als voorzitter van de plaatselijke afdeling en fervent boekenliefhebber ijverde hij mee voor de oprichting van een
plaatselijke bibliotheek van het Willemsfonds. Voor zijn eigen bibliotheek liet hij in 1934 een ex libris ontwerpen
door de Brugse kunstenaar André Vlaanderen. Verder is het bekend dat hij het werk “Vlaanderen door de eeuwen
heen” uit zijn eigen bibliotheek uitleende aan Koning Albert I tijdens diens gedwongen verblijf in Veurne tijdens
de oorlog. Ook tijdens het interbellum maakte Ruyssen publiciteit via de culturele sector. Hij richtte zich op de
jeugd met gratis chromo’s en speciale uitgaven van boekjes van Abraham Hans. Die boekjes kreeg je gratis als je
voldoende bonnetjes had verzameld. Voor volwassenen waren er brochures en prentbriefkaarten, o.m. uit de reeks
Furnes sous les Obus.
In 1936 besloot Ruyssen om de boetestad te verlaten, ontslag te nemen uit de Veurnse afdeling van het
Willemsfonds en zich te vestigen in een woning in de Meeuwenlaan 48 in De Panne (hij werd er wel reeds officieel
ingeschreven op 1-2-1932). Hij nam afscheid van de Veurnse gemeenteraad waarvan hij sinds 1921 deel uitmaakte:
in de zitting van 18 maart 1936 sprak hij een afscheidsrede en schonk aan het stadsbestuur enkele van zijn
beeldhouwwerken en schilderijen.
De apotheek werd overgelaten aan apotheker Daniël Kinget (de huidige eigenaar van het pand, Renaat Kinget,
was professor Galenische farmacie aan de KUL). Zoon Louis Ruyssen had zich inmiddels in Gent gevestigd. Zijn andere
zoon, Romain, begon een loopbaan als apotheker in Oostende, maar zal uiteindelijk in Gent een carrière als
hoogleraar in de apotheekwetenschappen uitbouwen.
Zijn verhuizing naar De Panne betekende voor Honoré Ruyssen zeker niet het einde van zijn engagementen. Hij
lag mee aan de basis van de stichting van de Nederlandstalige loge Simon Stevin in Brugge in 1938. Medestichters
waren o.a. architect Ernest Callebout en graficus André Vlaanderen. Ruyssen was van 26 februari 1938 tot 27 april
1947 voorzittend meester van die loge. Een rustige oude dag werd Ruyssen evenmin gegund. Op 5 september 1944
werd hij opgepakt als gijzelaar. Bij de Duitsers stond hij bekend als verdacht, vooral door zijn fotoreportages uit
W.O. I. De arrestatie van burgemeester Marcel Mahieu en kapper André Rillof gebeurde tegelijk. Het drietal werd
wel vrijgelaten, maar moest een vijftiental kilometer te voet afleggen om terug te kunnen keren naar De Panne.
Ruyssen was nog eventjes actief als beeldhouwer, specifiek voor het
officieel onderwijs. De gebouwen van de Blankenbergse Rijksnormaalschool
werden in 1946 door hem afgebeeld op een plaket. Ook voor de
Nieuwpoortse leraar Honoré Houvenaghel, oorlogsslachtoffer, notoir
verdediger van het officieel onderwijs en lid van de Oostendse loge,
maakte hij in 1948 een gedenkplaat. Ruyssen verhuisde de laatste jaren
van zijn leven nog enkele keren. Hij verliet De Panne om zich in Turnhout,
Merodelei 36 te vestigen op 30 november 1947. Hij overleed tien jaar later
in Antwerpen op 26 februari 1957.
Zijn eerste echtgenote, Zulma Blomme, overleed op 20 april 1962. Vreemd
genoeg vermeldt haar overlijdensbericht dat ze weduwe is van mijnheer H.
Ruyssen.
Zijn zoon Romain Ruyssen werd in 1924 eveneens apotheker en in 1938
“Gewoon hoogleraar” aan de Rijksuniversiteit te Gent. Hij publiceerde veel
wetenschappelijke artikels die handelen over de
colloïdchemie, de farmaceutische chemie en de
fysische biochemie. Romain overleed in Gent op
28-05-1979.

PS: we hopen, samen met Marc Constandt, dat deze belangrijke figuur uit onze regio,
zowel in Veurne als in De Panne, in de toekomst de nodige aandacht krijgt die hij
verdient…

Zoon Romain Ruyssen
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BEGRAAFPLAATSEN STAD VEURNE ON-LINE
PHILIP OVERBERGH
Deze toepassing laat u toe om, aan de hand van zoektermen, de locatie van een overledene op te zoeken op één
van de tien begraafplaatsen van Veurne en deelgemeenten.
Op meerdere van onze kerkhoven komen grafmonumenten voor met een historische, artistieke, volkskundige of
socio-culturele waarde. Aan deze grafmonumenten, ook gekend als 'funerair erfgoed', werd een score toegekend.
Dit gebeurde met medewerking van onze FV-afdeling Westkust. Deze score wordt weergegeven op de grafinfo en
meer informatie hieronder kan verkregen worden bij archief@veurne.be
Met de volgende link geraak je op de website:
http://veurne.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ffbd79a5ba3d457483b5ed3fcd9dfe49+

INFO : DE VOLGENDE LINK KAN JE HELPEN VOOR OPZOEKINGEN
FREDDY RUBBEN
Via onderstaande link kan je bronnen online terugvinden zoals parochieregisters en burgerlijke stand van onder
andere België en Nederland.

https://erichennekam.blogspot.com/2018/12/toegang‐tot‐familysearch‐bronnen.html

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FV AFDELING WESTKUST
PIERRE RYCKAERT

Aanwinsten sinds 1 april 2019
BPV/275 Van Canneyt, Gaby; Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der parochie van Steenkerke
(1788-1791). (2019)
DIV/082

Lietard, Edwin; Oostendse Vereremerkten vanaf 1800 tot 1980. (2007)

DIV/083

Donche, P.A.; Edelen, leenmannen en notabelen van Vlaanderen - 1515-1542-1552 (2019)

FAM/268 Ryckaert, Pierre; Genealogie "Van Eyken - Cop" (2019)
FAM/269 Van Den Abeele, Andries; Emiel Van den Abeele - een vechter (1969)
FAM/270 Claeys, Philomena; Waar eindigt het begin / Costenoble 1598-1930 (2019)
FAM/271 De Schryver, Jacques, Familiekroniek deel 1 / Notities van August-Edmond De Schryver over de families
Block & De Schryver (2005)
FAM/272 De Schryver, Jacques, Familiekroniek deel 2 / Notities van August-Edmond De Schryver over de families
Block & De Schryver (2005)
FAM/273 Van Goethem, Herman, August DE SCHRYVER - Oorlogsdagboeken 1940-1942 (1998)
FAM/274 N., Notities Familie de SCHRYVER XVII-XX eeuw
FAM/275 N., Familiespiegel - deel III / Het gezin van August-Edmond de SCHRYVER en Maria-Josepha de
SCHRYVER-SCHEERDERS
FAM/276 N., Levensschets Edmond BLOCK
FAM/277 N., Familiespiegel - deel I / De families de SCHRYVER en BLOCK
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FAM/278 De Schryver, Alice & August, Souvenirs de famille / Familieherinneringen
HLP/128 Mergnac, Marie-Odile; Atlas des noms de famille (2014)
HLP/129 Pyck, Jozef Joh; Doodensymboliek als leermiddel (1925)
HMK/323 De Burbure De Wesembeek, Albert; Le centenaire de la ligne Ostende - Douvres 1846-1946.
HMK/324 Van Der Bauwhede, Dirk; Nieuwpoort in de geuzentijd (1986)
HMK/325 Dusauchoit, Renaat; De spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort en haar postmerken (1993)
HMK/326 Van Troostenberghe, Ronny; 100 jaar golf Lombardsijde
HMK/327 Cornette, Roger; 50 jaar garnaalfeest Oostduinkerke (1999)
HMK/328 Bleyaert, Walter; Pervijze tijdens de Tweede Wereldoorlog (2001)
HMK/329 Callenaere, Dehouck, Baecke & Dutrieue; Nieuwpoort graag gezien
HMK/330 Denys, Franz, Honderd jaar Sint Vincentiusparochie te Scheut 1895-1995.
HMK/331 Rybens, Joannes Baptista, Beschryving der stad ende haven van Nieuport in het Graefschap Vlaenderen
+/- 1770-1876 - Deel 1. (1966)
HMK/332 Rybens, Joannes Baptista, Beschryving der stad ende haven van Nieuport in het Graefschap Vlaenderen
+/- 1770-1876 - Deel 2. (1966)
HMK/333 Devynck, A. M., SAGEN WEERSZIJDEN DE SCHREVE van Oost - Cappel tot Winnezele van Beveren tot
Watou (1967)
HMK/334 Gysseling, Maurits, Toponymie van Oudenburg
HMK/335 Wastiels Frans, Duizend jaar Oostduinkerke.
HMK/336 Moons, Willy, Van IJzer tot polder (1995)
ICO/005

Dansecoer, R.; Onze-Lieve Vrouweparochie Nieuwpoort. Necrologieën 1930-1993.

JRB/045

N; Appeltjes van het Meetjesland (2004)

JRB/046

Verschillende; Liber memorialis Leo Vanackere (1980)

NOT/082 Bourrez, Jean-Marie; Rentes héritières de la gouvernance de Lille

BELANGRIJKE SCHENKING R. DE BRAUWERE
JOERI STEKELORUM
Recent kreeg onze afdeling van de heer Roland de Brauwere een heel belangrijke schenking van genealogische
heraldische werken. Omwille van de omvang en het belang werden deze werken ondergebracht in het fonds Roland
de Brauwere in onze bibliotheek. We zijn de heer de Brauwere bijzonder dankbaar voor deze mooie schenking.
Een greep uit de nog in detail op te maken catalogus, die we in een volgend nummer zullen publiceren:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Armorial de la noblesse Belge
Armorial Rietstap
Armorial général de Belgique
Catalogue de la noblesse Française
Dictionnaire héraldique
Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel
Histoire de la noblesse française
La maison de Bourbon

‐

Dictionnaire des changements de noms de 1803 à 1956, 1957 à 1963
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NIEUWE REGELGEVING GENEALOGISCHE OPZOEKINGEN
JOERI STEKELORUM
Rekening houdend met de onduidelijkheid over het al dan niet mogelijk zijn van het toelaten van genealogische
opzoekingen, werd vanuit de FOD Justitie recent aan de gemeentebesturen volgende verduidelijking gegeven:
1. Toelatingen van de rechtbanken voor genealogische opzoekingen
De toelatingen die door de rechtbanken van eerste aanleg werden afgeleverd om genealogische opzoekingen te
doen, op basis van oud artikel 45 Burgerlijk Wetboek, kunnen niet langer uitgevoerd worden.
Ingevolge het principe van de toepassing van de wet in de tijd (art. 1 Burgerlijk Wetboek) hebben de toelatingen
afgeleverd voor 31.03.2019 geen gevolgen meer.
2. Genealogische opzoekingen – Toestemming personen
In verband met het afleveren van afschriften en uittreksels bepaalt de wet het volgende:
Art. 29 BW. § 1. Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van :
‐

akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;

‐

akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;

‐

anderen akten van meer dan honderd jaar oud.

De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn
wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun
notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten bedoeld in het eerste lid van
respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud.
Voor akten die gewijzigd werden met toepassing van Titel IV/1 of met toepassing van artikel 1385quaterdecies, §
3, van het Gerechtelijk Wetboek wordt het recht op een afschrift beperkt tot de persoon op wie de akte betrekking
heeft, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat.
§ 2 Uittreksels en afschriften worden afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand die erom wordt
verzocht dan wel elektronisch via de DABS.
De uittreksels en afschriften worden bij aflevering voorzien van een elektronisch zegel, zoals voorzien in artikel
3.27 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.
De Koning stelt vast door wie en op welke wijze de afschriften en uittreksels voor akten bedoeld in het eerste lid
van respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud worden afgeleverd.
§ 3. De uittreksels en afschriften bestemd om in het buitenland te worden gebruikt, worden, voor zover vereist,
gelegaliseerd door de minister van Buitenlandse Zaken of door de door hem gemachtigde ambtenaar.
§ 4. De uittreksels en afschriften vermelden de gegevens zoals voorzien in de modellen die hiertoe door de Koning
worden bepaald.
§ 5. De uittreksels en afschriften vermelden de datum van afgifte en worden geauthentificeerd door het
elektronisch zegel van de DABS.
Art. 79 BW bepaalt als volgt: De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor genealogische, historische of
andere wetenschappelijke doeleinden.
Het Koninklijk besluit voor de aflevering van afschriften en uittreksels voor de niet-openbare akten en het
Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen zijn nog steeds in voorbereiding. Er werd evenmin een
overgangsmaatregel voorzien in de Wet van 18 juni 2018 (Titel 2: modernisering burgerlijke stand).
Aangezien er voorlopig wettelijk niets specifiek geregeld is, moet de algemene privacywetgeving worden toegepast
voor wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU 2016/679) is het wettelijk kader voor de verwerking
van de persoonsgegevens opgenomen in de akten van de burgerlijke stand, samen met de Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
(Belgische Privacywet - kaderwet).
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Het verwerken van persoonsgegevens is volgens artikel 6.1. a) AVG mogelijk indien de betrokkene wiens
persoonsgegevens worden verzameld toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor
specifieke doeleinden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dus genealogische opzoekingen toestaan (m.a.w. genealogische
opzoekingen voor de betrokkenen verrichten), mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de
personen op wie de akte betrekking heeft.
Overweging nr. (27) AVG bepaalt dat de verordening niet van toepassing is op de persoonsgegevens van overleden
personen, en dat de lidstaten regels kunnen vaststellen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens van
overleden personen, wat niet het geval is in de Belgische privacywet.
In de Omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand (B.S.
25.03.2019) is reeds voorzien dat personen, met een onderhandse volmacht van de erfgenamen, uittreksels kunnen
verkrijgen (punt 3.7.3.1). Indien de personen op wie de akte betrekking heeft overleden zijn, kan de toestemming
van één van de erfgenamen volstaan. Het is aan de verzoeker om de toestemming van de erfgenaam aan te
brengen.
De toestemming kan eenvoudig (onderhands) worden gegeven.
Het is niet de bedoeling om de akten van de burgerlijke stand waarop de genealogische opzoekingen betrekking
hebben te migreren naar de DABS. De genealogische opzoekingen worden dus beperkt tot de papieren registers
van de burgerlijke stand (m.a.w. de akten opgemaakt voor 31 maart 2019).
De ambtenaar van de burgerlijke stand levert voor genealogische doeleinden de afschriften af door middel van
een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, met bovenaan de vermelding: “afgeleverd voor
genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden”.
3. Regeling in afwachting van het Koninklijk besluit
Het bovenstaande is slechts van toepassing tot op de datum van inwerkingtreding van het Koninklijk besluit over
de genealogische opzoekingen.

ARCHIEF RIJKSWACHT EN GERECHTELIJKE POLITIE
FV REGIO BRUSSEL (MET DANK AAN PATRICK VANHOUCKE, SECRETARIS)
Enkele dagen geleden kregen we van een bezoekster van ons documentatiecentrum de vraag of we wisten of er
een archief (met name van personeelsdossiers) van de voormalige Rijkswacht en van de gerechtelijke politie
bestaat, en onder welke voorwaarden dit geraadpleegd kan worden. Omdat we het antwoord schuldig moesten
blijven, staken we ons licht op bij Anna Francis, archivaris bij de federale politie.
De federale politie bewaart personeelsdossiers van ex-leden van de vroegere Rijkswacht (burgers en
rijkswachters). In dergelijke dossiers zit meestal een stamboekuittreksel (een korte beschrijving van de carrière)
en soms ook andere documenten (huwelijkstoestemming, militair zakboekje met foto, een tuchtdossier, medische
gegevens, correspondentie,…). Persoonlijke gegevens worden enkel verstrekt aan directe familieleden (cf. de wet
op de openbaarheid van bestuur en de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
Voor wat betreft de gerechtelijke politie ligt de zaak blijkbaar moeilijker. De personeelsdienst van de huidige
federale politie heeft de dossiers ontvangen van de agenten die op 1 januari 2001 (het jaar waarin de eengemaakte
politie officieel is beginnen functioneren, nl. op 1 april 2001) in actieve dienst waren. De oudere dossiers zijn in
principe niet bij de federale politie aanwezig, maar zouden volgens mevrouw Francis ofwel bij de federale
overheidsdienst (FOD) Justitie worden bewaard, of anders zijn overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.
Het Algemeen Rijksarchief liet einde juli 2019 weten dat de inventaris (per dossier) van het archief van de
Rijkswacht nog niet volledig klaar is, maar dat alle (nog bestaande) personeelsdossiers vindbaar en raadpleegbaar
zijn in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. Voor informatie over een concreet dossier kunt u het Algemeen
Rijksarchief contacteren. De vraagsteller kan rechtstreeks contact nemen met Ilse Van Damme
<ilse.van_damme@arch.be> en zij kan je dan zeggen of de dossiers die je zoekt (de namen van de personen)
aanwezig zijn. Het is best dat de vraagsteller in zijn mail vermeldt dat hij is doorverwezen via Familiekunde
Brussel vzw
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EEN KANUNNIK VAN DE ABDIJ VAN EVERSAM
JOERI STEKELORUM

Ons lid Ronald Strubbe maakte ons attent op volgende overlijdensakte uit Godewaersvelde (F), interessant voor
wie
bezig
is
met
de
geschiedenis
van
de
abdij
van
Eversam
in
Stavele
(zie
http://www.dekroniekenvandewesthoek.be/de-kroniek-van-eversam). Deze abdij was in de kasselrij Veurne zeer
nadrukkelijk aanwezig en bedrijvig. Tot de Franse revolutie er een einde aan maakte.

Anno domini 1785 die 25 januarii hora decima matutina omnibus ecclesiae sacramentis munitus, obiit in domino
reverendus admodum dominus Joannes Augustinus CLAREBOUDT hujus pastor, natus in Hazebrouk, filius Joannis
Baptistae et Mariae Joannae Ceciliae DE LA ROYERE, aetatis sive anno 65 et sepultus per pastorem de Watou ex
commisione reverendi admodum domini decani districtus Poperingensio die 29 hujus, testes fuerunt dominus
(Joannes) Josephus Franciscus CLAREBOUDT, frater calebs, Reverendus dominus Joannes Baptista CLAREBOUDT,
canonius regularis in Eversam, frater defuncti qui mecum signarunt in diplici die et anno ut supra
Aldus: pastoor Joannes Augustinus CLAREBOUDT, pastoor van Godewaersvelde, 65 jaar oud en geboortig van
Hazebrouck, zoon van Joannes Baptiste en Maria Joanna Cecilia DE LA ROYERE, sterft op 25 januari 1785 en wordt
begraven op 29 januari door de pastoor van Watou, in naam van de deken van Poperinge. Getuigen: zijn broers
Josephus Franciscus, jongman en Joannes Baptista CLAREBOUDT, regulier kanunnik van Eversam.
[Joannes Augustinus CLAEREBOUDT werd geboren in Hazebrouck op 24-04-1720, Joannes Josephus Franciscus
CLAREBOUT op 17-12-1723 en Joannes Baptista Josephus CLAEREBOUDT op 8 juli 1729]
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OEREN, OOK WEL MAEGDENDAELE GENOEMD
JOERI STEKELORUM
Van een lid kregen we volgende vraag: “Het betreft een overlijden in Veurne in 1796. (op pagina 15/26 PR. Veurne
1794 -1796). Mijn vraagje: geboren in Maegdendaele … waar mag dit wel zijn ?”.

Uit onze ervaring weten we dat Maegdendaele wel eens werd gebruikt in de plaats van de naam van de parochie
Oeren.
Van waar deze naam ?
Horen (1231) verwijst naar ‘hore’ = slijk (bodemgesteldheid op die plaats). Oer is vermoedelijk een moertoponiem, zoals de Moeren. De volksetymologie maakt graag de associatie met ‘hoeren’. Een volksverhaal vertelt
hoe het dorp oorspronkelijk Maagdendale zou genoemd hebben. Oeren splitste zich vermoedelijk van Alveringem
af. Wanneer en waarom is niet duidelijk. De kern van het dorp wordt gevormd door een omwalling, die
vermoedelijk een verdedigingskern vormde. De parochie werd in 1808 opgeheven en bij Alveringem gevoegd.
De overlevering van de naam van het dorp heeft een kleurrijke verklaring. In een kwade bui zou de pastoor de
naam van de gemeente Maagdendale in Hoeren veranderd hebben toen er niet voldoende maagden bleken te
zijn om het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in de processie te dragen. (bron:
http://www.alveringem.be/sites/default/files/ontstaansgeschiedenisgrootalveringem.pdf)
In het toponymisch woordenboek van De Flou vinden we de toponiem Maagdendale evenwel niet terug.
Eigenaardig genoeg wordt Oeren in 1238 in een officieel document Putena genaamd en wordt een Nieuwpoortse
poorter in 1751 vermeld als inwoner van “Maegdendaele geseyt Hoeren”. Oeren als parochie werd voor het eerst
vermeld in 1303. Het patronaatsrecht hoorde toe aan de Augustijnerabdij van Eversam in Stavele. Net als de
omliggende dorpen in de kasselrij Veurne hing deze parochie voor 1566 af van het bisdom van Terwaan. Met het
concordaat van 1802 werd de parochie afgeschaft. Oeren bleef wel bestaan als zelfstandige gemeente tot in 1971
(fusie met Alveringem).
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AANGIFTE DOPEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1734
JOERI STEKELORUM
In het register van ordonnanties van de stad en kasselrij Veurne (Stadsarchief Veurne, Oud archief, nr. 343, folio
136 r/v) vonden we volgende richtlijn die werden uitgestuurd via algemeen kerkgebod in juli 1734. Deze had een
dubbel doel: zowel te zorgen dat de juiste familienaam van de dopeling werd genoteerd als om de dopeling te
beschermen tegen een al te uitbundige vader, peter, meter of vroedvrouw.
We laten je graag meelezen….

Ordonnantie ordonneerende den vader te wesen in den doop van syn kynt etcetra
Myne heeren van het magistraet der stede ende casselrie van Veurne, willende voor soo veele als van hunnen
plicht is afhangende besorgen dat op de doopregisters gehouden in de prochien deser stede ende casselrie goede
ende behoorelicke noticie worde gehouden van de familienaem der nieuwe geboren kynderen, mitsgaeders de
naemen van hunne ouders, hebben geordonneert, soo sy ordonneeren by desen dat in het toecommende, ider
vaeder gehouden wort tegenwoordich te wesen in den doop van het kynt by syne huysvr(ouw)e gebaert, om aen
de heeren pastoren ofte de gonne die het selve sullen doopen synen waeren naem ende toenaem, ende de gonne
van syne huysvrauwe op te geven, ende op den doopbouck te doen opschryven, op de boete van drie ponden
par(isi)s in proff(ytt)e van den here, van de welcke hy niet en sal worden ontschuldight ten sy om sieckte ofte
andere merckelicke oorsaecke, die hem soude gestelt hebben in de onmogelickheyt van tegenwoordigh t’hebben
geweest in den doop van syn kynt wanof hy inkennen sal moeten doen binnen derden daege aen den heere pastor
van syne prochie, myne voorseyde heeren nochtans aen hun houdende, de kennisse of de reden van
ontschuldyinge, aenveerdeleck is ofte niet
Ten voorderen willende beletten d’ongelucken die souden commen voorvallen aen de kynderen die gedraegen
worden naer den doop, door d'onvorsichtigheyt van de vroedevrauwe, peter ende meter, myne voorseyde heeren
van het magistraet hebben geordonneert soo sy ordonneeren mits desen, dat van nu voortaen, soo haest het kynt
gedoopt sal wesen, de vroedevrauwe vertreckende uyt de kercke niet en sal vermogen te gaen in eenige herberge
ofte elders om te drincken, maer sal hebben met het kynt te vertrecken naer heet huys van de moeder op de
boete van thien ponden par(isi)s, verbiedende oock aen de peter ende meters, de vroedevrauwe ofte andere
geselschappende het kynt gedragen naer den doop, voor ofte naer, t’administreeren der elven ende tot alderstont
het kynt wederom in syn moeders huys gebracht is geweest, te beschincken op peine van thien ponden par(isi)s
voor ider contraventie.
Actum ende aldus geresolveert in het collegie den 19 juny 1734 ond(erteecken)t Van der Fosse
Gepubliceert ter gewoon(lyck)e plaetse ter presentie van de heeren Amerlinck ende Clarysse, schepenen ende
ceurheers, desen 10 july 1734, toor(conde)n ond(erteecken)t Rycx
Eodem utgesonden copien deser ordonnantie in generaelen kerckgeboode der stede ende casselrie van Veurne,
toor(conde)n als erfachtig tafelhoudre ond(erteecken)t J. De Smedt
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EEN ROOFMOORD IN LETTENBURG-OOSTKERKE IN 1795
JOERI STEKELORUM
In het tijdschrift Biekorf verscheen (119de jaar, afl. 3/2019) van de hand van Jos Monballyu het relaas
van een roofmoord gepleegd in de herberg De Lettenburg in Oostkerke (Diksmuide). De auteur baseert
zich voor dit artikel op het dossier dat zich bevindt in het Rijksarchief Brugge, Archief van het Hof van
Assisen van West-Vlaanderen en rechtsvoorgangers (R82), meer bepaald het dossier van 26 januari 1796
(31-106). In dit artikel wordt het volledige relaas van de feiten gegeven en van het proces dat er op
volgde, tot en met de uitvoering van de doodstraf door middel van de guillotine van de meeste
beschuldigden op de Grote Markt van Brugge op 25 maart 1797. Het artikel geeft evenwel weinig
biografische informatie over de betrokkenen en soms zelfs verkeerde informatie. Wie de betrokkenen
waren, willen we in dit artikel kort belichten. Misschien vindt iemand een aanknopingspunt voor zijn
eigen familiegeschiedenis. Het volledige artikel kan je raadplegen in het nummer van Biekorf dat ter
inzage ligt in de leeszaal van FV Westkust.
De slachtoffers
De slachtoffers van de roofmoord in de nacht
van donderdag 19 op vrijdag 20 november 1795
waren de leden van het gezin van Philippus
Van Eecke en Maria Joanna Delaere, uitbaters
van de herberg Lettenburg in Oostkerke. Deze
herberg bestaat trouwens heden nog steeds
onder de naam Restaurant Lettenburg, op het
kruispunt van de Pervijzestraat (N35) en de
Lettenburgstraat. Hiernaast een extractie uit
de kaart van Ferraris (einde 18de eeuw).
Philippus Erckenbardus Van Eecke werd
geboren op 2 april 1755 in Lo als zoon van
Franciscus
(°Oostvleteren)
en
Isabella
Dequekere (°Herzele (F)). Hij trouwde in Oostkerke op 8 mei 1781 met Maria Joanna Delaere, geboren
in Oostkerke op 19 juni 1756 als dochter van Petrus (°Esen) en Rosalia Moenaert (°Oudekapelle). Zij
hadden samen tien kinderen, waarvan er slechts drie de babyleeftijd overleefden:
Maria Joanna °Oostkerke, 17-06-1781 +Oostkerke, 20-11-1795
Petrus Ignatius °Oostkerke, 09-06-1784 +19-09-1784
Joanna Theresia °Oostkerke, 06-09-1785 +18-09-1785
Anna Theresia Edulia °Oostkerke, 25-02-1787 +11-06-1787
Anna Theresia °Oostkerke, 28-07-1788
Petrus Jacobus °Oostkerke, 24-12-1789 +26-03-1790
Philippus Jacobus °Oostkerke, 17-04-1791 +01-10-1791
Philippus Franciscus °Oostkerke, 09-06-1793 +14-09-1793
Philippus Jacobus °Oostkerke, 04-07-1794 +01-10-1794
een naamloos kind °4-7-1794, gedoopt door vroedvrouw Joanna Derieuw
Sophia Clara °Oostkerke, 12-08-1795 + 24-04-1796
Bij de roofmoord stierven zowel de vader Philippus Van Eecke als de oudste dochter Maria Joanna.
Beiden werden in de parochieregisters van Oostkerke genoteerd.
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Het jongste kind van amper drie maanden oud kon zich verbergen onder moeder. Zij overleefden samen
de moordaanslag. Het jongste kind stierf evenwel vijf maanden later, de moeder overleed, o.a. ten
gevolge van de gevolgen van de gebeurtenissen, in Oostkerke op 18 december 1796. Over het verdere
lot van de toen achtjarige Anna Theresia Van Eecke blijft de auteur van het artikel evenwel in het
ongewisse. Zij verhuisde naar de stad Ieper, waar ze op 11 juli 1827 huwde met brouwer Bernardus
Josephus Dedeystere, geboren in Ramskapelle op 7 maart 1802 als zoon van Petrus (Nieuwpoort, 12-051820) en Thecla Constantia Provoost (+Ramskapelle, 02-08-1816). Zij zou haar hele leven de gruwelijke
gebeurtenissen van 1795 met zich meedragen. Ze stierf in Ieper op 12 april 1871. Haar echtgenoot
Bernardus Dedeystere overleed in diezelfde stad op 22 januari 1876.
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De daders
Petrus Joannes DUMELIE (in het artikel Jean Pierre Dumulié), geboren in Westouter op 13 december
1765, zoon van Laurentius en Maria Petronella Beckaert. Hij trouwde in 1791 in Pervijze met Henrica
Coleta Van Egroo, geboren in Nieuwkapelle op 29 maart 1769, dochter van Joannes Franciscus (°Lo) en
Isabella Clara Malengier (°Nieuwkapelle). Zij hadden één zoon: Joannes Franciscus Augustinus Dumeliez,
geboren in Kaaskerke op 18-08-1793. Hij stierf nog voor het proces van start ging, namelijk in het
arresthuis van Brugge tussen 13 en 15 augustus 1795. Het was landbouwknecht Dumelie die het dodend
schot loste op herbergier Philippus Van Eecke. Zijn weduwe overleed in Kaaskerke op 24-07-1802, nadat
zij op 08-06-1799 hertrouwde met dagloner Jacobus Ludovicus Deraedt, geboren in Lo op 25-02-1779,
zoon van Jacobus en Rosa Stragier. Zij kregen nog één dochter: Maria Theresia Deraet, geboren in
Kaaskerke op 11-05-1800.
Petrus Damianus VERMANDE (in het artikel Jean Pierre Vermande en Pieter Vermander), geboren in
Alveringem op 26 september 1761, zoon van Petrus Joannes (°Alveringem) en Joanna Thecla Delboo
(°Booitshoeke). Hij was dagloner in Pervijze-Sint-Catharinakapelle. Hij werd ter dood veroordeeld en
werd gehalsrecht op 25 maart 1797.
Carolus Josephus LERBERGHE (in het artikel Charles Vanlerberghe), geboren in Pollinkhove op 20 maart
1768, zoon van Maximilianus (°Waasten) en Isabella Clara Aernoudt (°Esen). Hij was dagloner te
Diksmuide en huwde in Pervijze-Sint-Catharinakapelle in 1789 met Perpetua Barbara Vallaeys, geboren
in Pervijze. Zij woonden achtereenvolgens in Steenkerke (1790), Wulpen (1792) en Oostkerke (1793),
waar drie kinderen werden geboren:
Maria Theresia °26-11-1790
Maria Cecilia °20-01-1792 +06-02-1792
Joannes Baptiste Eugenius °15-09-1793 +02-12-1793
Hij werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 maart 1797.
Carolus Joannes VANDE STEENE (in het artikel Charles Vansteenne), geboren in Avekapelle op 4
november 1756 als zoon van Joannes Dionisius (°Nieuwkapelle) en Jacoba Francisca Monté
(°Gijverinkhove). Hij huwde op 05-09-1790 in Bulskamp met Regina Leonora Moenaert, weduwe van
Philippus Franciscus Breynaert, geboren in Avekapelle op 07-09-1753 als dochter van Petrus Jacobus
Moenaert (°Avekapelle) en Maria Cecilia Christiaen (°Wulveringem). Hij vestigde zich als timmermanschrijnwerker en horlogemaker in Pervijze. Hij werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25
maart 1797.

Zijn weduwe overleed op 25-07-1831 in Nieuwpoort in het burgerlijk hospitaal in de Langestraat. Zij
was toen weduwe van Carolus Reginaldus Couckuyt, geboren in Pervijze op 16-10-1771 als zoon van
Petrus en Maria Joanna Cools, en overleden in Nieuwpoort op 18-03-1824.
Carolus BRYS (Charles Brijs in het artikel), geboren omstreeks 1770 in Diksmuide, schrijnwerker. Gezien
het ontbreken van de parochieregisters van Diksmuide, kunnen we deze persoon niet met 100%
zekerheid identificeren. In zijn overlijdensakte, ingeschreven in de registers van Brugge staat weinig
informatie. In de akte die werd ingeschreven in de burgerlijke stand van Diksmuide wordt evenwel de
naam van zijn vader vermeld, met name “Jean”’. Het gaat daarom wellicht over de zoon van kleermaker
Joannes Bernardus Brys (°Diksmuide, 21-03-1798) en Maria Verhaeghe (+Diksmuide, 05-05-1791). Hij
werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 maart 1797. Zijn vader (?) hertrouwde in
Diksmuide op 28-09-1808 met Louise Elle, geboren in Diksmuide op 27-02-1763.
Petrus Franciscus MEERSSEMAN (vermeld als Pieter Meersseman), geboren in Langemark op 24
september 1762 als zoon van Ferdinandus Andreas en Maria Francisca Delavie. Hij was landbouwer te
Oostkerke. Hij huwde in Kaaskerke op 16-02-1790 met Anna Theresia Constantia Hollevoet, geboren in
Kaaskerke op 10-01-1767 als dochter van Joannes en Anna Theresia Deburchgraeve.
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Hij werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 maart 1797. Zijn weduwe hertrouwde met
Philippus Coulier met wie zij een dochter Perpetua Catharina Coulier had (°Kaaskerke, 29-11-1798) en
zij zelf stierf reeds op 30-11-1798 in Kaaskerke. Het koppel Meersseman-Hollevoet kreeg vier kinderen:
Basilius Blasius °Kaaskerke, 08-02-1790, overleden in Stuivekenskerke op 12-03-1839 en er voordien
gehuwd op 17-01-1831 met Maria Catharina Decock
Anna Theresia °Kaaskerke, 16-01-1790 en overleden in Merkem in 1852, er voordien op 22-01-1819
gehuwd met Angelus Albertus Verhaeghe
Genoveva Maria Theresia °Kaaskerke, 14-12-1794
Henrica Joanna °Oostkerke, 27-10-1796, de vader dan vermeld als herbergier
Het koppel Meersseman-Hollevoet zou na de dood van herbergier Van Eecke, zelf de herberg de
Lettenburg overnemen.
Petrus Joannes VAN EGROO, geboren in Nieuwkapelle op 4 november 1771 als zoon van Joannes
Franciscus (°Lo) en Isabella Clara Malengier (°Nieuwkapelle). Hij was dus de schoonbroer van Petrus
Joannes Dumelie. Hij was wever en landbouwknecht in Kaaskerke en werd getypeerd als een kleine
bultenaar. Hij werd wegens gebrek aan voldoende bewijs vrij gesproken (hij zou op het moment van de
feiten in de gevangenis van Veurne hebben gezeten), doch later voor andere feiten veroordeeld
(27/1/1797, dossier 32-106).
Ten slotte willen we hier nog even de andere personen vermelden die in het procesdossier opduiken.
Zo zijn er de lokale vertegenwoordigers van de rechtbank: Francois Emmanuel Carton (plaatsvervangend
hoogbaljuw), Ambrosius Depotter (licentiaat in de medicijnen te Veurne, gerechtsdeskundige), Jacobus
Provoost (chirurgijn te Veurne) en Jean Louis Provoost (vrederechter van Pervijze).
Verder de volgende getuigen die de feiten hebben meegemaakt en eventueel hebben getuigd in het
assisen proces: Engelbertus Deraeve (buurman), Francois Claerbout (pastoor van Oostkerke), Jacqueline
Delaere (zus slachtoffer), Pieter Strubbe (knecht van Pietre Delaere), Jean Valcke (verhuurde een kamer
aan Joanna Delaere nadat ze uit de herberg wegtrok), N. Corveleyn (chirurgijn te Pervijze), Pierre
Scheers (uit Sint-Catharinakapelle, 63 jaar), Charles Provoost (herbergier en brouwer), Pieter Vereecke
(politieagent Pervijze), Louis Francois Deceuninck (eigenaar van de Lettenburg, Sint-Catharinakapelle,
brouwer-koperslager), Charles Dehaese (stoffenwinkel Pervijze waar ook een diefstal werd gepleegd),
Francois Deceuninck (landbouwer Kaaskerke, broer van Louis), Pieter Ingelram (landbouwer Kaaskerke),
Pieter Huyghe (dagloner, ook inbraak bij hem op 26/7/1795) en Louis Rabout (dagloner Pervijze).
Bronnen:
parochieregisters
(www.search.arch.be)
en
registers
burgerlijke
stand
(via
www.familysearch.org) en digitale collectie bidprentjes FV Westkust – collectie R. Florizoone-Scheirsen.

In onze nieuwsbrief verscheen in jaargang 4 (2004) nrs.3 en 4 en jaargang 5 (2005) nrs. 1-2-3-4,
jaargang 6 (2006) nrs. 1-2 de lijst van assisenprocessen betreffende de Veurnse regio uit de
periode 1796-1921. Misschien vind jij er wel een familielid in ? te downloaden op
https://www.familiekunde-westkust.be
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Overlijdensakte Charles Lerberghe, Brugge, 5 germinal an 5
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AANWINSTEN ARCHIEF FV AFDELING WESTKUST
JOERI STEKELORUM

schenking Freddy Beun (Koksijde) 05-11-2019
foto’s betreffende de familie Ameloot (Houtem)

(INV/046)
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

foto Houtem: fanfare 'Houthemnaere blyft te gaere'
Voor het 'Handelshof' van Ach. Tahon-Vandewynckel poseren de muzikanten van de
fanfare. Deze wordt opgericht in 1925 onder impuls van Dr. Dewulf. Medestichters
zijn G. Vandenberghe, E. Decorte, F. Boudweel, G. Pladys en J. Patfoort. Chef was
Jerome Debergh, hij staat in het midden op de tweede rij, onder de vlag. Periode:
1919-1940; Datering: 1925? (zie zelfde foto op Westhoek Verbeeldt)
Portretfoto van Jules AMELOOT °Houtem, 10-04-1870 +Houtem, 14-08-1934
Maelstaf Veurne, ca. 1905
Portretfoto van Alphonsine Mathilde LASEURE °Haringe, 13-01-1882 +Poperinge, 2101-1965, zijn echtgenote, Maelstaf Veurne, ca. 1905
Portretfoto van Jules AMELOOT °Houtem, 10-04-1870 +Houtem, 14-08-1934,
reproductie foto uit 1931 door Verstraete, Houtem
Portretfoto van Alphonsine Mathilde LASEURE °Haringe, 13-01-1882 +Poperinge, 2101-1965, zijn echtgenote, reproductie foto uit 1931 door Verstraete, Houtem (2 ex.)
Portretfoto van Jules AMELOOT °Houtem, 10-04-1870 +Houtem, 14-08-1934, M.
Leeuwerck, Poperinge, 1931
Portretfoto van Alphonsine Mathilde LASEURE °Haringe, 13-01-1882 +Poperinge, 2101-1965, zijn echtgenote, M. Leeuwerck, Poperinge, 1931
Trouwfoto Marcel AMELOOT °Houtem, 08-05-1905 +Watou, 20-12-1972 en Madeleine
HUYGHE °Steenvoorde, 10-09-1903 +Watou, 07-03-1966, gehuwd Steenvoorde 22-081931, M. Leeuwerck, Poperinge, 1931
Portretfoto van Valere AMELOOT °Houtem, 16-04-1916 +Poperinge, 31-07-1989, in
kleur, circa 1945-1950, M. Verstraete Houtem
Portretfoto van Maria VERPOORT °Houtem, 30-04-1915 +Bulskamp, 20-09-1999, in
kleur, circa 1945-1950, M. Verstraete Houtem
Trouwfoto van Valere AMELOOT °Houtem, 16-04-1916 +Poperinge, 31-07-1989 en
Maria VERPOORT °Houtem, 30-04-1915 +Bulskamp, 20-09-1999, gehuwd 1937, M.
Maelstaf Veurne (2 ex.)

Met dank voor deze mooie schenking !
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PERVIJZE EN SINT-CATHARINAKAPELLE, TWEE PAROCHIES, ÉÉN
GEMEENTE
JOERI STEKELORUM
Bij opzoekingen in onze regio komen we soms de plaatsnaam Sint-Catharinakapelle tegen. Deze
parochie bestaat sinds 1812 officieel niet meer en behoort sindsdien tot Pervijze.
We zochten even de korte geschiedenis van Pervijze op.
Onder de bezittingen van de abdij van Ename die graaf Boudewijn V in 1063 aan abt Walbert schonk,
worden vier schaapskooien met weiden te Paradisus vermeld. Paradisus (= Oudfrans parevis =
kerkplein) lag in het door de Duinkerke III-transgressie overstroomde gebied. Kerkelijk ging het gebied
af van de kanunniken van Sint-Walburga Veurne. Toen in 1120 de Sint-Niklaasabdij te Veurne gesticht
werd, schonk de bisschop van Terwaan het altaar van Pervijze aan deze abdij. De abt van Sint-Niklaas
behield het patronaatsrecht tot aan de afschaffing van de abdij tijdens de Franse bezetting. In 1085
begiftigde graaf Robrecht I het kapittel van Sint-Pieters te Cassel (F) met o.a. zes schaapskooien
gelegen te Bercle. Bercle was een heerlijkheid die zich uitstrekte op het grondgebied van SintCatharinakapelle, Eggewaartskapelle en Ramskapelle. De kanunniken van genoemd kapitel stichtten
op het grondgebied van Sint-Catharinakapelle een kapel, die later tot een zelfstandige parochie
uitgroeide. Het patroonschap van de kerk behoorde toe aan de abt van Sint-Bertinus te Sint-Omaars
(F). Pervijze vormde samen met Sint-Catharinakapelle een ammanie. In 1812 werd SintCatharinakapelle bij Pervijze gevoegd. De kerk werd in 1895 afgebroken.
(uit: Hasquin, Hervé, Gemeenten van België, geschiedkundig en administratief-geografisch
woordenboek, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1980, p. 869-870).
Op https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters staan de parochieregisters van Pervijze en
Sint-Catharinakapelle afzonderlijk.
Belangrijk is wel te weten dat er twee afzonderlijke alfabetische tabellen zijn gemaakt, die evenwel
samen op één bestand staan ((https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BEA0513_109981_108806_DUT/inventarisnr/I1099811088068820/level/file/scan-index/121/foto/513_1072_000_00156_000_0_0120_r)

Zij volgen elkaar op in de beelden die op de site van het Rijksarchief staan
dopen
huwelijken
begrafenissen
supplement 1758-1796
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Sint-Catharinakapelle
beeld 1-34
beeld 103-126
beeld 152-184

Pervijze
beeld 34-74
beeld 127-151
beeld 184-219
74-102

Ook de registers van de burgerlijke stand van Sint-Catharinakapelle bestaan voor de periode van 1803
tot en met 1811, jaar waarin de gemeente bij Pervijze werd gevoegd. (zie
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GKB-SMJ8?owc=QZ9J-PN5%3A1009540901%3Fcc%3D2139860&wc=QZ9JPNR%3A1009540901%2C1009540902&cc=2139860);

De registers besluiten met volgende formule:

In het archief van Jef Cailliau (fonds Jef Cailliau, FV Westkust) vonden we een kopie van de grenzen
tussen Pervijze en Sint-Catharinkapelle
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Op de Ferrariskaart zijn de beide kerken duidelijk te zien (boven die van Sint-Niklaasparochie
Pervijze, onder deze van Sint-Catharinakapelle) (bron, ook van volgende kaarten:
https://www.geopunt.be/)

Op de Popp-kaart uit de jaren 1840:

Op de huidige kaart:
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GEDICHT VAN PASTOOR POËET ADAM HAUWEEL
RONALD STRUBBE
Helemaal In het begin van de doopregisters van Steenvoorde schrijft de pastoor poëet Adam Hauweel een gedicht
in het oud Nederlands. Mooi om te lezen en brandend actueel.

Als menich man compt daer menichs
man es. Menich man en weet
niet wat menich man es.
Wiste menich man wat menichs
man waere menich man zouden
menich mans eere bewaeren
Gedateerd op 22-10-1590, dan beginnen de parochieregisters van Steenvoorde.
Dat moet zoiets zijn als. Als meer mensen leert kennen, dat men achting heeft voor de mens... .
Nu noemen ze dat respect voor elkaar hebben. Ongeacht kleur en wie die is.
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NOOIT TE OUD OM TE LEREN…
JOERI STEKELORUM
In het register van ordonnanties van de stad en kasselrij Veurne (Stadsarchief Veurne, Oud archief, nr.
343, folio 273v-274r) vonden we veen merkwaardig besluit van het magistraat van de stad en kasselrij
Veurne van 16 februari 1746, met name “Permissie aen Anthoine Vandecasteele om synen naem te
moghen stellen by geschrifte”.
We laten je graag meelezen….

Aen myne edele heeren, myn heeren burgm(eester)s, lanth(oude)rs, schepenen ende ceurheers
der stede ende casselrie van Veurne
Supplieere verthoont oodtmoedelyck Anthoine Vandecasteele fi(liu)s Anthoine, lantsman
woonende op de pro(chi)e van Westvleteren onder de casselrie oudt ontrent de 40 jaeren te
kennen gevende hoe dat hy suppliant voor desen niet en heeft connen stellen synen naem by
syn eygen geschrifte alwaer hij heeft moeten teeckenen, nemear met een marcq ofte cruys
mits hy niet en conde schryven ende gelyck hy suppliant hem nu eenigen tydt geoeffent heeft
tot het leeren schryven soo verre dat hy in staete is van synen naem selfs te stellen, ende
voorders voor syn eyghen te schryven ende nottitie te houden van t’gonnen syne affairens
regardeert conforme het certificat van Jacobus Decnoop, coster der prochie van Westvleteren
hier annex, wenschte den suppliant de permissie van ul(ieden) ed(el)en van nievoorts synen
naem in alle plaetsen waer het noodigh wert selfs te mogen stellen in syn geschr(yft)e in de
plaetse van syn voorigh marcq ofte cruys, om daer aen in alle voorvallen, sooveel geloove te
moeten gegeven worden als by syn voorgaende marcq ofte cruys, dies hy tot probatie van
t’gonnen voorseyt deze ond(erteecken)t t’welcke doende etc(etera) ond(erteecken)t Anthone
Vandecasteele
Om zeker te zijn dat de bewering van Anthoine Vandecasteele klopt werd een bevestiging gevraagd aan
de schoolmeester van Westvleteren, die volgende verklaring aflegde:
Ick onderschreven schoolm(eest)re der pro(chi)e van Westvleteren, certificeeren ende
attesteere hoe dat Anthone Vandecasteele bequaem is om syne naeme te schryven ende tot
doen van alle syne affairen in approbatie der waerheyt hebben dese verleent om te dienen
daer het behoort desen 13 febr(uary) 1746 toor(conde)n ond(erteecken)t J. De Cnoop
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Met de volgende stijlformule werd het verzoek bevestigd:
App(ostil)le – geconsenteert t’gonne versocht mits enregistrature deser ende annex ter griffie
van camer, actum in camer den 16 van febr(uar)y 1746 ond(erteecken)t Vanderfosse
Wie was hij ?
Antonius Cornelius Vandecasteele (in doopakte staat Kasteele) werd geboren in Woesten op 5 februari
1704 als buitenechtelijke zoon van Antonius Casteele en Cornelia Galliot, weduwe van Joannes
Ryckwaert. De pastoor maakt melding van een incestueuze relatie tussen vader en moeder gezien de
bloedverwantschap in de derde graad. Zijn peter was Hyeronimus Casteele fs. Christianus, zijn meter
Petronilla Deckers echtgenote van Joannes Casteele, beiden uit Woesten. Antonius jr. huwt in
Alveringem op 27 augustus 1737 met Petronilla Cornelia Snick, weduwe van Philippus Roels, geboren in
Lo op 18 november 1703 als dochter van Carolus en Joanna Hostens.
In Alveringem wordt een dochter Joanna Theresia geboren op 28 maart 1740, waarna nog kinderen
volgen die werden geboren in Westvleteren vanaf 1742 maar allemaal op jonge leeftijd stierven.
Antonius sterft in Westvleteren op 21 januari 1761, zijn weduwe in Reninge op 23 juli 1773. Er werd een
staat van goed opgemaakt (SvG kasselrij Veurne nr. 19.245)

KWARTIERSTAAT GEORGETTE

VANGREVELING
JOERI STEKELORUM

In Reninge overleed Georgette Vangreveling op 102-jarige leeftijd. Haar kwartierstaat vind je op de volgende
pagina.
Aanvullende kwartieren:
KW 15 = x Bikschote, 28-05-1873 Amandus Leonardus SERRYN (°Bikschote, 05-12-1830)
KW 32 & 33 = N. & Joanna Theresia Constantia VANGREVELYNN (+Gijverinkhove, 02-03-1794, °Hondschoote, 32 jaar, x Gijverinkhove, 3108-1790 Jacobus Carpentier)
KW 34 & 35 = Petrus Joannes TOP (+Leisele, 12 nivose 13) & Joanna SWYNGEDAUW (+Houtem)
KW 36 & 37 = Ignatius ROSSEEL & Maria MERLEVEDE (+Pollinkhove, 5 compl. 9)
KW 38 & 39 = Jacobus BEGHEIN & Clara Genoveva VANHOUTTE
KW 40 & 41 = Joannes Baptista GEERARDYN & Joanna Barbara LEFEVRE
KW 42 & 43 = Joannes Judocus VALLAEYS & Anna Maria HOPSOMER
KW 44 & 45 = Petrus Jacobus CARLIER (+Proven, 13 pluviose an 9) & Maria
magdalena Cornelia BLONDEEL (+Proven, 21-05-1784)
KW 46 & 47 = Ferdinandus Jacobus VERLEENE & Rosalia SEZIER (+Leisele, 15-121794)
KW 48 & 49 = Petrus Jacobus TOULOUSE (+Hoogstade, 04-09-1794) & Maria
Joanna MARKEY (+Alveringem, 23 germinal 6)
KW 50 & 51 = Carolus Joannes VIENNE (+Izenberge, 22 frimaire 14) & Maria Joanna
BAEKELANDT
KW 52 & 53 = KW 36 & 37
KW 54 & 55 = KW 38 & 39
KW 60 & 61 = Petrus Joannes VERSTRAETE (+Moorslede, 14-08-1831) & Maria
Theresia VANDENBROUCKE (+Moorslede, 17-10-1814)
KW 62 & 63 = Henricus Silvester TACCOEN (+Bikschote, 01-03-1834) & Isabella
Clara Francisca BLIECK
KW 64 & 65 = Franciscus VAN GREVELYNN (°Hondschoote) & Anna Theresia
FYSENU (°Gijverinkhove)
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DE PAROCHIES IN DE STAD VEURNE
JOERI STEKELORUM
Wie met zijn familiegeschiedenis in het Ancien Regime (periode voor 1796) in de stad Veurne terecht komt, moet
voor genealogische gegevens zoeken in de parochieregisters van drie parochies: Sint-Niklaas, Sint-Walburga en
Sint-Denijs. Na de Franse revolutie wordt de parochie Sint-Denijs afgeschaft. We vonden op www.cartesius.be
een stadsplattegrond van Veurne met aanduiding van de grenzen van de parochies Sint-Walburga, Sint-Nijklaas en
Sint-Denijs. Deze kaart bevindt zich in het archief van het Algemeen Rijksarchief, meer bepaald in de Verzameling
Kaarten en plattegronden in Handschrift. Reeks II./Verzameling Kaarten en plattegronden in Handschrift. Reeks
II, nr. 149. Deze kaart is niet gedateerd maar dateert wellicht uit de 18 de eeuw. Link naar de kaart: kaart.

Op de kaart hieronder hebben we enkele oriëntatiepunten gezet.
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VERZOEK VAN ONS LID NICKY VILEYN
JOERI STEKELORUM
Ons lid Nicky VILEYN werkt momenteel aan de geschiedenis van de familie Provoost uit RamskapelleOostduinkerke-Lo-Wulveringem-Diksmuide. Wie informatie en/of documentatie heeft over deze familie kan
contact nemen via nvileyn@hotmail.com .

FOTO’S 14/18 VAN HET IJZERFRONT
FREDDY RUBBEN
Foto's door een Duits fotograaf genomen. Het hele IJzerfront in beeld gebracht vanaf de Duitse linies, van
Nieuwpoort via Tervate tot Diksmuide en verder naar Poelkapelle.
Uitzonderlijke oorlogsfoto's aan de Ijzer 1914/1918 foto's gemaakt door de Werhmacht.

de link:
https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157649470476229
Bekijk ook de even zeldzame foto's van batterij 'Pommern' in volgend album.

https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157656806020692

NIEUWE PUBLICATIES FV WESTKUST
Op woensdag 18 december om 19 uur worden in het Spaans Paviljoen (Ooststraat 1) te Veurne drie nieuwe
publicaties voorgesteld, van de hand van Gaby Van Canneyt, Joeri Stekelorum en Jan Van Acker:
‐

Terriers van ’s Heerwillemscappelle (1727-1729) en van Sinte Nicolais Beoosterpoort (1729-1737)

‐

Terriers van Wulpen (1723-1725) en van Booitshoeke (1725)

‐

Vervallen, afghebrande ende gheruineerde hofsteden onder de casselrie van Veurne (1726)

Een afzonderlijke uitnodiging voor dit uniek moment volgt.

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 37,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u30
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Chantal Loones, ondervoorzitster
Philip Overbergh, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Willy Moons, Gaby Van Canneyt, Pierre
Ryckaert,Hilon Vanleenhove, Marleen Berneel, Caroline Beele
bestuursleden

20ste jaargang – nr. 1 – driemaandelijks
januari – maart 2020
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470
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DE FAMILIE DUCLOS (VEURNE)
JOERI STEKELORUM
Op 25 juni 1749 doet ene Nicolais du Clos, postmeester van paarden en koopman in wijnen te Veurne, een aanvraag
(bron: Stadsarchief Veurne, Oud Archief nr. 343 f. 328bv-330v) bij het magistraat van de stad en kasselrij Veurne,
met name “dat hy suppliant sigh geerne soude geneiren met het logieren ende herberghen van passanten ende
aen de selve midtsgaeders aen d’inwoonders deser stede te venten ende debitteeren wyn, bier ende andere
liqueuren, emmers de selve te tracteeren gelyck alle hostelliers verobligiert syn te doen”. Hij vraagt dus de
toelating om een hostelrie te mogen inrichten in de stad Veurne waarbij hij overnachting wil aanbieden, evenals
het schenken van wijn en likeuren. Hij wil zich daarbij conformeren aan de bestaande regelgeving, met name aan
de politieke ordonnantie (31.08.1639 en 14.09.1712) over het houden van hostelryen. Hij motiveert bovendien
zijn aanvraag als volgt: “te decken drye bedden ende ses peirden te houden, waerby noch gheconsidereert dat de
fonctie van postmeester van peerden den supplliant noodtsaeckt ende verobligiert van ghedeurighlyck eene
merckelycke partie van peirden ende tot dies de noodighe stallen t’onderhouden ende te gebruycken by t’welcke
niemant eenige prejuditie ofte schaeden lyden en can, te meer aengesien den suppliant syn wynmagazyn separaet
ende buyten syn huys is houdende ende t’allen tyde subiet is aen de retrouve ende invont die de pachters van
t’stats octroy sullen believen te nemen”.
Het magistraat vroeg hierover diverse adviezen. Eerst en vooral van het ambacht van de herbergiers van Veurne.
Zij waren blijkbaar niet erg happig om een niet lid toelating te verlenen, gezien ze een tegenstrijdigheid met de
ordonnantie opmerkten: “niet validelyck te connen toestemmen, in den tydt dat het gonne door hem by requeste
verpaght, t’eenemael is incompatible met syne commercie als coopman van wynen”. Het advies werd verleend
op 26 juni 1749 door deken Joannes Denys en de leden J. Vanloo, Frans Matsaert, Joannes Boeckx, M. Vandeputte,
P(iete)r Devisscher, Mattheus Bernaert, P(iete)r Declercq, J.B. Watisset, P(iete)r Jacobus Bostyn, Frans
Coolenbrant en Frans Leenman.
De volgende in de rij om advies te geven was de luitenant-baljuw J.B. Allemeesch. Ook hij verwijst expliciet naar
de ordonnanties van 1639 en 1712 waarbij het “is verboden aen de wynstekers ofte wynvercoopers woonende
binnen deste stadt eenigh volck in hemlieden huyse saete te verleenen en ghelaeghwys te laeten dryncken, als
oock eenighe wyn by cannen ofte stoopen te laeten haelen ofte venten op de boete van t’sestigh ponden par(isi)s”.
Hij haalt er bovendien nog twee plakkaten bij, met name deze van 22 juni 1589 en 1 juli 1616 die stelt dat het
niet “te permitteeren eenighe hosteliers ofte herberghen te houden dan de gonnen noodigh zyn naer advenante
van het gemeente van de stadt ofte dorp”. Hij liet wel het oordeel aan het magistraat die moest oordelen “offer
nogh eenige herbergen binnen dese stadt noodigh zyn, en of uwe edelheden van intentie syn van hunnen politicque
ord(onnanti)e te vernietighen”…
De pachter van het octrooi op bier en wijn, Mercello, verklaarde op 26 juni “que le s(ieur) Du Clos, maitre des
postes en cette ville, luy a payé les droits de ville suivant la taxe tant de l’une, que de l’autre boisson jusqu’à ce
jour, le tout sans aucune de finalité de sa part”.
Ten slotte was er de ontvanger van de domeinen Richard die op 2 juli 1749, in naam van de heer Dieu pachtergeneraal van de domeinen, verklaarde dat Duclos zijn wijnmagazijn inderdaad buiten zijn woning gelegen was en
hij geen bezwaar heeft tegen de aanvraag.
Na deze adviesronde kan Nicolas Duclos zijn wederwoord geven. Hij meent te weten dat op de vergadering van
het ambacht van herbergiers het enkel Vandeputte was die tegen de aanvraag was omwille van strijdigheid met
de ordonnantie; hij stelt bovendien dat het niet de bedoeling is om te verkopen bij zin wijnmagazijn, maar wel
op een andere plaats waar de hostelerie is en hij bovendien nu reeds de kantine van het garnizoen open houdt.
Op 5 juli geeft het magistraat de toelating mits Duclos lid wordt van het ambacht van de herbergiers en het advies
van de ontvanger van de domeinen wordt gevolgd.
***
De aanvrager, Nicolas Duclos, was een Fransman, geboren op 15 maart 1701 in La Falaise, een kleine gemeente
langs de Seine, een 50-tal kilometer ten westen van Parijs. Op 13 oktober 1745 wordt hij poorter van de stad en
de kasselrij Veurne. Hij moet dus minstens een jaar voordien reeds in de stad zijn komen wonen. Op 7 juli 1744
vielen de Franse troepen de in de sinds 1713 Oostenrijkse Nederlanden gelegen stad Veurne binnen: het garnisoen
capituleerde den 10en, den coninck die alsdan was tot Dunckercke arriveerde op den 13en in het camp voor
Veurne alwaer langs de poorte van Nieupoort hebbende sien defileren het garnisoen met alle d’honneurs militaire
dede zynen entrée binnen de selve stadt, alwaer in de groote kercke ghesongen wiert den te Deum (zie Colens
Jules, La guerre de 1744-1748, in La Flandre, tome 4 p. 59-78 en 203-220). Met de vrede van Aken op 18 oktober
1748 kwam hieraan een einde. Het duurde evenwel tot januari 1749 vooraleer de Franse bezettingstroepen de
Oostenrijkse Nederlanden ontruimden.
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Doopakte van Nicolas Duclos, La Falaise, 15-03-1701
Nicolas was het twaalfde kind van wijnbouwer Charles Duclos (La Falaise, 1654-1720) en het vierde kind van zijn
derde echtgenote Marie Leroux. Enkele dagen nadat hij poorter van Veurne werd, huwt hij in de Sint-Niklaaskerk
van Veurne met Marie Jeanne Pieternelle Verleure, weduwe sinds 1727 van procureur Francois L’Abé. Zij werd
geboren in Duinkerke op 13 oktober 1705 als dochter van Michael Verleure en Petronille Clabots.
Het echtpaar Duclos-Verleure worden aldus de stamouders van een nageslacht, die twee gekende nakomelingen
zou tellen: kanunnik Adolf Duclos en madame Arlette Duclos, liberaal gemeenteraadslid en schepen te Poperinge,
volksvertegenwoordiger en provincieraadslid.
Nicolas Duclos overleed in Veurne op 8 januari 1762 en werd twee dagen nadien begraven in de Sint-Niklaaskerk.
Zijn echtgenote overleed in Nieuwpoort op 11 december 1779.
Kinderen van Nicolas en Marie:
1 Nicolaus Guilielmus Duclos, geboren op 05-09-1746 in Veurne. Volgt II-a.
2 Ludovicus Eugenius Duclos, geboren op 06-12-1747 in Veurne en er overleden op 05-03-1748.
3 Joanna Maria Duclos, geboren op 07-12-1748 in Veurne en er overleden op 12-01-1749.
4 Ludovicus Franciscus Duclos, geboren op 14-03-1751 in Veurne. Volgt II-b.
5 Maria Josepha Duclos, geboren op 11-05-1753 in Veurne er overleden op 11-06-1753.
II-a Nicolaus Guilielmus Duclos is geboren op 05-09-1746 in Veurne, zoon van Nicolas Duclos (zie I) en Marie Jeanne Pieternelle
Verleure. Nicolaus is overleden op 02-11-1789 in Veurne, 43 jaar oud. Nicolaus trouwde met Agneta Petronilla Renier. Agneta
is geboren in Duinkerke, dochter van Jean Baptiste Renier en Joanna Petronille Clothilde Clarebout. Agneta is overleden op
27-07-1798 in Veurne.
Kinderen van Nicolaus en Agneta:
1 Maria Joanna Agneta Duclos, geboren op 21-03-1770 in Veurne en er overleden op 03-06-1770.
2 Ludovicus Franciscus Joannes Duclos, geboren op 08-04-1773 in Veurne. Volgt III-a.
3 Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos, geboren op 03-10-1775 in Veurne. Volgt III-b.
4 Michael Benedictus Duclos, geboren op 20-07-1781 in Veurne en er overleden op 08-10-1783
II-b Ludovicus Franciscus Duclos is geboren op 14-03-1751 in Veurne, zoon van Nicolas Duclos (zie I) en Marie Jeanne
Pieternelle Verleure. Ludovicus is overleden op 13-08-1794 in Veurne, 43 jaar oud. Hij is begraven op 13-08-1794 in Veurne
(Sint-Walburga). Ludovicus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1775 met Joanna Francisca Wangermain, ongeveer 29
jaar oud. Joanna is geboren op 14-01-1746 in Hondschoote, dochter van Jean Baptiste Wangermain en Isaballa Francisca
Coulier. Joanna is overleden op 05-11-1803 in Veurne, 57 jaar oud.
Kinderen van Ludovicus en Joanna:
1 Maria Joanna Duclos, geboren op 11-07-1776 in Veurne en er overleden op 06-06-1842, 65 jaar oud. Maria trouwde,
28 jaar oud, op 03-07-1805 in Veurne met Philippus Franciscus Delanghe, 21 jaar oud, geboren op 01-02-1784 in
Veurne, zoon van Philippus Jacobus Delanghe en Monica Barbara Idou. Philippus is overleden op 27-11-1845 in Veurne,
61 jaar oud. Beroep: traiteur.
2 Ludovicus Josephus Nicolaus Duclos, geboren op 03-04-1778 in Veurne. Volgt III-c.
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3 Josephina Agneta Maria Duclos, geboren op 07-09-1780 in Veurne, overleden op 14-09-1840 in Gent in de Bijloke,
60 jaar oud. Josephina trouwde, 28 jaar oud, op 08-02-1809 in Gent met Joannes Baudouinus Gavel, 24 jaar oud.
Joannes is geboren op 12-10-1784, zoon van Baudouin Gavel en Catharina Petronilla Piersens. Joannes is overleden
vóór 1820, ten hoogste 36 jaar oud. Beroep: behanger-garnierder.
4 Josephus Melchior Duclos, geboren op 04-01-1783 in Veurne en er overleden op 12-05-1784.
5 Catharina Coleta Duclos, geboren op 24-11-1784 in Veurne en overleden op 22-01-1833 in Gent, 48 jaar oud. Beroep:
naaister. Ongehuwd.
6 Henricus Josephus Duclos, geboren op 20-12-1789 in Veurne. Henricus is overleden na 1812, minstens 23 jaar oud.
Van zijn overlijden, noch nakomelingen, vonden we tot nu toe enig spoor.
III-a Ludovicus Franciscus Joannes Duclos is geboren op 08-04-1773 in Veurne, zoon van Nicolaus Guilielmus Duclos (zie II-a)
en Agneta Petronilla Renier. Ludovicus is overleden op 25-07-1808 in Veurne, 35 jaar oud. Beroep: dagloner/werkman.
Ludovicus trouwde, 25 jaar oud, op 08-02-1799 in Veurne met Genoveva Susanna D’Hulst, 26 jaar oud. Genoveva is geboren
op 10-11-1772 in Alveringem, dochter van Josephus D’Hulst en Mildra Constantia Duyck. Genoveva is overleden op 12-08-1828
in Veurne, 55 jaar oud.
Kinderen van Ludovicus en Genoveva:
1 Jaques Benoit Edouard Duclos, geboren op 08-06-1800 in Veurne. Volgt IV-a.
2 Louis Francois Charles Duclos, geboren op 21-01-1803 in Veurne. Volgt IV-b.
3 Rosalie Genovieve Duclos, geboren op 25-10-1805 in Veurne en er overleden op 05-06-1806.
4 Honorine Albertine (Josephine) Duclos, geboren op 08-09-1807 in Veurne. Josephine is overleden na 1815.

III-b Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos is geboren op 03-10-1775 in Veurne, zoon van Nicolaus Guilielmus Duclos
(zie II-a) en Agneta Petronilla Renier. Josephus is overleden op 30-09-1843 in Veurne, 67 jaar oud (inventaris na overlijden
opgemaakt door notaris F.X. Ghewy te Veurne (63/1843, 16-17 & 20 november). Beroep:
apotheker.
Josephus:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 08-08-1797 in Veurne met Maria Theresia Peellaert, 18 jaar oud,
geboren op 14-10-1778 in Veurne, dochter van Benignus Josephus Peelaert en Maria Magdalena
Doncker. Maria is overleden op 21-10-1820 in Veurne, 42 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 18-05-1822 in Veurne met Joanna Clara Josepha Declercq, 29 jaar oud, geboren op 12-05-1793
in Veurne, dochter van Petrus Jacobus Declercq en Isabella Clara Moens. Joanna is overleden op 05-07-1858 in Veurne, 65 jaar
oud. Joanna is weduwe van Engelbertus Jacobus Demolder (ovl. 1821).

Kinderen van Josephus en Maria:
1 Natallie Anne Duclos, geboren op 03-11-1799 in Veurne en overleden op 31-03-1840 in Lille (F). Beroep:
drankenhandelaarster. Natallie: (1) trouwde, 22 jaar oud, op 12-08-1822 in Veurne met Franciscus Joannes
Depoorter, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op 25-01-1799 in Nieuwpoort, zoon van Franciscus Xaverius Depoorter
en Anna Maria Dewilde. Franciscus is overleden op 30-04-1830 in Kortrijk, 31 jaar oud. (2) trouwde, 31 jaar oud, op
04-05-1831 in Doornik met Jean Baptiste Lestarquit, 28 jaar oud. Jean is geboren op 04-11-1802 in Vaulx, zoon van
Eloi Joseph Lestarquit en Marie Augustine Wuibaux.
2 Pierre Joseph Benigne Duclos, geboren op 25-12-1800 in Veurne en er overleden op 04-05-1802.
3 N. Duclos, levenloos geboren kind, geboren op 03-02-1805 in Veurne.
4 Pauline Catherine isabelle Cecile Duclos, geboren op 30-04-1807 in Veurne en er overleden op 01-04-1823 in
Veurne, 15 jaar oud.
5 Hortense Narcisse Rose Flore Duclos, geboren op 27-12-1811 in Veurne.
6 Desire Henri Pierre Joseph Duclos, geboren op 08-02-1816 in Veurne. Volgt IV-c.
7 Amelia Joanna Duclos, geboren op 27-03-1834 in Veurne en er overleden op 26-11-1835 in Veurne.
Kinderen van Josephus en Joanna:
8 Edmundes Josephus Duclos, geboren op 01-11-1823 in Veurne. Volgt IV-d.
9 Victor Augustus Duclos, geboren op 21-03-1825 in Veurne. Volgt IV-e.
10 Zelia Joanna Duclos, geboren op 05-05-1826 in Veurne en er overleden op 16-09-1826.
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11 Edouardus Seraphinus Duclos, geboren op 28-11-1827 in Veurne. Volgt IV-f.
12 Zelia Joanna Duclos, geboren op 06-01-1831 in Veurne. Zelia is overleden op 19-04-1904 in Veurne, 73 jaar oud.
Zelia trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1857 in Veurne met Henricus Carolus Nootaert, 27 jaar oud. Henricus is geboren
op 25-10-1829 in Veurne, zoon van Henricus Nootaert en Henrica Constantia Vandenberghe. Henricus is overleden in
1903 in Veurne, 74 jaar oud. Beroep: schoenmaker.
13 Leopoldus Josephus Duclos, geboren op 02-06-1832 in Veurne. Volgt IV-g.
III-c Ludovicus Josephus Nicolaus Duclos is geboren op 03-04-1778 in Veurne, zoon van Ludovicus Franciscus Duclos (zie II-b)
en Joanna Francisca Wangermain. Ludovicus is overleden op 20-05-1845 in Brugge, 67 jaar oud. Beroep: kleermaker.
Hij was een oud-soldaat van Napoleon: in dienst getreden in januari 1799 in het 71ste Linieregiment, vervolgens in het 35ste
regiment Infanterie om te eindigen bij de Grenadiers van de fameuze Garde Impérial (24 mei 1807). Hij maakte de campagnes
mee in Oost-Europa van 1799 tot 1802, van 1803-1805 streed hij in Batavië om vanaf 1806 deel uit te maken van La Grande
Armée in Italië (1806), Spanje (1808), Duitsland (1809) en Rusland (1812). Op 10 december 1813 wordt vermoed dat hij in
Rusland werd gevangen genomen.
Ludovicus:
(1) trouwde, 41 jaar oud, op 11-10-1819 in Veurne met Joanna Theresia Fournier, 34 jaar oud. Joanna is geboren op 15-081785 in Veurne, dochter van Andreas Fournier en Isabella Clara Bonte. Joanna is overleden op 28-01-1821 in Veurne, 35 jaar
oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 30-04-1821 in Veurne met Theresia Albertina Pollinghel, 46 jaar oud. Theresia is geboren op 0104-1775 in Oeren, dochter van Franciscus Pollinghel en Isabella Clara Six. Theresia is overleden op 05-06-1837 in Veurne, 62
jaar oud.
(3) trouwde, 59 jaar oud, op 04-09-1837 in Veurne met Maria Theresia Joanna Cloet, 54 jaar oud. Maria is geboren op 11-051783 in Veurne, dochter van Carolus Eugenius Cloet en Joanna Theresia Billiet. Maria is overleden op 23-12-1874 in Veurne, 91
jaar oud.
Kinderen van Ludovicus en Joanna:
1 Maria Theresia Duclos, geboren op 17-07-1820 in Veurne. Maria is overleden op 18-08-1901 in Veurne, 81 jaar oud.
Maria bleef ongehuwd.
2 N. Duclos, levenloos geboren zoon, geboren op 28-01-1821 in Veurne.
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IV-a Jaques Benoit Edouard Duclos is geboren op 08-06-1800 in Veurne, zoon van Ludovicus Franciscus Joannes Duclos (zie IIIa) en Genoveva Susanna D’Hulst. Jaques is overleden op 21-03-1841 in Veurne, 40 jaar oud. Beroep: tabakswerker.
Jaques:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 23-09-1830 in Lo met Josephina Victoria Demeersseman, 24 jaar oud. Josephina is geboren op
18-05-1806 in Lo, dochter van Petrus Joannes Demeersseman en Carolina Amelia Dequidt. Josephina is overleden op 15-111835 in Veurne, 29 jaar oud (oorzaak: kinderbed).
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 27-01-1836 in Veurne met Catharina Coletta Moeneclaey, 37 jaar oud. Catharina is geboren op
26-12-1798 in Izenberge, dochter van Gabriel Joannes Moeneclaey en Maria Theresia Becuwe. Catharina is overleden op 30-111850 in Brugge, 51 jaar oud.
Kinderen van Jaques en Josephina:
1 Josephus Leopoldus Duclos, geboren op 21-01-1832 in Veurne en er overleden op 13-02-1832.
2 Paulina Josephina Duclos, geboren op 28-01-1833 in Veurne. Paulina is overleden op 20-04-1861 in Veurne, 28 jaar
oud. Beroep: werkster. Zij krijgt een dochter Rosalia Sophia, geboren in 12-1857 en overleden op 12-02-1858 in Veurne.
3 Maria Sophia Duclos, geboren op 25-01-1834 in Veurne en er overleden op 17-02-1834.
4 Carolus Ludovicus Josephus Duclos, geboren op 30-01-1835 in Veurne en er overleden op 01-04-1835.
5 N. Duclos, levenloos geboren dochter, geboren op 14-11-1835 in Veurne.
Kinderen van Jaques en Catharina:
6 Celestina Desiree Duclos, geboren op 19-06-1837 in Veurne en er ongehuwd overleden op 05-02-1909.
7 N. Duclos, levenloos geboren kind, geboren op 07-11-1838 in Veurne.
IV-b Louis Francois Charles Duclos is geboren op 21-01-1803 in Veurne, zoon van Ludovicus Franciscus Joannes Duclos (zie IIIa) en Genoveva Susanna D’Hulst. Louis is overleden op 10-11-1866 in Jabbeke, 63 jaar oud. Beroep: timmerman.
Louis trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1835 in Jabbeke met Coleta Borgoo, 24 jaar oud. Coleta is geboren op 07-04-1811 in
Jabbeke, dochter van Casimirus Borgoo en Maria Anna Deleu. Coleta is overleden op 09-05-1887 in Jabbeke, 76 jaar oud.
Kinderen van Louis en Coleta:
1 Joannes Duclos, geboren op 18-06-1836 in Jabbeke en er overleden op 08-07-1906, 70 jaar oud. Joannes bleef
kinderloos. Beroep: schoenmaker. Joannes trouwde een eerste maal, 53 jaar oud, op 29-01-1890 in Jabbeke met
Victoria Vanhessche, 58 jaar oud. Victoria is geboren op 09-04-1831 in Jabbeke, dochter van Joannes Vanhessche en
Marianne Vermeulen. Victoria is overleden op 23-06-1893 in Jabbeke, 62 jaar oud. Joannes hertrouwde, 58 jaar oud,
op 26-07-1894 in Jabbeke met Ludovica Wanket, 48 jaar oud. Ludovica is geboren op 04-03-1846 in Jabbeke, dochter
van Godefridus Wanket en Julie De Simpel. Ludovica is overleden na 1906, minstens 60 jaar oud.
2 Edouard Duclos, geboren op 18-06-1838 in Jabbeke en er ongehuwd overleden op 30-11-1917.
3 Carolus Duclos, geboren op 12-11-1839 in Jabbeke en er ongehuwd overleden op 17-03-1910. Beroep: schoenmaker.
4 Sophia Duclos, geboren op 14-04-1842 in Jabbeke en er overleden op 31-07-1867.
5 Ludovicus Duclos, geboren op 10-02-1845 in Jabbeke en er overleden op 12-04-1894, 49 jaar oud. Beroep:
schoenmaker en herbergier. Ludovicus trouwde, 41 jaar oud, op 26-01-1887 in Jabbeke met Leonia Baltens, 23 jaar
oud. Leonia is geboren op 12-03-1863 in Oedelem, dochter van Eduardus Baltens en Virginia Devriendt. Leonia is
overleden op 16-07-1945 in Oostende, 82 jaar oud. Het koppel kreeg twee zoons en drie dochters. Zonder mannelijke
nakomelingen.
6 Amandus Duclos, geboren op 02-05-1847 in Jabbeke en er overleden op 22-06-1865, 18 jaar oud. Beroep:
timmerman.
7 Joseph Duclos, geboren op 18-12-1849 in Jabbeke. Joseph is overleden op 12-04-1874 in Brugge, 24 jaar oud. Joseph
bleef kinderloos. Beroep: schoenmaker. Joseph trouwde, 24 jaar oud, op 29-12-1873 in Jabbeke met Maria Louisa
Vandevannet, 22 jaar oud. Maria is geboren op 02-07-1851 in Loppem, dochter van Frans Vandevannet en Catharina
Vanhee.
8 Petrus Duclos, geboren op 02-01-1853 in Jabbeke en er overleden op 01-04-1889, 36 jaar oud. Beroep: timmerman.
Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 09-09-1879 in Jabbeke met Eugenia Doom, 24 jaar oud. Eugenia is geboren op 05-061855 in Jabbeke, dochter van Joannes Doom en Rosalia Houvenaeghel. Eugenia is overleden op 13-09-1924 in SintAndries, 69 jaar oud. Eugenia trouwde later op 23-03-1892 in Jabbeke met Augustus Cobbaert (1857-1917). Het koppel
kreeg twee zoons en twee dochters, waarvan nog naamdragers als afstammeling in leven zijn (regio Brugge).
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IV-c Desire Henri Pierre Joseph Duclos is geboren op 08-02-1816 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus
Duclos (zie III-b) en Maria Theresia Peellaert. Desire is overleden op 06-06-1882 in Brugge, 66 jaar oud. Beroep: apotheker.
Desire trouwde, 22 jaar oud, op 07-11-1838 in Brugge met Hortense Justine Bogaert, 27 jaar oud. Hortense is geboren op 2609-1811 in Brugge, dochter van Joannes Franciscus Bogaert en Anna Carolina Verhaeghe. Hortense is overleden op 01-01-1892
in Pervijze, 80 jaar oud, in de pastorie bij haar zoon Adolphe.
Kinderen van Desire en Hortense:
1 N. Duclos, levenloos geboren zoon, geboren op 21-05-1840 in Brugge.
2 Adolphe Juliaan Duclos, geboren op 31-08-1841 in Brugge en er overleden op 06-03-1925, 83 jaar oud. Zie zijn
biografie hierna.
3 Marie Josephine Duclos, geboren op 16-03-1843 in Brugge en er ongehuwd overleden op 22-12-1921.
4 Anna Marie Francoise Duclos, geboren op 18-12-1850 in Brugge en er overleden op 13-07-1863.
5 Joseph Desire Duclos, geboren op 10-06-1853 in Brugge. Joseph is overleden op 30-12-1914 in Oostende, 61 jaar
oud. Hij is begraven op 04-01-1915 in Oostende, Sint-Pieter & Pauluskerk. Joseph bleef ongehuwd. Hij was priester
(01-10-1875 leraar zang aan de Normaalschool van Torhout; priester gewijd 10-06-1876 met eremis te Torhout op 0106-1876, Muziekschool Lemmens in Mechelen 1879-1880, onderpastoor OLV Poperinge december 27-12-1880;
onderpastoor Sint-Pieters & Paulus Oostende 24-05-1886, ontslag 18-07-1888)

Kanunnik Adolphe Duclos
Adolphe Duclos was de zoon van de Brugse apotheker Desiderius Pieter Hendrik Cornelis Duclos, geboren op 11 februari 1816
te Veurne. Zijn vader was een van de oprichters van de Katholieke partij van Brugge. Zijn moeder Hortense Bogaert, werd
geboren in de Kuipersstraat te Brugge op 26 september 1811. Zij stamde uit verschillende generaties drukkers. Zij was de
kleindochter van de stichter van de 'Gazette van Brugge'.
Duclos liep school in het atheneum van Brugge, vervolgens in het college van Ieper en vanaf de vierde middelbare in SintLodewijkscollege in Brugge. In de retorica 1859-60 had hij de priester en taalkundige Leonard Lodewijk De Bo (1826-1885) als
leraar.
In oktober 1860 trad hij binnen in het Klein Seminarie in Roeselare. In 1861 vervolgde hij zijn studie aan het groot-seminarie
in Brugge, en leerde toen Guido Gezelle kennen. Op 10 juni 1865 werd hij priester gewijd en aansluitend leraar benoemd in
het West-Vlaamse Torhout. Vanaf 1868 was hij ondersecretaris en 'bewaarder van de relikwieën' in het bisdom en in 1884 werd
hij erekanunnik. In 1889 werd hij pastoor in Pervijze bij Diksmuide en in 1897 in Ieper.
Op 20 mei 1903 werd hij teruggeroepen naar Brugge. Hij verbleef in zijn neogotische woning aan de Hendrik-Consciencelaan.
Hij werd benoemd tot kanunnik van het kapittel. Op 13 december 1910 werd hij econoom opzichter van het bisschoppelijk
college en op 13 december 1911 werd hij benoemd tot kanunnik-cantor.
Op zijn doodsbrief werd vermeld : 'Kanonik-Cantor, Secretaris van het Kappitel en van het Bureel der Kerkmeesters der
hoofdkerk van Brugge, briefwisselend lid der Koninklijke Commissie van gedenkstukken, Ridder van de Leopoldorde'
In 1871 volgde Duclos Guido Gezelle op als redacteur van het weekblad Rond den Heerd (1871-1902). Gezelle had het
redacteurschap vanwege financiële en gezondheidsproblemen moeten afgeven. Met Adolf Duclos brak voor het katholieke
gezinsblad 'Rond den Heerd' een bloeiperiode aan. In 1874 was hij stichtend voorzitter van de 'Gilde van Sinte Luitgaarde',
opgericht ter ondersteuning van 'Rond den Heerd'.
In 1875 was hij initiatiefnemer en medestichter van een Brugse afdeling van het Davidsfonds. Gedurende meer dan drie
decennia zou hij in het hoofdbestuur van deze vereniging zetelen.
Duclos was ook bestuurslid en later voorzitter van de Société Archéologique de Bruges, voorloper van wat het Gruuthusemuseum
werd. Hij speelde een voorname rol in de feestelijkheden bij de onthulling in 1887 van het standbeeld ter ere van Breydel en
De Coninck, en ontwierp verschillende religieuze processies en historische stoeten.
Duclos behoorde samen met Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach en Hugo Verriest tot de belangrijkste vertegenwoordigers van
het West-Vlaamse particularisme, de Vlaamse Beweging in West-Vlaanderen. Kenmerkende standpunten van deze groepering
waren het ultramontane katholicisme en de koestering van de eigen streektaal. Het Standaardnederlands werd door de
particularisten in verband gebracht met "Hollandse steriliteit" en het protestantisme. Ook de taalbemoeienissen van de in 1886
opgerichte Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde konden niet rekenen op de instemming van Duclos en c.s. die het
West-Vlaamse taaleigen wilden behouden. 'Rond den Heerd' werd een belangrijke spreekbuis voor deze beweging, totdat deze
rol rond 1880 door andere tijdschriften werd overgenomen.
Duclos speelde ook een gezaghebbende rol in de ideeën over architectuur en monumentenzorg. Voorstander van het bouwen
in 'Brugse stijl', promoveerde hij de neogotiek volgens de Engelse canons. Hij onderhield goede vriendschapsbanden met James
Weale, Jean Bethune, Jules Helbig en in Brugge met onder meer Louis Grossé en Samuel Coucke. Hij hield een uitgebreide
documentatie bij, die later in het bezit kwam van priester en historicus Michiel English en na diens dood door de provincie
West-Vlaanderen werd verworven. Duclos mengde zich in talrijke discussies over bouwen en restaureren en werd een actief lid
van de Provinciale Commissie voor monumenten.
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Het voornaamste en meest blijvende werk van Duclos is zijn Bruges, histoire et souvenirs dat, een eeuw na publicatie, nog
altijd een standaardwerk blijft over Brugge en in zijn allesomvattende ambitie ondertussen op vele punten aangevuld of
verbeterd is, maar nooit vervangen.
Een straat in Brugge - (gemeenteafdeling Sint-Pieters) draagt sinds 1949 zijn naam.
(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Duclos)

IV-d Edmundes Josephus Duclos is geboren op 01-11-1823 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos
(zie III-b) en Joanna Clara Josepha Declercq. Edmundes is overleden op 18-05-1877 in Veurne, 53 jaar oud. Beroep:
apotheker.
Edmundes trouwde, 24 jaar oud, op 17-11-1847 in Veurne met Maria Sophia Barbara Boudeweel, 19 jaar oud. Maria is
geboren op 12-02-1828 in Veurne, dochter van Petrus Boudeweel en Maria Anna Bossant. Maria is overleden op 04-03-1896 in
Oudenburg, 68 jaar oud. Maria trouwde later op 30-01-1886 in Oudenburg met Jan Francis Depraetere (1816-1895).
Kinderen van Edmundes en Maria:
1 Hectoor Isidoor Polydoor Duclos, geboren op 13-02-1849 in Veurne en overleden na 1904 in Sint-Joost-ten-Node.
Beroep: kantoorbediende. Hectoor trouwde, 33 jaar oud, op 03-01-1883 in Veurne met Maria Theresia Degraeuwe,
47 jaar oud. Maria is geboren op 01-03-1835 in Pervijze, dochter van Ludovicus Carolus Degraeuwe en Joanna
Theresia Misselyn. Maria is overleden na 1904 in Sint-Joost-ten-Node, minstens 69 jaar oud. Maria is weduwe van
Benedictus Ludovicus Coppein (ovl. 1879)
2 Gustaf Arthur Victor Duclos, geboren op 12-09-1850 in Veurne. Volgt V.
3 Zenaide Zoe Duclos, geboren op 28-12-1853 in Veurne. Zenaide trouwde, 23 jaar oud, op 07-04-1877 in Veurne
met Henricus Franciscus Vanzeeland, 22 jaar oud. Henricus is geboren op 02-08-1854 in Bierbeek, zoon van
Arnoldus Vanzeeland en Maria Elisa Vanbedts. Henricus is overleden na 1877 in Bierbeek, minstens 23 jaar oud.
Beroep: drogist, woonde in Vilvoorde in 1896
4 Theophile Emile Duclos, geboren op 26-03-1858 in Veurne en er overleden op 15-04-1858.
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IV-e Victor Augustus Duclos is geboren op 21-03-1825 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos (zie

III-b) en Joanna Clara Josepha Declercq. Victor is overleden op 23-10-1867 in Poperinge, 42 jaar oud. Beroep: boekdrukker.
Victor trouwde, 23 jaar oud, op 07-06-1848 in Poperinge met Nathalia Virginia Visage, 31 jaar oud. Nathalia is geboren op
10-05-1817 in Poperinge, dochter van Joannes Ludovicus Visage en Maria Theresia Baeckeroot. Nathalia is overleden op 2208-1887 in Poperinge, 70 jaar oud.
Kinderen van Victor en Nathalia:
1 Emerentia Maria Cornelia Duclos, geboren op 14-03-1849 in Poperinge. Emerentia is overleden op 19-10-1934 in
Tielt, 85 jaar oud. Emerentia trouwde, 31 jaar oud, op 07-09-1880 in Poperinge met Henricus Seraphinus
Brutsaert. Henricus is geboren in Pollinkhove.
2 Edmondus Victor Duclos, geboren op 05-04-1850 in Poperinge en er overleden op 15-07-1850.
3 Hemma Maria Cornelia Duclos, geboren op 29-01-1852 in Poperinge. Hemma is overleden op 01-02-1910 in
Kortrijk, 58 jaar oud. Kloosterzuster (Op 18-02-1873 ingetreden bij de Zusters Paulinen te Kortrijk, professie op 2501-1875 onder de naam Margaretha)
4 N. Duclos, levenloos geboren dochter, geboren op 14-08-1853 in Poperinge.
5 Emilius Richardus Renatus Duclos, geboren op 13-08-1855 in Poperinge en er overleden op 15-12-1855.
6 Renatus Eleodore Amatus Duclos, geboren op 12-06-1857 in Poperinge en er overleden op 04-09-1857.
7 Firminus Ludovicus Duclos, geboren op 23-07-1858 in Poperinge en er overleden op 14-08-1858.
IV-f Edouardus Seraphinus Duclos is geboren op 28-11-1827 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos
(zie III-b) en Joanna Clara Josepha Declercq. Edouardus is overleden op 17-04-1891 in Antwerpen, 63 jaar oud. Beroep:
kapitein en majoor in het leger (Achtste Linieregiment).
Edouardus trouwde, 44 jaar oud, op 09-01-1872 in Diest met Anna Théodorina Carolina Deprez, 30 jaar oud. Anna is
geboren op 13-01-1841 in Antwerpen, dochter van Carolus Ludovicus Deprez en Maria Cesara Eponina Cuno. Anna is overleden
omstreeks 1911 in Schaarbeek, ongeveer 70 jaar oud.
Kinderen van Edouardus en Anna:
1 Augusta Maria Hortentia Eponina Duclos, geboren op 11-09-1873 in Antwerpen. Augusta is overleden op 27-121873 in Diest, 3 maanden oud (bij haar grootouders, Cabaretstraat)
2 Augusta Emma Hortensia Eponina Maria Duclos, geboren op 27-04-1875 in Antwerpen. Augusta trouwde, 22 jaar
oud, op 15-06-1897 in Antwerpen met Augustus Petrus Maria Hyacinthus Segers, 29 jaar oud. Augustus is geboren
op 21-01-1868 in Antwerpen, zoon van Petrus Joannes Segers en Augusta Francisca Maria Cornelia Josepha Hyacintha
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Cambier. Augustus is overleden op 05-02-1902 in Antwerpen, 34 jaar oud. Beroep: bureeloverste. Augusta
hertrouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1903 in Antwerpen met Emile Albert Laurent Delsaux, 27 jaar oud. Emile is
geboren op 05-12-1875 in Grandglise (Hen.), zoon van Albert Delsaux en Caroline Joseph Dupont. Beroep: luitenant
bij het zesde linieregiment.
3 Julia Maria Adolphina Duclos, geboren op 12-04-1885 in Antwerpen en er overleden op 13-07-1889.
IV-g Leopoldus Josephus Duclos is geboren op 02-06-1832 in Veurne, zoon van Josephus Franciscus Joannes Nicolaus Duclos
(zie III-b) en Joanna Clara Josepha Declercq. Leopoldus is overleden op 15-11-1895 in Oostende, 63 jaar oud. Beroep:
drukkersknecht.
Leopoldus trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1860 in Oostende met Eugenia Leopoldina Coleta Weysen, 27 jaar oud. Eugenia is
geboren op 19-04-1833 in Oostende, dochter van Joannes Franciscus Weysen en Coleta Genoveva Demoor.
Kinderen van Leopoldus en Eugenia:
1 Julius Leopoldus Victor Duclos, geboren op 31-03-1861 in Oostende en overleden op 12-04-1939 in Zevekote.
Beroep: drukkerknecht. Julius trouwde, 24 jaar oud, op 28-10-1885 in Oostende met Victorina Vanoverbeke, 25
jaar oud. Victorina is geboren op 14-08-1860 in Middelkerke, dochter van Josephus Vanoverbeke en Rosalia Henrion.
Zij hadden één dochter: Helena Maria Duclos, geboren op 13-07-1885 in Oostende. Helena is overleden op 08-081885 in Middelkerke, 26 dagen oud.
2 Leontina Melania Duclos, geboren op 20-12-1863 in Oostende. Leontina is overleden op 12-03-1899 in Brugge, 35
jaar oud. Leontina trouwde, 23 jaar oud, op 21-06-1887 in Oostende met Charles Louis Marie Gregorius, 31 jaar
oud. Charles is geboren op 21-11-1855 in Brugge, zoon van Franciscus Joannes Gregorius en Rosalia Cosman. Charles
trouwde later op 24-04-1901 in Veurne met Romania Eugenia Nootaert (geb. 1860).
3 Maria Eugenia Duclos, geboren op 01-09-1865 in Oostende en er overleden op 16-11-1866.
4 Maria Leonia Duclos, geboren op 24-12-1868 in Oostende en er overleden op 26-07-1873.
V Gustaf Arthur Victor Duclos is geboren op 12-09-1850 in Veurne, zoon van Edmundes Josephus Duclos (zie IV-d) en Maria
Sophia Barbara Boudeweel. Gustaf is overleden op 12-01-1901 in Veurne, 50 jaar oud. Beroep: drogist.
Gustaf trouwde, 29 jaar oud, op 13-11-1879 in Hondschoote met Julia Moncarey, 32 jaar oud. Julia is geboren op 09-06-1847
in Hondschoote, dochter van Jean Baptiste Moncarey en Jeanne Therese Delanote. Julia is overleden op 11-08-1932 in
Veurne, 85 jaar oud.
enig kind van Gustaf en Julia:
Guillielmus Antonius Edmondus (Guillaume) Duclos, geboren op 25-01-1881 in Veurne en er overleden op 28-061962. Beroep: apotheker. Hij trouwde met Rachel de Vallejo, geboren op 27-09-1889 in Veurne en er overleden op
04-03-1932 in Veurne, 42 jaar oud.
Zij hadden één dochter: Arlette Emilienne Duclos, geboren op 23-09-1918 in Houtem en overleden op 09-03-2010 in
Poperinge, 91 jaar oud. Arlette trouwde op 15-06-1939 in Veurne met Sylvain Lahaye, brouwer, geboren op 03-061909 in Poperinge en er overleden op 11-09-1976. Het echtpaar overleed kinderloos. Arlette Duclos was liberaal
provincieraadslid sinds 1949, liberaal gemeenteraadslid te Poperinge (sinds 1953) en liberaal volksvertegenwoordiger
voor het arrondissement Tielt (1968-1974). Ze was voorzitster van de Liberale Vrouwenbond, lid van het
Jeugdbeschermingscomité te Ieper en ondervoorzitter van de Liberale Mutualiteit aldaar.

Rachel de Vallejo
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Arlette Duclos “madame Arlette”

VOORSTELLING VAN NIEUWE PUBLICATIES
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Onze nationale voorzitter Wilfried Devoldere en onze regionale voorzitter Joeri Stekelorum ‐ overzichtsfoto met tal van leden.
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JAN VAN CANEYT WAPENT ZICH IN 1568
GABY VAN CANNEYT & JAN VAN ACKER
Jan van Caneyt wapent zich in 1568 tegen mogelijke valse beschuldigingen wegens het aanhangen van het
protestantisme in de periode van de Beeldenstorm van augustus 1566
Genealoog Arnold Preneel die in zijn stamboom verwant is met de familie Van Canneyt vond in het Algemeen
Rijksarchief te Brussel, Rekenkamer, Kwitanties van Rijsel, nr. 201, twee attesten voor Jan van Caneyt, op twee
opeenvolgende dagen opgesteld:
Een attest op 25.05.1568 in het Latijn opgesteld door Guilielmus de Fraeije, pastoor van de parochiekerk van
Ardooie.
Een attest op 26.05.1568 in het Nederlands opgesteld door baljuw en schepenen van jonkheer Andries van
Claerhout, heer van Ardooie, van zijn heerlijkheid en vierschaar van Ayshove in Ardooie.
Wie was Jan van Caneyt?
In het boek Vijf eeuwen geschiedenis 1500-2000 van de familie Van Canneyt, Vancanneyt, Canneyt, Koksijde,
2003, van Gaby Van Canneyt zijn de oudste sporen van de familie Van Canneyt terug te vinden in de disrekeningen
van Ardooie van de jaren 1553-1581 en een oorkonde uit 1561 uitgevaardigd door de schepenen van de heerlijkheid
Ayshove. (Marijn van Caneyt fs. Marijn was schepen deelsman van deze heerlijkheid Ayshove). Nu kunnen we deze
twee attesten van 1568 daaraan toevoegen. Op de pagina's 18-20 komt deze Jan van Caneyt ter sprake op basis
van de disrekeningen van Ardooie. We resumeren dit om de man enigszins te situeren.
Jan van Caneyt komt voor het eerst voor in 1565 en voor het laatst in 1580. Hij is een vrij bemiddelde burger. In
1565 behoort hij naast Marijn fs. Marijn van Caneyt tot de goede lieden ter hulpe ende onderhoudenesse van den
aermen in desen tyd ende winter vierentsestig. Marijn van Caneyt betaalt dan 3 pond parisis als steun aan de dis
en Jan van Caneyt 14 pond parisis.
Ook in latere disrekeningen worden hij en Marijn van Caneyt vermeld. In 1570 werd Marijn van Caneyt fs. Marijn
vergoed van houte ghecocht om den aermen bedraghent 123 pond 10 s., en in 1576 Jan van Caneyt van coope van
houte op de grote ra 59 pond parisis. Begin 1574 stond hij met iemand anders borg bij de instelling van een
jaarrente van 12 pond parisis voor de dis, te betalen op 15 augustus, door Michiel vander Helle. In de rekening van
1580-1581 zien we dat Jan van Caneyt zowel deze rente als een andere (van 8 pond parisis, namens Michiel vander
Cnock) betaalde. Hij was dus een soort zaakwaarnemer.
Het attest in het latijn van 25.05.1568
Universis et singulis presentes litteras inspecturis, Guilielmus de Fraeije, presbiter curatus ecclesię de Hardoije
Brugensis diocesis, perpetuam in christo Jesu, salutem. Cum ex iniuncto nobis officio precipue ubi requisiti
fuerimus veritatis testimonium adhibere teneamur super vita moribus et conversatione nostrorum subditorum
quorum notitiam habemus hinc est quod Joannem van Caneijt coniugatum inter ceteros nostrorum parochianorum
esse virum probum et honestum tenore presentium certificamus et attestamur nullo excommunicationis vinculo
innodatum nullaque hereticę pramtatis habe infectum sed obedientem sanctę Romanę ecclesię filium semper
fuisse et esse de presenti. Quare quid ad vos perpetrati sui sceleris gratiam nuploraturus declinaverit eiusdem
humaniter et gratiose recipere pro vestra benignitate non dedignemini in permissiorum fidem ac testimonium
chirographum consuetum presentem annexui hac 25a maij 1568 (getekend) Willem de Fraeije
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Dit document is een attest dd. 25.05.1568 door Guilielmus [= Willem] de Fraeije, pastoor van de parochiekerk van
Ardooie, bisdom Brugge. Hij verklaart dat Joannes van Caneijt, gehuwde, een van zijn parochianen, een vir probus
et honestus is (een waardig en eerlijk man), dat hij nooit door excommunicatie is getroffen en nooit door de
ketterij aangetast is, maar dat hij steeds gehoorzaam aan de Katholieke Kerk is geweest en is.
Dit document heeft duidelijk te maken met het reformatorische gedachtengoed dat in die tijd sterk in opkomst
was met onder meer de Beeldenstorm in augustus 1566. De gebeurtenissen in Steenvoorde in het huidige FransVlaanderen worden gezien als het begin van de Beeldenstorm, die zich daarna in spoedtempo over heel de Lage
Landen verspreid had. Maar daarna kwam onder de hertog van Alva de repressie op gang.
Jan van Caneyt was een medewerker van de dis van Ardooie, een katholieke organisatie. Hij moest dus in zijn
onberispelijk gedrag bevestigd en aldus beschermd worden tegen mogelijke valse aantijgingen.
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Het attest in het Nederlands van 26.05.1568
Uute dies dat recht heescht ende redene begheert de waerhede ghetuucht te zyne in allen zaken, zonderlynghe
dies verzocht zynde, zo eyst dat wy bailliu ende schepenen van weghen edele ende weerde heere joncheer Andries
van Claerhout, heere van Hardoeye, van zynder heerlichede ende vierschare van Aeyshove in Hardoeye,
appendanten sLandts vanden Vryen, tot verzoucke van Jan van Caneyt, onzen laet, certifieren ende attesteren
eenen yghelicken dat dezelve Jan van Caneyt ghegoedt ende ghestaedt es in erfgront ende catheylen ons
ghebleken boven alle schulden totter somme van tsestich ponden grooten Vlaemscher munten, lettel min ofte
meer, belast met eene cruepelen wyfve ende twee kinderen, zonder meer. In oirconden der waerheden deze
lettren van attestatien ghehanteekent by Jan Reylof, bailliu vander zelver heerlichede, ende Adriaen van Caloen,
cleercq aldaer, by laste van schepenen dezen XXVJen mey XVC achtentsestich (getekend) J. Reylof (n) Adriaen
Caloen 1568
Precies één dag na het attest van de pastoor bekomt Jan van Caneyt een tweede document. Het is opnieuw een
attest, maar nu door de burgerlijk-gerechtelijke overheid en in het Nederlands. Op 26.05.1568 verklaren baljuw
en schepenen van jonkheer Andries van Claerhout, heer van Ardooie, van zijn heerlijkheid en vierschaar van
Ayshove in Ardooie, op verzoek van Jan van Caneyt, hun laat, dat die Jan van Caneyt ghegoedt ende ghestaedt es
in erfgront ende catheylen ... boven alle schulden tot ca. 60 pond gr.vl. bezit, en dat hij belast is met een
creupelen wyfve en 2 kinderen zonder meer. Het document bedoelt dus zijn solvabiliteit te attesteren. Hij bezit
netto zeker 60 pond gr. vl. en draagt enkel de last van een kreupele vrouw en 2 kinderen.
Net zoals Marijn van Caneyt schepen deelsman was van de heerlijkheid Ayshove en weldoener van de dis, wordt
hier bevestigd dat ook Jan van Caneyt laat is van deze heerlijkheid Ayshove en volgens de disrekeningen eveneens
weldoener en een soort zaakwaarnemer van de dis. Wellicht hiervoor moest hij in zijn solvabiliteit bevestigd
worden.

Besluit uit deze beide documenten
Wat kunnen we nu uit deze stuken leren?
Vermoedelijk moet Jan van Caneyt eind mei 1568 de nood gevoeld hebben om via officiële instanties te laten
bevestigen dat hij zowel solvabel als goed katholiek was. Misschien beoogde hij een bepaalde functie waarvoor
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dit vereisten waren, of had hij economische plannen waarvoor dat nodig was - of was er misschien nog wat anders
waardoor hij de nood aanvoelde om dit alles duidelijk te stellen? Misschien vreesde hij een vervolging (het is de
periode van Alva’s Bloedraad en andere repressies), en wapende hij zich alvast met dat attest van de pastoor
tegen een in de lucht hangende beschuldiging wegens het aanhangen van de nieuwe godsdienst, het Calvinistisch
Protestantisme.
Deze stukken zijn evenwel ook voor de genealogie van de familie Van Canneyt van belang. Van deze Jan was
bekend dat hij een zoon had, Joannes, geboren rond 1560 (zie ons boek, p. 242). Uit het tweede attest, dit van
de baljuw en schepenen, blijkt dat er een tweede kind was. Daarnaast wisten we niets over zijn vrouw. Haar naam
wordt ook in dit attest jammer genoeg niet gegeven, maar wel wordt er gezegd dat zij kreupel was. En de pastoor
van zijn kant bevestigde dat Jan wel degelijk gehuwd was.
Op die manier blijkt dat ook uit droge attesten soms gegevens naar voor komen, die helpen onze genealogie
concreter te maken en aan te vullen met nog onbekende gegevens.
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Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

DOCUMENTATIECENTRUM OPNIEUW OPEN VANAF 1 JULI
De raad van bestuur van FV Westkust heeft beslist om het documentatiecentrum opnieuw te
openen vanaf woensdag 1 juli. Het aantal bezoekers wordt beperkt tot vier. Daarom is
inschrijven vooraf noodzakelijk via archief@koksijde.be of 058/53 34 30 ten laatste de avond
voordien 18u00 (voor de zaterdagopeningen dus de vrijdag).
We zorgen voor de nodige hygiënemaatregelen. We vragen om een mondmasker aan te hebben
bij aankomst - meer info en richtlijnen hier

ONZE ACTIVITEITEN:
zondag 6 september 10u00

voordracht “Gericht zoeken op internet” door Marc
Derudder (max. 20 deelnemers)
wordt eventueel herhaald op zondag 8 november

Vrijdag 16 oktober 2020 namiddag

West-Vlaamse studiedag in het Rijksarchief van Brugge.

Zaterdag 17 oktober 2020

Bezoek aan het stadsarchief te Brugge onder leiding van
Jan Dhont.

belangrijk: de viering van 25 jaar FV Westkust (voorzien 3 oktober) wordt verplaatst naar voorjaar 2021…

IN DIT NUMMER:
Herbergen in Gijverinkhove

p. 18

Vondelingen te Beveren-IJzer en enkele omliggende gemeenten

p. 23

Een bidprentje uit WO I

p. 28

Kwartierstaat 100-jarige Godelieve Voet

p. 29

Interessante bronnen on-line

p. 32

.

jrg. 20 nr. 2 |

17

HERBERGEN IN GIJVERINKHOVE
WERNER GOUSSEY
Tijdens het opzoeken van gegevens over herbergiers van Beveren-IJzer, gebruikte ik ook de bevolkingsregisters
van Gijverinkhove. De secretaris van Gijverinkhove noteerde ook dikwijls het uithangbord van de herberg. Dat
kom je uiterst zelden tegen.
Nieuwsgierig als ik ben, heb ik de bevolkingsregisters van Gijverinkhove (1870-1890 en 1890-1900) doorbladerd en
alle gegevens genoteerd van de herbergiers (met genoteerd uithangbord en er zonder). Het resultaat vind je
hierna.

Bevolkingsregister 1870-1890
Weegschede 1 : DE DRIJ RIDDERS
Loncke Pieter (herbergier) °Gijverinkhove 1816 † Gijverinkhove 28-11-1885 x Stavele, 11-04-1861 Decarne
Adelaïde °Stavele 1821 † Gijverinkhove 16-07-1867; xx Beveren-IJzer 19-08-1868 Billiaert Rosalia
°Beveren-IJzer 28-04-1831
Weegschede 2 : DE TULLEPAAN
Decorte Louis (†) x Gijverinkhove, 07-09-1825 met Bouchery Marie °Gijverinkhove 1807 † Gijverinkhove
15-04-1882
Opgevolgd door: Cogge Henricus Franciscus (kantonnier) °Lombardsijde 21-08-1857 x Beveren-IJzer 4-041883 met Derensy Eugenia Romania °Beveren-IJzer 29-02-1864
Weegschede 5 : DE MOLEN
Decadt Joannes (herbergier) °Staden 1810 † Reninge, maar wonende Gijverinkhove 28-02-1881; x Demoor
Henriette °Gijverinkhove 1807

Weegschede 9 : DE KROONE
Dehollander Celestinus (meester bakker – herbergier) °Gijverinkhove 1820 x met Heyndryx Marie Rosalie
°Leisele 1823 † Gijverinkhove 4-11-1884
Weegschede 11 : DE ROOSE
Vandenberghe Florimond (herbergier) °Wervik april 1835 † april 1877; x Deboyser Sophie °Hoogstade 2206-1835 vertrokken naar Roubaix 1-04-1876
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Opgevolgd door: Coulier Eduard (herbergier) °Pollinkhove 13-09-1835 x Denys Rosalie °Gijverinkhove 1839
† Gijverinkhove 7-04-1884; xx Alveringem 24-10-1887 Pauwels Sophia Philomena (herbergierster)
Weegschede 12 : X ……………….
Tavenier Seraphinus Franciscus (blikslager – herbergier) °Izenberge 12-05-1844; x Godderis Marie Louisa
°Lo 16-03-1853
Weegschede 24 : DEN VETTEN OS
Vanoosten Benoit (slachter – herbergier) °Gijverinkhove 1811 † Gijverinkhove 23-06-1875; x Boucquey
Bernardina °Stavele 1808 † Gijverinkhove 30-04-1880
Weegschede 27 : HET HOF VAN COMMERCE
Moeneclaey Charles (winkelier en vlashandelaar) °Leisele 3-08-1832; x Alderwereld Nathalia
°Gijverinkhove 1831 Vertrokken 9-05-1870
Opgevolgd door: Dewulf Auguste (herbergier) °Wulveringem 1842 † Gijverinkhove 27-10-1882; x 02-051870 Dendecker Celenie (herbergierster) °Leisele 29-07-1840, in 9-05-1870
Weegschede 30 : X ……………………
Dewaele Désiré (herbergier); vanaf mei 1876 °Gijverinkhove 25-04-1848, x Deschilder Eugenie °SintRijkers 6-11-1846
Weegschede 38 : X ……………………
Vanelslande Charles (timmerman – herbergier) °Leisele 10-10-1815 † Gijverinkhove 8-07-1889; x Reynaert
Sophie °Ghyvelde (Fr) 18-05-1812 † Gijverinkhove 6-06-1884
Alveringemstraat 26 : DE MOSTAARDPOT
Deboom Franciscus (timmerman – herbergier) °Izenberge 1808, x Pinson Sophie °Alveringem 1824 †
Gijverinkhove 5-02-1874, vertrokken mei 1874
Opgevolgd door: Dael Seraphin (kleermaker – herbergier) °Gijverinkhove 14-01-1841, ongehuwd
Abelestraat, Steenweg op Izenberge 26 : X ………………………..
Beddeleem Pieter (herbergier) °Leisele 13-04-1838; x Rosseel Zenobie (herbergierster) °Leisele 21-041850
Weststraat, 29bis : DE WARANDE
Dedrie Desiderius (herbergier), vanaf juni 1869 °Beveren-IJzer 1842 x Beveren-IJzer 29-05-1869
Masscheleyn Sophia (herbergierster) °Gijverinkhove 1843
Alveringemstraat, 27 : X …………………………
Vantilcke Auguste Laurens Eduard (herbergier); in: 15-09-1876 °Bambeke (Fr) 9-10-1838; x Deschrevel
Virginie Rosalia °Roesbrugge-Haringe 15-08-1851 † Gijverinkhove 22-04-1878; xx Tyteca Romanie Octavia
°Leisele 21-08-1858
Kerkdreef, 24 : BOLDERSHOF
Godderis Bernardus Franciscus (landbouwer – herbergier) In: 24-03-1870 °Lo 19-04-1842; x Criem Arsenia
Catharina (landbouwster – herbergierster) °Stavele 29-12-1844
Abele, Steenweg op Beveren, 22b : X …………………………
Moeneclaey Franciscus Joannes (herbergier); in 1-02-1874 °Gijverinkhove 7-01-1836 † Gijverinkhove 2810-1888; x Wulpen 4-09-1867 Duval Rosalie °Wulpen 2-01-1840
Lostraat, 21 : X …………………………
Ghyselen Jacobus Emanuel (herbergier); in: 19-07-1874; °Pollinkhove 1828; x Roeye Octavie Amelia
°Leisele; Uit : 1-05-1877
Alveringemstraat, 24 : X …………………………
Potel Augustinus (herbergier), i : 4-05-1880; °Klerken 20-07-1815 † Gijverinkhove 16-03-1881; x Packeu
Rufina Ludovica (herbergierster) °Nieuwkapelle 21-11-1845, Uit : xx-01-1882 Izenberge
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Geen adres : X …………………………
Colpaert Henri (herbergier), In: 9-10-1888; °Oostvleteren 29-08-1853; x Verdonck Sidonie (zonder beroep)
°Westvleteren 18-06-1853
Geen adres : X …………………………
Decorte Petrus Paulus (herbergier); In: 22-11-1888; °Gijverinkhove 24-06-1826; x Verbouwe Eusebia Sophia
(herbergierster) °Watou 28-02-1845
Geen adres : X …………………………
Bottein Achille (herbergier); in: 1888; °Leisele 1-01-1849 en Bottein Pharaïldis (huishoudster) °Leisele 1507-1858, Uit : 1889
Abelewijk – Loweg 15 : X …………………………
Jansseune Henricus (herbergier); in: 9-07-1889; °Alveringem 5-08-1858; x Borreye Maria (zonder beroep)
°Izenberge 6-11-1860

Bevolkingsregister 1890-1900
Weegschede – Dorpplaats A1 : DE DRIE RIDDERS
(†) Loncke Pieter °Gijverinkhove 1816 † Gijverinkhove 28-11-1885; x Beveren-IJzer 19-08-1868 Billiaert
Rosalia °Beveren-IJzer 28-04-1831, uit : 10-10-1901 Veurne
Opgevolgd door: Loncke Gaston Juliaan (herbergier) fs Pieter; In: 17-10-1900 Gent; °Gijverinkhove 18-041874 x Ieper 12-11-1898 Vandenabeele Emma Marie °Ieper 2-05-1874
Weegschede – Dorpplaats A2 : DE TULIPAAN
Cogge Henricus Franciscus (kantonnier), In: 3-10-1886; °Lombardsijde 21-08-1857; x Derensy Eugenia
Romania (herbergierster) °Beveren-IJzer 29-02-1864, uit : 6-10-1893 Nieuwpoort
Weegschede – Dorpplaats A10 : DE KROON
Dehollander Celestinus (bakker – herbergier) °Gijverinkhove 1819 † Gijverinkhove 4-06-1892; x (†)
Hendryckx Marie
Opgevolgd door: Dehollander Justinus Xaverius °Gijverinkhove 1-12-1851 x Beveren-IJzer 5-08-1896
Dequeker Stephania Judonca (herbergierster) °Leisele 3-09-1866
Weegschede – Dorpplaats A13 : DE ROOS
Coulier Eduard (herbergier) °Pollinkhove 13-09-1835; x Pauwels Sophia Philomena °Lo 22-07-1857
Opgevolgd door: Decorte Petrus Paulus (herbergier), In: 22-11-1888, °Gijverinkhove 24-06-1826 †
Gijverinkhove 31-05-1898; x Verbouwe Eusebia Sophia (herbergierster) °Watou 28-02-1845, uit : 4-05-1899
Alveringem
Dorpplaats A14 : HET ZWEERD
Tavenier Seraphinus Franciscus (blikslager – herbergier) °Izenberge 12-05-1844 x Godderis Marie Louisa
(herbergierster) °Lo 16-03-1853, uit 23-12-1890 Ieper
Opgevolgd door: Verbouwe Henricus (smid – herbergier), In: 1-01-1891; °Beveren-IJzer 5-04-1860 x Leisele
19-08-1891 Desomer Stephanie Elodie (herbergierster) °Leisele 30-07-1859
Dorpplaats A24 : X ………………………
Coulier Eduard (herbergier), in: 1-08-1900; °Pollinkhove 13-09-1835 x Pauwels Sophia Philomena
(herbergierster) Lo 22-07-1857, uit : Dorpplaats A 13
Dorpplaats A25 : DE OUDE LEUR
Berquin Seraphinus (herbergier) °Gijverinkhove 12-01-1853 x Beveren-IJzer 16-10-1878 (aanvulling) Lips
Rosalia (herbergierster) °Beveren-IJzer 12-02-1857, uit 22-12-1890
Opgevolgd door: Lamaire Adolf (koopman in vis – herbergier), in 29-12-1890 °Merkem 18-01-1860 x
Hauweele Melanie Stephanie °Alveringem, uit 08-10-1896 Leisele
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Dorpplaats A27 : DE VETTE OS
Vanoosten Betsabea Clemence (herbergierster) °Gijverinkhove 28-01-1840 x Gijverinkhove 23-02-1892
Debeir Carolus Ludovicus Petrus ( slachter – herbergier) °Izenberge 24-06-1850
Dorpplaats A30 : X ………………………… (HET HOF VAN COMMERCE ?)
Dendecker Celenie (herbergierster), wed. Dewulf Auguste °Leisele 29-07-1840
Dorpplaats A33 : X …………………………
Dewaele Désiré (herbergier), in: 09-05-1876; °Gijverinkhove 25-04-1848 x Deschilder Eugenie °Sint-Rijkers
06-11-1846
Dorpplaats A35 : DE WARANDE
Dedrie Désiré (herbergier) °Gijverinkhove 02-04-1841 x Masscheleyn Sophia °Gijverinkhove 14-09-1843

Dorpplaats A37 : X …………………………
Boury Reginaldus Josephus (herbergier); in: 26-09-1891 °Beveren-IJzer 03-10-1850 x Lips Marie Thérèse
(herbergierster – kleermaakster) °Beveren-IJzer 22-01-1860
Dorpplaats A38 : X …………………………
Brutsaert Emilius Augustus (herbergier), in: 08-01-1891 Leisele; °Leisele 25-05-1864 x Desomer Idonia
Stephania (herbergierster) °Leisele 21-12-1862, uit : 17-08-1891 Leisele
Opgevolgd door: Vanoverbeke Aloïse (bakker – herbergier), in: 19-08-1891; °Zuidschote 1863 x Bracqué
Corolie Caroline °Wijtschate 12-03-1866, uit : 20-06-1892 Ieper
Dorpplaats A41 : X …………………………
Berquin Seraphinus (herbergier) °Gijverinkhove 12-01-1853, in: 22-12-1890 (Dorpplaats 25) x Beveren-IJzer
16-10-1878 Lips Rosalie Amelia °Beveren-IJzer 12-02-1857
Dorpplaats A46 : DE MEIBOOM
Demeyere Petrus (timmerman); in: 06-11-1889 Oostvleteren °Lichtervelde 13-05-1854 x Vanelslande
Eulalie Nathalie (herbergierster) °Gijverinkhove 29-07-1858, uit : 11-08-1898 Veurne
Opgevolgd door: Godderis Petrus Alfons (herbergier); in: 11-10-1898 Pollinkhove; °Gijverinkhove 03-051870 x Pollinkhove 7-06-1898 Desnick Romanie Marie °Sint-Joris 22-09-1872
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Alveringemstraat B21 : X …………………………
Vantilcke August Laurens Eduard (herbergier) °Bambeke 09-10-1838 x Titeca Romanie Octavie °Leisele 1808-1858
Alveringemstraat B23 : X …………………………
Dael Seraphinus (kleermaker – herbergier) °Gijverinkhove 15-01-1841 x Alveringem 24-02-1897 Vanmarcke
Maria Ludovica °Alveringem 25-03-1842
Alveringemstraat B34 : HET JAGERSHOF
Godderis Bernardus Franciscus (herbergier) °Lo 19-04-1842 x Criem Arsenia Catharina °Stavele 29-12-1844;
uit : 15-11-1890 Beveren-IJzer
Opgevolgd door: Billiaert Bernard Franciscus (herbergier); in: xx-11-1890; °Beveren-IJzer 12-06-1843 x
Hoevenaeghel Mathildis Justina °Gijverinkhove 04-08-1852
Alveringemstraat B36 : DE VLASBLOEI
Deboom Eduardus Josephus °Gijverinkhove 23-09-1855 (timmerman) x Vaneecke Eugenie Sophie
(herbergierster) °Lo 05-01-1853; uit : 01-05-1893
Steenweg op Hoogstade C2 : X …………………………
Catteeuw Ludovicus (vlasbewerker – herbergier) In: 29-04-1891; °Alveringem 15-07-1847 x Loncke
Stephanie (herbergierster) °Gijverinkhove 24-05-1855
Loweg E14 : X …………………………
Jansseune Henricus (herbergier); in: 09-07-1889; °Alveringem 05-08-1858 x Borreye Marie Theresia
°Izenberge 6-11-1860; uit : 21-02-1893
Abele - Loweg E16 : X …………………………
Kerkhove Rosalia Alexandrina (herbergierster); in: 01-05-1890, weduwe van Rousseeuw Augustus, °Leisele
28-02-1844;
Uit : 1893
Loweg E17 : X …………………………
Pouchele Joseph Remi (metser – herbergier); in 06-04-1892; °03-01-1869 x Maeckelberghe Romania
Stephania (herbergierster) Uit 10-01-1893
Loweg E18 : X …………………………
Duval Rosalie (herbergierster), weduwe van Moeneclaey Frans, °Wulpen 02-01-1840; uit : 01-01-1891
Opgevolgd door: Huyghe Medardus Cornelius (herbergier); in: 01-05-1891; °Izenberge 25-09-1866 x Leisele
11-09-1889 Dendecker Lucie (herbergierster) °Leisele 19-02-1869
Abele Steenweg op Izenberge E21 : X …………………………
Huyghe Remi Medard (herbergier); in: 19-05-1888; °Izenberge 04-02-1860 x Gijverinkhove 01-07-1885
Deprez Christina Rosalia °Pollinkhove 24-07-1852
Abele Steenweg op Izenberge E23 : DEN GROENEN DIJK
Beddeleem Petrus (vlasbewerker – herbergier) °Leisele 13-04-1838 x Leisele 01-07-1874 Rosseel Zenobie
°Leisele 21-04-1850
Weegschede A9 : X …………………………
Dehollander Modeste Julius °Gijverinkhove 08-03-1853 x Gijverinkhove 26-08-1895 Depoorter Elisa Malvina
°Alveringem 05-01-1856
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VONDELINGEN TE BEVEREN-IJZER EN ENKELE OMLIGGENDE GEMEENTEN
WERNER GOUSSEY
Algemeen
Een vondeling is een kind dat door zijn ouders, een alleenstaande moeder of een derde persoon wordt
achtergelaten op een plaats waarvan men denkt dat het kind kort daarop zal worden gevonden en zal kunnen
opgroeien in een betere omgeving. In de 17de, 18de en 19de eeuw waren de oorzaken te vinden in de armoede,
dronkenschap, ellende of ook wel eens een ongewenste zwangerschap.
Plaatsen die in aanmerking kwamen om een baby of klein kind te deponeren, waren een kapel, een molen, een
herberg of gewoonweg een huis.
Meestal was de vondeling goed ingeduffeld en al dan niet vergezeld van een briefje/papiertje met specifieke
gegevens (o.a. “de voornaam”, “het kind is gedoopt”, enz…) over het kind.
De naam die de vondeling kreeg had dikwijls te maken met de vindplaats (vb. Carolus Holstraete werd gevonden
in Gent in de holstraete, Dieudonnée Haegedoorne werd gevonden in Beveren-IJzer bij de herberg met dezelfde
naam).
Onder Napoleon werd in 1811 een decreet uitgevaardigd dat bepaalde dat elk arrondissement een
vondelingentehuis moest oprichten dat voorzien was van een vondelingenschuif waarin het kind discreet kon
worden gelegd. Het te vondeling leggen was vanaf dan ook niet meer strafbaar.
In 1820 werd in Gent in het St-Jans Godshuis een afdeling opgericht voor vondelingen, verlaten kinderen en
weeskinderen. Aan de buitenmuur van dit godshuis, gelegen aan de Oude Schapenmarkt was een houten cilinder
aangebracht die langs één zijde open was en om een rechtstaande as draaide. Het kind werd erin gelegd en in het
godshuis gedraaid. De persoon die de operatie uitvoerde, probeerde zo snel mogelijk en ongemerkt te ontkomen.
Dit toestel werd in Gent “de rol” geheten.
Aan het kind, waaraan de moeder gehecht was, werden eigenaardige zaken gehecht zoals een speelkaart, een
heiligenprentje of een stuk stof die op een speciale manier in 2 stukken was gesneden. De moeder bewaarde de
andere helft als bewijs om haar kindje later misschien op te eisen.
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Tot hun 3 jaar werden de vondelingen geplaatst in een godshuis. Daarna werden ze uitbesteed in een pleeggezin,
dat daarvoor een vergoeding ontving tot hun 12de jaar.
De “rol” in Gent bleef bestaan tot in 1863. Artikel 58 van het Burgerlijk Wetboek voorziet een speciale procedure
voor iemand die een pasgeboren kind vindt.
Eind 2006 werd een vondeling “Jasper Van Essen” genoemd, naar de vinder (politie-inspecteur Jaspers) en de
vindplaats (het station van Essen). 4 jaar later werd zijn biologische moeder, een Nederlandse, teruggevonden.
Ondertussen werd Jasper bij een pleeggezin ondergebracht en kreeg hij een nieuwe naam.
In 2016 werd in de vondelingenschuif van Antwerpen, opgericht in 2000 door de vzw Moeders voor Moeders, reeds
de 10de vondeling (Anna) aangetroffen. De bekendmaking gebeurde slechts in april 2017.
In de periode 1814-1864 schommelde het aantal vondelingen in Gent per jaar tussen de 100 en 180, m.a.w. in een
halve eeuw werden meer dan 6.000 kinderen geregistreerd als vondeling.

Vondelingen te Beveren-IJzer :
1) Petrus, vondeling, gedoopt (sub conditione) op 27 maart 1688. De doopheffers zijn Nicolaus D’Arras en
Maria Verleenes.

Aanvullende info :
Nicolaus is onderwijzer te Beveren-IJzer. “sub conditione” = onder voorwaarde dat er nog geen geldige
doop was voorafgegaan.

2) Petrus, gedoopt (sub conditione) op 6 juli 1693, gevonden bij de Oostcappelmolen. Meter is Catharina

Straseele echtgenote van Joannes Herseyn uit Beveren.
Aanvullende info : De Oostcappelmolen stond op een strategische plaats, op de kruising van de
Bergenstraat en de Zuidstraat, in de scherpe noordwesthoek. Deze molen werd in 1793 afgebroken door
de Franse invaller tijdens schermutselingen met de Oostenrijkers.
In de parochieregisters van Haringe vinden we op 18-10-1691 de huwelijksakte terug van Joannes Erseyn
met Catharina Stratzeele. Joannes overlijdt te Beveren-IJzer op 21-04-1705. Amper 2,5 maanden later
hertrouwt Catharina te Beveren-IJzer op 7-07-1705 met Judocus Delanghe. Dominicus Delanghe, pastoor
te Beselare was getuige. Was ook hij “huwelijksmakelaar avant la lettre” om deze alleenstaande
weduwe met kinderen uit de nood te helpen ? Waarschijnlijk, gezien de zeer korte rouwperiode.

3) Judoca, gedoopt (sub conditione) op 6 januari 1706, vondelinge, ongeveer 3 maanden oud. Gevonden
op 31 december 1705 in het koestal van Guilielmus Coutele. Meter is Maria Calvenaers, echtgenote van
Guilielmus Coutele, uit Beveren.
Aanvullende info : Guilielmus Cotteele huwde te Beveren-IJzer op 10-07-1691 met Maria Anna
Colvenaere.

4) Haegedoorne Dieudonnée,
Akte nr 42 van 1 floreal an 10 (= 21 april 1802).
De geboorteakte werd opgesteld door Henry Goffar in functie als politieofficier van de gemeente en
ondertekende als “adjoint”. Hij werd ingelicht over het feit dat er een kind gevonden werd op de
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gemeente, bij de herberg, in de volksmond genoemd “den haegedoorne”. Op de aangeduide plaats,
tegen de muur van de schuur gebruikt door Cn (Citoyen) Pierre Jacque Demersseman, landbouwer in de
Groenestraete, trof hij een kind aan van het vrouwelijk geslacht, blijkbaar geboren sedert enkele uren,
het aangezicht bedekt met een geelachtige muts en gewikkeld in lappen of vodden die geen enkel
kenteken dragen. Verklaringen werden afgelegd door Pierre Jacques Demersseman, 39 j. en Eugène
Vernieuwe, werkman wonende te Beveren, 34 j. Er werd beslist om het kind naar het dichtstbijzijnde
weeshuis te brengen, conform de wet.
Pierre Ameeu, burgemeester van Beveren, ondertekende de akte als “maire” en het kind kreeg de
namen Dieudonnée Haegedoorne.
Aanvullende info :
Henri Joseph Goffar (° Hannut 1764 - † Beveren-IJzer 22-06-1821), herbergier in “De Swaene” (begin 21e
eeuw ‘t Swaenhof) huwde te Beveren-IJzer op 27-11-1792 met Joanna Theresia Camu (° Beveren-IJzer
28-07-1770 - † Beveren-IJzer 27-06-1852).Petrus Jacobus Demersseman, geboren te Stavele, als zoon van
Joannes Baptist en Maria Joanna Ticquet, huwde te Haringe op 24-11-1789 met Delaeter Anna Theresia
geboren te Beveren-IJzer, dochter van Cornelius Vincentius uit Herzeele (Fr) en Billiaert Dorothea uit
Hondschoote (Fr). Petrus Jacobus Demersseman overleed te Beveren-IJzer op 18-7-1817.
Petrus Jacobus Baltazar Ameeu, geboren te Beveren-IJzer op 12-10-1758, huwde te Beveren-IJzer op 1010-1780 met Joanna Theresia Feys, die al overleed te Beveren-IJzer op 31-08-1783. Petrus, roepnaam
Pierre, hertrouwde te Leisele op 16-03-1784 met de minderjarige Dorothea Pelleferia Eugenia Kinget uit
Leisele. Pierre overleed te Beveren-IJzer op 26-06-1811 en was burgemeester van 1801 tot aan zijn
overlijden.

5) Haverstuk Romanus Franciscus Joannes,
In het geboorteregister ingeschreven op 9 augustus 1828. Evenwel niet vermeld in de samenvattende
lijst. Voor burgemeester Joannes Baptiste Vandenbroucke (° Beveren-IJzer 29-04-1772 - † Beveren-IJzer
25-09-1854) is gecompareerd,
Decalf Francisca Mildreda, 40 jaren spinster, geboren en wonende te Beveren-IJzer, verklaart dat op
heden ten zes uren namiddag, in het bijzijn van Josephus Degeive, oud 45 jaren, werkman, geboren en
wonende te Beveren-IJzer, zij gevonden heeft op het haeverstuk, een weinig oost van het gehucht “de
hooge Cheine”, langst de straete leidende van Roesbrugge naar Beveren, gebruikt door de weduwe van
Pieter Candaele, landbouwster in deze gemeente, een kind gelijk zij ons het zelve vertoond, opgedaan
in een grauwen lynen lap en een slechte voorschot en een slechte onder….., welk kind naar het zelve
bezigtigd te hebben, wij hebben bevonden te wezen van het mannelijk geslacht en ontrent van den
ouderdom van twee uren, naar het zelve onderzocht te hebben of het met geene merkbare teekens was
of eenige geschriften in zijn klederen bevonden, hebben wij niets kunnen ontdekken en wij hebben
aanstonds het kind ingeschreven op den naam en voornaam van HAVERSTUK Romanus Franciscus
Joannes en wij hebben bevolen, dat het zoude gedragen worden naar de woonste van vorengenoemde
Francisca Decalf om door haar te worden opgevoed van al het welke wij proces-verbaal hebben
opgemaakt in de tegenwoordigheid van Franciscus Constantinus Anthierens, ambtenaar van de vierde
klasse, Linie dienst, oud 23 jaren, geboren te Oudenaarde en wonende in deze gemeente en Pieter
Goffar, oud 27 jaren, koopman in hout, geboren en wonende in deze gemeente, de welke met ons het
tegenwoordig hebben ondertekend naar dat al aflezing aan hun is gedaan geweest.
Aanvullende info :
Decalf Francisca Mildreda, geboren te Beveren-IJzer op 8-03-1784, huwde te Beveren-IJzer op 5-05-1813
met Best Eugenius Franciscus Alexander, werkman, geboren te Leisele op 8-11-1770. Beiden overleden
te Beveren-IJzer, hij op 6-02-1836, zij op 20-01-1869. In het bevolkingsregister van 1847 staat Francisca
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als enige bewoner ingeschreven onder “Oostcappelhoek D 62”. Van onze vondeling is geen spoor meer te
vinden.
Pittig detail : de ouders van Francisca zijn Decalf Joannes Baptiste en Vanhamme Anna Theresia, die de
nummers 112 en 113 vormen in mijn kwartierstaat (6de generatie).Degeive Josephus Leonardus is
geboren te Beveren-IJzer op 7-11-1784, koetsier die huwde te Beveren-IJzer op 23-11-1820 met
Gesquiere Barbara Catharina, geboren te Reningelst op 14-10-1798.
De hooge Cheine = “De hoge Seine”, is een gehucht van Beveren-IJzer gelegen tussen de woonwijk
Beverenkalsijde en het gehucht de Hagedoorne, waar in 1566 een tempel (in feite een houten barak)
opgetrokken werd en hagepreken werden gehouden tijdens de godsdienstberoerten.
De weduwe van Pieter Candaele : het betreft Catharina Theresia Vandenberghe, geboren te
Oostvleteren op 7-12-1751, die weduwe was. Haar man Pieter Jacobus Candaele, geboren te Poperinge
St-Jan omstreeks 1753, overleed te Beveren-IJzer op 3-09-1811. Catharina werd 92 jaren oud en
overleed te Beveren-IJzer op 20-11-1843.
Goffar Pieter is geboren te Beveren-IJzer (de registers van “an 7 en an 8” ontbreken). Hij overleed te
Beveren-IJzer op 10-10-1841 in de ouderdom van 42 jaren. Hij is de zoon van Henri Joseph Goffar (°
Hannut 1764 - † Beveren-IJzer 22-06-1821), herbergier in “De Swaene” (begin 21e eeuw ‘t Swaenhof),
gehuwd te Beveren-IJzer op 27-11-1792 met Joanna Theresia Camu (° Beveren-IJzer 28-07-1770 - †
Beveren-IJzer 27-06-1852).
Hoe het leven van deze vondelingen verder verliep, is onbekend.

Vondelingenschuif (internet)
Vondelingen in omliggende gemeenten
Onderstaande vondelingen werden genoteerd tijdens genealogische opzoekingen :
Watou
Anthonius (°) 27-08-1676 “sub conditione”
Leynaert Maria (°) 17-05-1694 (onmiddellijk geadopteerd ?)
Vanderlynde Petrus, juni 1705 gevonden in “calcaene” (= Callicanes, gehucht aan de grens).
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Vandevelde Nicolaus, gevonden “in bistierveld” (?), (°) in juni 1712 en overleden te Watou op 8-07-1714.
Roesbrugge-Haringe
Vandebaele Xaverius Bonavontura en Maria Theresia Victoria
(°) 13-05-1737, gevonden in de Haringestraat te Roesbrugge.
doopheffers van Xaverius Bonavontura : Dominus Petrus Cornelius Van Bambeke en Domicella Joanna Teresia
Achterman, beiden van Haringe.
doopheffers van Maria Theresia Victoria : Dominus Winocus Cornelius Achterman en Maria Catharina Coopman,
echtgenote van Jacobus Winocus Allaert, beiden van Haringe.
Ze overleden respectievelijk op 15-05-1737 en 22-05-1737.
Gijverinkhove
Adriana, (°) 10-10-1651, gevonden voor de kerk bij het kerkhof.
doopheffers: Jacobus Sohier en Adriana, de echtgenote van Joannes Gillis, beiden uit Gijverinkhove. De vondeling
kreeg de voornaam van haar meter.
Adriana overleed op 11-10-1652.
Baltazar, (°) 30-03-1705, gevonden in de molen van Gijverinkhove op 23-03-1705.
doopheffers: Petrus Aernoudts, koster en Isabella Demeester echtgenote van Georges Messu, beiden uit
Gijverinkhove.
Westvleteren
Reymundus Anthonius (°) op 31-08-1696, gevonden in het bos.
doopheffers: Lambertus Vandewater, koster en Jacoba Couvereur echtgenote van Angelus Vanpeene.
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EEN BIDPRENTJE UIT WO I
JOERI STEKELORUM
Bij de aanwinsten van onze collectie bidprentjes van Familiekunde Vlaanderen, kwam onlangs dit terecht van
Carolus Livinus Declerck, echtgenoot van Elodie Rotsaert, afkomstig van Keiem. Hij stierf als vluchteling van
Keyem a/den IJzer op 12 juni 1916 in Firminy, te Leffrinckoucke, by Dunkerque. Het is dus bijzonder dat er
vermeld werd waar hij precies overleed. Voor wie de streek van Duinkerke wat kent, weet dat de Firminy in de
volksmond de benaming was van de latere Usine des Dunes in Leffrinckoucke, een staalfabriek gesticht in 1911
en in die tijd al heel modern uitgerust. Wie meer wil weten over de geschiedenis van dit bedrijf, gelegen langs
het kanaal Veurne-Duinkerke, verwijzen we graag naar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_de_Dunes_de_Leffrinckoucke.

Karel Declerck was wellicht werkzaam in deze fabriek.
Hij werd geboren in Westkerke op 30 september 1881 als zoon van Augustus en Virginie Vandecasteele. Hij trouwde
op 25 augustus 1909 in Roksem met Elodie Maria Rotsaert, geboren in Roksem op 26 maart 1887 als dochter van
Henri Jozef en Maria Ludovica Maeckelberghe. Karel Declerck was op dat moment wagenmaker.
Elodie overleed in Oostende op 1 mei 1938. Ze hertrouwde met Leon Vandenbroucke (Eernegem, 1892-1950). Het
echtpaar Declerck-Rotsaert had één zoon, Cyriel Declerck, geboren op 14 november 1909 in Keiem, handelaar in
ijzerwaren, gehuwd met Alice Moerman en overleden in Oostende op 27 december 1993. Uit het tweede huwelijk
van Elodie werd nog een dochter Laura Paula Vandenbroucke geboren.
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KWARTIERSTAAT 100-JARIGE GODELIEVE VOET
JOERI STEKELORUM
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KW 5 = xx Steenkerke, 14-01-1898 met Carolus Ludovicus FLORIZOONE (°Eggewaartskapelle, 19-04-1863)
zv/Engelbertus Carolus & Amelia Sophia Deblieck
KW 12 = weduwnaar Ludovica Dorothéa VANOVERBEKE (+Gistel, 31-05-1849)
KW 32 & 33 = Alixis VOET & Agnes DOBBELAERE
KW 34 & 35 = Sebastianus Isaac VERSTRAETE (Loppem, 1741) & Petronilla MAERTENS (+Loppem, 1804)
KW 36 & 37 = Ludovicus Franciscus DE PAUW (Torhout, 1731- Loppem, 1779) & Joanna Jacoba VERSTRAETE
(Loppem, 1747- Moerkerke, 1819)
KW 38 & 39 = Joannes Baptista LIPPENS (Lovendegem, 1739- Oostkamp, 1799) & Brigitta Theresia BEUSELINCK
(Zedelgem, 1749- Oostkamp, 1831)
KW 40 & 41 = Joannes Baptista MADOU (Keiem, 1754-1794) & Angela Francisca YGODT (Esen, 1753 – Keiem, 1828)
KW 42 & 43 = Ignatius DEKIEN & Petronilla VANHOOREN
KW 44 & 45 = Leonardus Josephus VANDENBUSSCHE (°Lo) & Maria Anna Theresia DECOCK (°Brielen - +Lo, 09-021800)
KW 46 & 47 = Engelbertus CLARYS & Jacoba HOLLEVOET
KW 48 & 49 = Henricus Josephus VIAENE (Moere, 1748-1794) & Anna Maria BORRET (Eernegem, 1747 – Moere, 1823)
KW 50 & 51 = Joannes VANDESANDE (°Zerkegem) & Isabella VYNCKE
KW 52 & 53 = Jacobus VANTOURNHOUDT (+Moere, 29-04-1809) & Joanna Clara CORSELIS
KW 54 & 55 = Ferdinandus Henricus JANSSENS (+Zevekote, 22-02-1798) & Maria Joanna HELLYNCK (+Zevekote, 0707-1782)
KW 56 & 57 = Philippus ROTSAERT (Zevekote, 1760-1810) & Anna Theresia FEYS (Leke, 1765 – Zevekote, 1838)
KW 58 & 59 = Petrus Jacobus VANTHUYNE (Koekelare, 1763 – Zevekote, 1811) & Maria Joanna SAMEIN (SintPieterskapelle, 1754 – Zevekote, 1835)
KW 60 & 61 = Philippus DUFOUR & Maria Anna TAVERNIER
KW 62 & 63 = Albertus PROVOOST & Isabella DEGRAVE
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INTERESSANTE BRONNEN ON-LINE
Via de volgend link kan je vreemdelingen/vluchtelingen (onder andere
uit Ieper) terugvinden die neergestreken zijn in Leiden.
https://www.mijnstambomen.nl/leiden/vreemdelingen.htm

Doorzoek de gedigitaliseerde tijdschriften in full tekst via volgende
link:

https://www.kbr.be/nl/kbr-lanceert-belgicaperiodicals/
Opgelet: wilt u de krantencollectie doorzoeken? Gebruik
dan www.belgicapress.be.

FV WESTKUST EN DE CORONACRISIS….
De activiteiten van onze vereniging werden dan wel drie maanden opgeschort, onze vrijwilligers hebben niet stil
gezeten ! Vele handen maken licht werk… vrijwilligers hebben in hun kot werk gemaakt om onze aanwinsten van
bidprentjes en rouwbrieven (ruim 40.000 stuks !) uit te zoeken op dubbels, in te scannen (door Pierre en Chris in
hun bubbel) en dan te herbenoemen. We hielden ruim 20.000 aanwinsten over.
Ook onze online databank werd door een tiental vrijwilligers verder aangevuld met de gegevens op het bidprentje:
geboorteplaats en –datum, overlijdensplaats en –datum, gegevens partner.
Bedankt voor jullie inzet !

Nieuwsbrief 2020
* De digitale versie van de nieuwsbrief is gratis voor alle geïnteresseerden.
* Leden van FV Westkust die een papieren versie wensen krijgen dit gratis, maar als de digitale versie volstaat graag een email naar mderudder@gmail.com zodat je niet langer een papieren versie krijgt.
* Niet-Leden van FV-Westkust kunnen zich op de papieren versie abonneren door € 10 over te schrijven op BE37 9796 2228
6428 (FV-Westkust, met als mededeling 'nieuwsbrief 2020')
abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@gmail.com
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 37,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u30
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Chantal Loones, ondervoorzitster
Philip Overbergh, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Willy Moons, Gaby Van Canneyt, Pierre
Ryckaert,Hilon Vanleenhove, Marleen Berneel, Caroline Beele
bestuursleden
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20ste jaargang – nr. 3 – driemaandelijks
juli – september 2020
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Zondag 15 november 2020
(niet 8 november zoals eerst aangekondigd !

Voordracht door Marc Derudder: genealogische info op het
internet (zie aankondiging op pagina 48).

Vrijdag 16 oktober 2020 namiddag

West-Vlaamse studiedag in het Rijksarchief van Brugge.
uitgesteld!

Zaterdag 17 oktober 2020

Bezoek aan het stadsarchief te Brugge onder leiding van
Jan Dhont. uitgesteld!

IN DIT NUMMER:
Overgangsregeling aflevering uittreksels akten Burgerlijke Stand.

p. 34

Schenking bidprentjes familie Declerck.

p. 35

Volkstelling 1793 in de stad Veurne.

p. 36

Diamanten bruiloft Gaby Van Canneyt en Anne Marie Jolie.

p. 43

Aanvullingen op ons artikel “Vondelingen te Beveren-Ijzer en enkele omliggende
gemeenten”.

p. 44

Hoe staten van goed en een terrier elkaar kunnen aanvullen.

p. 44

Interessante bronnen on-line.

p. 47

Nieuwsbrief 2020
* De digitale versie van de nieuwsbrief is gratis voor alle geïnteresseerden.
* Leden van FV Westkust die een papieren versie wensen krijgen dit gratis, maar als de digitale versie volstaat
graag een e-mail naar mderudder@gmail.com zodat je niet langer een papieren versie krijgt.
* Niet-Leden van FV-Westkust kunnen zich op de papieren versie abonneren door € 10 over te schrijven op BE37
9796 2228 6428 (FV-Westkust, met als mededeling 'nieuwsbrief 2020') .
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OVERGANGSREGELING AFLEVERING UITTREKSELS AKTEN BURGERLIJKE
STAND
Begin vorig jaar meldde Familiekunde Brussel op haar website: wijziging van de termijnen waarna akten van de
burgerlijke stand openbaar worden.
Voorheen waren in België de akten van de burgerlijke stand pas openbaar na 100 jaar. Om akten van minder dan
100 jaar oud in te zien was de toelating nodig van de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Met
de nieuwe wet kwam daar verandering in: overlijdensakten werden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar.
Voor geboorteakten bleef de termijn 100 jaar.
De nieuwe wet trad officieel in werking op 31 maart 2019. Maar omdat er nog geen koninklijk besluit was dat de
uitvoering van de wet regelt, waren heel wat instanties (met name gemeentebesturen) niet geneigd de wet al toe te
passen omdat de precieze instructies daarvoor dus ontbraken.
Toen kwamen er verkiezingen en ondertussen zit ons land al een jaar en twee maanden zonder een echt volwaardige
federale meerderheidsregering. Het koninklijk besluit was geen prioriteit en bleef op zich wachten. Tot ergernis van
de vele genealogen die bij de gemeenten uittreksels van akten van de burgerlijke stand wilden opvragen. Zij kregen
vaak nul op het rekest.
Vandaag meldt “yahoo groep Oost-Vlaanderen”: er is een klein lichtpuntje.
In het Belgisch Staatstblad van 7 augustus 2020 (eerste editie) verscheen de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse
dringende bepalingen inzake justitie. Artikel 29 (op pagina 58052) van die wet stelt dat:
“In afdeling 6 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing,
ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 116/2 ingevoegd, luidende:”
“Art. 116/2. Tot op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit voorzien in artikel 79 van het Burgerlijk
Wetboek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor
genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over
de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn.
In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden. De ambtenaar van
de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke
stand, en vermeldt hierop: “afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.”
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020.
Wie de Wet van 31 juli 2020 er wil op nalezen, kan terecht in het Belgisch Staatsblad.
31 JULI 2020 – Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie (1), publicatie in het Belgisch
Staatsblad van 7 augustus 2020
Belangrijke informatie m.b.t. de openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand
De wet van 21 december 2018 (gepubliceerd in het B.S. van 31 december 2018) heeft de regels inzake de
openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand gewijzigd:
-

Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar en huwelijksakten na 75 jaar.
Voor geboorteakten blijft 100 jaar de regel.
Voor alle duidelijkheid: ook de regeling voor bevolkingsregisters (120 jaar) blijft ongewijzigd.

Uiteraard is deze aanpassing een goede zaak voor het genealogisch en het sociaal-demografisch onderzoek.
Het Rijksarchief zal alles in het werk stellen om een en ander zo efficiënt mogelijk te organiseren, maar kan
slechts aanbieden wat de rechtbanken van eerste aanleg hebben overgedragen. De achterstand op dat vlak
houdt onder meer verband met de schimmelproblematiek in een aantal justitiepaleizen.
Opdat deze nieuwe beschikkingen in voege zouden kunnen treden, moet er nog een Koninklijk Besluit worden
gepubliceerd dat uitvoering geeft aan de bepalingen in verband met (1) afschriften en uittreksels van akten van
de burgerlijke stand (art. 29) en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke
doeleinden (art. 79). Er wordt momenteel een tekst in dit verband uitgewerkt maar voor het ogenblik kunnen we
onmogelijk zeggen wanneer deze in voege zal treden.
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SCHENKING BIDPRENTJES FAMILIE DECLERCQ
Onze vereniging ontving op 4 juli jl. een belangrijke schenking van bidprentjes van de kinderen van wijlen Daniel
Declercq uit Dikkebus. Het betreft een collectie van ruim 27.000 exemplaren, alle van groot Ieper.
De dochter Francine en echtgenoot en zoon Rik Declercq kwamen op zaterdag 4 juli de schenking officieel
overhandigen.

deze collectie werd gedigitaliseerd, consultatie van de originelen is niet toegestaan
(INV/047)
1-8
Ieper (1-8)
9-16
Ieper (G1-G8)
17-18
Zillebeke
19-21
Boezinge
22-24
Dikkebus
25-27
Elverdinge
28-29
Zonnebeke
30
Voormezele
31
Brielen
32
Bikschote en Hollebeke
33-37
Vlamertinge
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VOLKSTELLING 1793 IN DE STAD VEURNE
JOERI STEKELORUM

In het nummer 321 van het Oud Archief in het stadsarchief Veurne
bevindt zich een lijst van inwoners ouder dan 21 jaar van de stad Veurne
uit 1793: “Denombrement van alle mans persoonen van d'elde van 21
jaeren, complet opperwaers in de stad Veurne en paelen, 17 & 18
february 1793”. De telling werd gehouden op verzoek van de
burgemeester van de wet Vermeesch.
De lijst werd opgesteld volgens de indeling van parochies (SintWalburga, Sint-Niklaas en Sint-Denijs) en binnen en buiten palen. Elke
inwoner staat (meestal) onder een volgnummer, wellicht het
huisnummer. Soms zijn meerdere personen per nummer vermeld. Bij
een aantal personen staat geen voornaam, soms een beroep of een
andere aanduiding. In de lijst die we publiceren hebben we ervoor
geopteerd om de personen alfabetisch te rangschikken, maar toch de
andere informatie mee op te nemen.
Een 67-tal woningen was onbewoond (vermelding “neant”): 19 in SintWalburga, 16 in Sint-Denijs en 32 in Sint-Niklaas.

Gebruikte afkortingen:
Wal = parochie Sint-Walburga; Den = parochie Sint-Denijs; Nik = parochie Sint-Niklaas; BiP
= binnen Palen; Den (V) = op de Vestens voor Sint-Denijs; Den (P) = Sint-Denijs Palen; Nik
(P) = Sint-Niklaas binnen de Palen.
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Ackster, Pieter /Wal 4
Aernout, Justus /Nik 268
Alexandre, Jacobus /Den 161
Allacker, Joannes /Den 189
Allaert, Joseph /Wal 65
Alloo, Engelbert /Den 228
Amaere, Pieter /Den 251/en soone
Amey, Ambroos /Den 188
Ampoorter, Ivo /Nik 299
Baddou, Joseph /Wal 4
Baeteman, Frans /Nik 329
Barbier, Antonius /Den 259
Barbier, Norbertus /Den 259
Baudens, Alexandre /Nik 338
Baudens, Pieter /Nik 338
Bavé, Michiel /Den 139
Beaufort, d'heer canonnick /Wal 90
Becqué, d'heer pieter /Den 210
Becuwe, Benedictus /Nik (P) z.n.
Beest, Frans /Nik 344
Belcaen, Anselmus /Den 165
Belcaen, Carel /Nik 421
Bentein, den heer cappelaen /Nik 418
Berloo, Amatus /Wal 51
Berloo, sieur /Nik 285
Bernaerd, Carel /Nik 398
Bernaerd, Pieter /Nik 398
Bernaert, Jacobus /Nik 386
Bernier, jonker /Nik 356
Bernier, Roeland (jonker) /Wal 17
Beusaert, Idesbaldus /Den 161
Beuten, Joannes /Den 164
Bilcke, Frans /Nik 462
Billiet, dheer canoninck /Nik 496
Billiet, Pieter /Nik 327
Billou, Joannes /Den (P) z.n.
Billu (?), Benedictus /BiP z.n./36 jaar; Nik
Blaere, Philippus /Nik 468
Blanckaert, Jacobus /Wal 4
Blanckaert, Joannes /BiP z.n./30 jaar; Wal
Blanckaert, N. /Nik (P) z.n.
Blanckaert, Pieter /Den 164
Blomme, sieur Nicolaus /Nik 381
Blylans, N. /Nik 392
Boecker, Joannes /Den 264
Boeten, Pieter /Wal 45
Boets, Joannes /Wal 105
Bollaert, Emanuel /BiP z.n./39 jaar
Bolliou, Alexandre /Nik 420
Bonhomme, Hindericus /Nik 440
Boogaert, d'heer canonnick /Wal 83

Boone, Joannes /Nik 295
Boone, sieur /Wal 24
Booninck, Pieter /Nik 285
Bossaert, Frans /Den 154
Bossaert, N. /Nik (P) z.n.
Bossaert, Pieter /BiP z.n./50 jaar; Nik
Bossaert, Pieter /Den 154
Bossant, Pieter /Den 130
Bouckhout, sieur /Den 235
Boucksoone, Ignaes /Nik 466
Boudry, d'heer canonnick /Wal 85
Bouduweel, Francis /BiP z.n./41 jaar; Wal
Bourgonnie, Frans /Nik 321
Bousseman, Andrys /BiP z.n./44 jaar; Den
Boutekarre, N. /Den 216
Bouwé, Joannes /Wal 28
Braem, Frans /Wal 44
Braem, Jacobus /Wal 44
Breucq, Eugenius /Wal 58
Breynaert, Frans /Den 205
Breynaert, sieur Frans /Nik 474
Breynaert, sieur Jacobus /Nik 474
Breynaert, sieur Joannes /Nik 474
Breynart, Cornelis /BiP z.n./54 jaar; Wal
Breyne, Martinus /Nik 399
Bruneel, N. /Den 176
Bruynooghe, Eugenius /Den 146
Buckhave, Adriaen /Wal 38
Buckhave, D. /Den 260
Buckhave, Joannes /Wal 70
Buckhave, Pieter /Nik 419
Burry, dheer pastor /Nik 454
Bussche, Philippus /BiP z.n./21 jaar; knaepe van
Vandenbussche
Bussche, Pieter /Nik 392
Busson, Frans /Wal 48
Busson, Pieter /Den 182
Busson, Pieter /Nik 273
Buttein, Philebertus /Wal 125
Buyck, Louis /Wal 112
Cabooter, Hermanus /BiP z.n./63 jaar; Den
Caignez, dheer /Nik 305
Callewaert, dheer Pieter /Nik 287
Calliau, Pieter /Wal 42
Calliou, Philippus /Nik 401
Cappeel, Eugenius /Den 206
Cappeel, Louis /Den 206
Cappeel, sieur /Den 222
Carlier, Frans /Wal 72
Carlier, Joannes /Den 243
Carpentier, Joannes /Nik 477
Carreyn, Hubertus /Den 152
Carreyn, Joseph /Wal 4
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Carton, dheer /Nik 358
Cauwe, Ignaes /Nik 350
Cavereel, Ferdinandus /Den 193
Cerf, Pieter /Wal 22
Chamon, Nicolaus /Nik 448
Chieux, Frans /Den 230
Cineq (?), dheer Marcus /Nik 422
Cloet, Carel /Nik 318
Cloet, Hindericus /Nik 318/soone
Colpe, Frans /Nik 382
Comeyne, Joannes /Wal 118
Commeyne, Pieter /Nik 411
Commeyne, Romanus /Nik 363
Commins, Charles /Den 238
Coolaert, Jacobus /Nik 325
Coppens, Hindericus /Den 186
Coppens, Pieter /Nik 380
Cornelis, Louis /Nik 335
Cornelys, Hinderyck /BiP z.n./26 jaar; Wal
Cortyl, Frans /Den 244
Courquin, Joannes /Den 194
Cousin, Frans /Den (V) z.n.
Coutysser, Nicolais /Wal 19
Couvereur, Angelus /Nik 349
Couvereur, Ignaes /Nik 349
Couvereur, Joseph /Nik 349
Covent van de cellebroeders, /Den 199/(met 9)
Cracco, N. /Nik 413
Cruweel, Jacobus /Nik 429
Cruweel, Louis /Den 164
Cruweel, Norbert /Nik 429
Cruweel, Philippus /Wal 11
Dacquet, d'heer /Wal 74
Dacquet, d'heer Charles /Wal 76
Damarey, Carolus /Wal 6
Dartaut, N. /Den 231
Daversyn, N. /Wal 96
David, Joannes /BiP z.n./38 jaar; Nik
David, Pieter /Nik (P) z.n.
Dawindt, Cornelis /BiP z.n./60 jaar; Den
Dawynd, Baptiste /Den (P) z.n.
Dawynd, Cornelis /Den (P) z.n.
Debruyne, Joannes /Nik 447/commis
Debruyne, Philippus /Wal 102
Debusschere, Leonardus /Nik 354
Debuysser, Joannes /Nik 435
de Cauwer, d'heer canonnick /Wal 98
Declercq, Joannes /Den 167
Declercq, Joseph /Den 147
Declercq, Pieter /Den 257
De Coopman, Alexandre /Den 155
Decorte, Joannes /Wal 69
Decorte, Joannes /Nik 317
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Decorte, Joseph /Wal 115
Decorte, Pieter /Nik 317
De Cuypere, d'heer canonnick /Wal 84
Decuypere, dheer Patritius /Nik 301
Dedronck, Baptiste /Nik 443
Degelper, Josephus /Wal 128
Degelper, Pieter /Wal 128
Degroote, Joannes junior /Nik 377
Degroote, N. (d'oude) /Nik 377
Deguytter, Joannes /Nik 314
Dejonge, Pieter /Nik 315
Dekeyrel, Frans /Nik 485
Dekoninck, sieur Louis /Nik 452
Delange, Engelbertus /Nik 400
Delange, Phillippus /Nik 346
De Latre, jonker /Wal 2
de Ly, Hindericus /Wal 41
Deman, d'heer /Den 229/advocaat
Deman, d'heer N. /Den 229/soone
de Man, joncker Ferdinandus /Wal 63
de Man, joncker Jacobus /Wal 63/soone
Demaziere, Ferdinandus /Nik 371
De Mey, d'heer /Wal 57
Demol, Pieter /Wal 93
Demol, sieur /Den 219
Demolder, Louis /Nik 297
Demoly, Frans /Wal 11
de Moucheron, Joannes /Nik 266
de Moucheron, jonker Alexandre /Den 198
den eerw. Heer predickheere, /Den 261
Denecker, Eugenius /Wal 114/mandemaeker
Denecker, Eugenius /Wal 116
Denecker, Pieter /Den 157
Denecker, sieur /Wal 26/procureur
Deneyn, Joannes /Wal 10
Deneyn, Pieter /Wal 10/syn soone
den Keurelynck, Angelus /Nik 382
Deplae, Joannes /Den 263
Deponder d'oude, Pieter /Den 237
Deprince, Emmanuel /Nik 480
Deprince, Joseph /Nik 480/d'oude
Deprince, Joseph /Nik 480/soone
Depuis, Joannes /Nik 326
Depuyd, Bernard /Nik 309
de Ruescas, Joannes /Wal 79
Desandt, dheer /Nik 290
Desaver, Jacobus /Wal 1
Deschoolmeester, sieur /Den 171
Desenap, den doctor /Nik 354
Desenap, dheer /Nik 375
de Silve, Joannes /Den 208
Desmedt, Hindericus /Nik 307
Desmidt, dheer advocaat /Nik 290

Desmidt, Pieter /Nik 303
Desomer, Joseph /Den 140
Desoutter, Jacobus /Nik 499
Desoutter, Joannes /Nik 492
Desoutter, Joannes /Nik 492/junior
de Spot, d'heer /Wal 35
Despot, dheer advocaat /Nik 415
Despot, sieur Jacobus /Nik 406
Detollenaere, Joannes /Nik 456
Deturck, Pieter /Wal 15
Devis, N. /Nik 449/commis
De Visch, sieur /Den 148
Devos, Pieter /Nik 347
Devreé, Leonardus /Den 181
Devriendt, Cornelis /Nik 385
Devriendt, Joannes /Wal 82
Devriendt, Joannes /Wal 82/soone
Dewachter, Ignaes /Nik 344
Dewachter, Pieter /Nik 343
Dewitte, Baltazar /Nik 502
Dewitte, Pieter /Wal 75
Dewulf, Laurens /Nik 323
Dewynter, Frans /Nik (P) z.n.
Dezoutter, Jacobus /Den 165
D'hawindt, Jan Baptiste /BiP z.n./ jaar; Den
dheeren van t'oratorie syn met 6 ende studenten met
…., /Nik 353
D'hennequin, Gespert /Nik 342
Dhondt, Joannes /Nik 478
Dierickx Visschers, Joannes /Den 143
Dierickx Visschers, Louis /Den 143
Dierickx Visschers, Louis /Den 143
Dobbelaere, N. /Den 250
Donck, Carolus /BiP z.n./25 jaar; Wal
Doncker, Frans /Nik 366
Doncker, Phillippus /Nik 366
Dossche, D. /Den 245
Douchy, Pieter /Wal 55
Driessen, Thomas /Nik 292
Druwant, d'heer cantor /Wal 89
Dubois, d'heer /Wal 76
Duforet, Joannes /Nik 471
Duforet, P()c. /Nik 471
Dumolin, Andries /Nik 389
Dupon, Pieter /Nik 310
Durie, Jacobus /Nik 384
Dutour, sieur /Wal 47
Dutour, sieur Louis /Wal 47/soone
eerweerde paters Cappucynen syn met 25 /Nik 351
Eeuwaert, Louis /Nik 418
Engels, Hindericus /Nik 324/employer
Fies, Albert /Den 215
Fiorine, Pieter /Nik 402

Flisauw, N. /Wal 92
Florissoone, Francis /BiP z.n./36 jaar
Focqueur, Michiel /Wal 15
Fonteyne, Louis /Nik 374
Fournier, Pieter /Wal 117
Frans, Houck /Nik 451/(in den kelder)
Fugein(?), Joannes /BiP z.n./22 jaar; doorstreept;
knaepe van Blanckaert
Fynauw, Pieter /Nik 441
Gailliarde, Norbert /Den 135
Galliarde, Hindericus /Den 232
Gesquiere, Engelbertus /Den 170
Gesquiere, Pieter /Den 212
Ghys, N. /Den 239
Ghyselen, dheer Eugenius /Nik 405
Ghyselen, Frans /Nik (P) z.n.
Gillien, N. /Nik 387/commis
Gisquiere, Anthonius /Nik 397
Gisquiere, Anthonius /Nik 397
Gisquiere, Joannes /Nik 368
Gisquiere, Joannes /Nik 397
Gisquiere, Pieter /Nik 493
Goddeliez, Frans /Wal 56
Gosse, Joannes /Wal 122
Grieck, Joannes /BiP z.n./52 jaar; Nik
Grieck, Joannes /Nik (P) z.n.
Grieck, Philippus /Den 175
Gruwé, Joannes /Wal 121
Gruwé, Joannes /Wal 121/zoon
Gryson, N. /Nik 419
Gysel, Francis /BiP z.n./30 jaar; Nik
Haelewyck, Hindericus /Wal 33
Haelewyck, Pieter /Wal 18
Haelewyck, sieur Pieter /Den 209
Haesebaert, N. /Wal 37
Haesebaert, Pieter /Den 215
Have, Joannes /Nik 345
Havegheer, Philippus /Wal 20
Henninck, Norbertus /Nik 276
Henon, Patris /BiP z.n./29 jaar; Nik
Herwyn, d'heer canonnick /Wal 87
Heur, Carel /Nik (P) z.n./en soone
Hinckels, Louis /Den 214
Hoet, Norbert /Wal 114
Honraet, Pieter /Den 179
Horrent, Joannes /Nik 463
Horrent, Joseph /Wal 23
Horrent, Philippus /Nik 467
Hosten, sieur /Den 149
Houck, Joannes /Den 173
Houdmont, sieur /Nik 473
Houtman, Jacobus /Den 225
Houtman, Pieter /Den 225
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Huge, Joseph /BiP z.n./48 jaar; Wal
Husseel, sieur /Nik 457
Huygebaert, Carel /Wal 16
Ingerlam, Philippus /BiP z.n./62 jaar
Jansen, Joannes /Nik 319
Jansseune, sieur /Nik 464
Janssoone, Frans /Den 134
Jobs, Joseph /Nik 404
Jongerynck, Jan Baptiste /Den 131
Karny, Frans /Nik 186
Keuninck, Pieter /Nik z.n./op de hooftwachte
Keyrene, Joannes /Wal 81
Kiek, Joannes /Wal 29
Klincklanck, C. /Nik 348
Kuveel, Joannes /Den 170
Lafonteyne, Frans /Nik 412
Lafrance, Pieter /Den 207
Laleeuwe, d'heer /Wal 36
Laleeuwe, sieur /Wal 61
Lalou, Norbertus /Nik 410
Langenbick, P.L. /Den 142
Laplache, Frans /Nik 433
Laplache, Joannes /Nik 425
Laplache, Joseph /Nik 425
Laporte, d'heer canonnick /Wal 99
Laqointe, Frans /Den 175
Laquonte, Frans /Den 184
Laruwe, Pieter /Den 222
Latour, Joannes /Nik 458
Latour, Pieter /Wal 59
Latruwe, Jacobus /Den 191
Lauwereins, meester /Nik 281
Leeke, Joannes /Nik 390/en syn soone
Leeuwen, Jacobus /Wal 67
Lefebure, Frans /Wal 115
Lefebure, jonker C. /Nik 358
Lefebure, jonker Pieter /Nik 361
Lejeune, Frans /Den 204
Lenglé, Carolus /Den 158
Leper, sieur /Den 262
Le Riche, L. /Den 131
Leur, Carle /BiP z.n./64 jaar; Nik
Lever, Pieter /Wal 24
Loncke, Pieter /Nik 373
Looge, Joannes /Nik 394
Looten, d'heer Denys /Nik 280
Looten Danclos, d'heer /Wal 36
Lorette, Engelbertus /Nik 382
Louage, Carolus /Den 257
Lust, Benedictus /Den 248
Luyssen, Louis /Nik 439
Macagge, N. /Den 240
Mackx, Frans /Den 220
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Maekx, Pieter /Den 230
Maenes, Pieter /Den 162
Maerten, Frans /Nik 500
Maes, Frans /Wal 78
Maes, Pieter /Wal 64
Malstaf, Engelbertus /Nik 475
Markey, Pieter /Wal 8
Marrannes, Carolus /Nik 293
Marrannes, dheer /Nik 453
Marrannes, dheer abbé /Nik 445
Marrannes, dheer pastor /Wal 108
Masscherier, Joannes /Nik (P) z.n.
Meele, Joannes /Nik 471
Meine, Frans /Den 207
Merlevede, sieur /Den 242
Merleyn, Pieter /Nik 437/vader en soone
Mersseman, Dominicus (?) /Den (P) z.n.
Messemaecker, d'heer canonnick /Wal 100
Messeman, Pieter /BiP z.n./46 jaar
Messiaen, N. /Wal 52
Michel, dheer deken /Wal 88
Michielseune, Antheunis /Nik 393
Mille, Joannes /Nik 270
Minne, Joannes /Wal 110
Misdom, Jacobus /Den 180
Missiaen, baes /Nik 481
Missiaen, Jacobus /BiP z.n./26 jaar; Nik
Missiaen, Joannes /Nik (P) z.n.
Missiaen, Louis /BiP z.n./21 jaar; Nik
Missiaen, Louis /Nik (P) z.n.
Missu, Joannes /Wal 95/soone
Missu, Joannes /Den 133
Missu, Pieter /Wal 95
Missu, Pieter /Nik 359
Moeyaert, dheer Pieter /Nik 306
Montaigne, Frans /Den 174
Morrael, Christiaen /Wal 54
Morrael, Frans /Wal 52
Morrael, Louis /Wal 54
Morrael, Pieter /Wal 53/in d'herberge
Mycke, Joseph /Nik 378
N., N. /Nik 399/een commis
N., /Den 226
Neudt, dheer /Nik 497
Nonckle, seiru /Den 227/procureur
Nonckle, sieur Frans /Nik 288
Nowé, Carel /Nik 367
Nowé, Jacobus /Nik 367
Nowé, Joseph /Nik 431
Nowé, Remisius /Nik 487
Olieu, Jacobus /Nik 313
Ollevier, d'heer Pieter Andreas /Wal 80
Ollevier, Emanuel /Nik 428

Ollevier, Joseph /Wal 80
Oosters, Eugene /Nik 300
Paeme, Joannes /Wal 73
Panders, Pieter /Den 234
Panne, Louis /Nik 289
Paresys, Pieter /Nik 298
Paresys, Pieter /Nik 312
Pauwels, Philippus /Den 234
Pauwels, Pieter /Nik (P) z.n.
Peelaert, Benignus /Nik 501
Philip, Pieter /Den 230
Pieren, Frans /Den 183
Pierens, Hindericus /Den 180
Pinnet, Constantinus /Nik 408
Pirez, N. /Nik 387/commis
Pladys, G. /Den 172
Plaetevoet, (vader) /Nik 389
Plaetevoet, Louis /Nik 285
Plancke, Joannes /Nik 322
Pollyncke, Pieter /Den 137
Poupaert, Jacobus /Nik 396
Poupeye, Pieter /Den 159
Poupeye, Pieter /Nik 413
Pourchelyni, Joannes /Wal 7
Prignot, Hindericus /Wal 94
Prignot, sieur /Nik 472
Provoost, dheer /Nik 416/en soone
Provoost, dheer pastor /Den 197
Provoost, Jacobus /Den 169
Pues, Louis /Nik 355
Puydt, N. /Nik (P) z.n.
Pynseel, Guillaue /Nik 432
Pynte, Pieter /Den 224
Quartier, Joannes /Nik 429
Quartier, Joannes /Nik 429/soone
Quetstroy, Benoit /Wal 23
Quetstroy, Jacobus /Nik 484
Quion, Frans /Wal 77
Renier, Frans /Den 257
Requere, Joannes /Wal 14
Reydant, Joseph /Nik 483
Reynaert, Frans /Wal 32
Roeland, Francois /Nik 503
Roeland, Hubertus /Den 254
Ronse, Jacobus /BiP z.n./21 jaar; Wal
Rooms, Leonardus /Den 201
Rousseeuw, Joannes /Nik 316
Ryckeboer, sieur Frans /Den 213
Ryckebusch, N. /BiP z.n.in vangenisse
Ryckebusch, N. /Wal 106
Ryckewaert, Charles /Wal 107
Rycx, sieur /Nik 490
Ryspoot, Basilius /Wal 127

Sampers, Maryn /Nik 446
Sampers, Pieter /Nik 446
Sanders, Joannes /BiP z.n.n° 11 palen
Sanders, Pieter /Nik 389
Sandyck, Emanuel /Den 166
Sandyck, Guilielmus /Den 141
Sants, Pieter /Wal 68
Sarrazyn, Phillippus /Nik 278
Sassens, Joannes /Wal 9
Schacht, Jacobus /Den 140
Schacht, joncker /Wal 50
Schaele, Joannes /Nik 441
Schockaert, Joannes /Nik 365
Schoonaert, sieur /Nik 498
Seru, Joannes /Nik 494
Simoens, Carolus /Wal 3
Simon, Bon /Den 129
Slimbrouck, Philippus /Den 177
Smauw (?), Philips /Den (V) z.n.
Sohier, Francis /BiP z.n./50 jaar; Nik
Sohier, Frans /Nik (P) z.n.
Spilliaert, Carel /Den 156
Spylliaert, Pieter /Nik 500
Stampers, Jacobus /Nik 308
Swaenepoel, sieur /Nik 488
Swyngedauw, Marc /Nik 320
Swyngedauw, Pieter /Wal 19
Tack, dheer /Den 256
Tack, d'heer /Wal 30
Tack, d'heer canonnick /Wal 91
Tacx, sieur /Wal 51
Taelen, Pieter /Wal 119
Taleyn, Jacobus /Nik 283
Talifrez, N. /Wal 45
Talloen, Joannes /Den 164
Temperville, Joannes /BiP z.n./43 jaar
Terlynck, Louis /Den 137
Terriere, Jacobus /Nik 383
Thoir, Albert /Nik 450
Toir, Pieter /Den 253
Toortelboom, Joannes /Den 169
Top, Philippus /Den 136
Torrelle, Augustinus /Nik 495
Torrelle, Baptiste /Nik 361
Torrelle, Joannes /Nik 361
Toulouse, Joannes /Den 168
Tourhout, Pieter /Den 249
t'quartier der monningen, /Nik 460/21
t'quartier van den heer Prelaet, /Nik 459/1
Trensaert, Frans /Nik 370
Trensaert, Jacobus /Nik 370
Trieu, Pieter /Den 191
van Acker, Cornelis /Wal 31
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Vanalst, Emi /Nik 336
van Baekel, Pieter /Nik 282
van Baekel, sieur /Nik 282
Vanbuckhave, Louis /Den 207
Vanbuckhave, Pieter /Nik 272
Vandamme, Joannes /Den 150
Vandamme, Philibertus /Den 150
Vandecasserie, Joannes /Nik 339
Vandenberge, Joannes /Nik 311
Vandenberge, Philippus /Den 203
Vandenbussche, dheer Pieter /Nik 269
Vandenbussche, Pieter /BiP z.n./66 jaar
Vandenbussche, sieur Norbertus /Nik 271
Vandenkerckhove, Hindericus /Nik 438
Vandenkerckhove, sieur /Den 262
Vanderbeke, N. /Nik 328
van der Meersch, joncker /Wal 62
Vanderstraete, Pieter /Den 255
Vandevelde, Louis /Den 129
van de Velde, sieur F. /Wal 39
Vandevyver, Joannes /Den 159
Vandevyver, N. /Nik 387
Vandorme, Augustus /Nik 417
Vandorme, Joannes /Den 200
Vandorme, Joannes /Nik 417
Van Eeghen, Pieter /Den 196
Van Eeke, N. /Den 223
Vanelverdinge, Frans /Nik 391
van Gistel, Ferdinandus /Wal 38
Vangystel, Phillippus /Nik 286
van Hecke, sieur /Wal 43
Vanhevel, Joannes /Nik 395
Vanhille, Joannes /Nik 427
Vanhove, Carolus /Nik 186
Vanhove, Frans /Nik 333
Vanlichtervelde, Joannes /Den 173
Vanloo, meester /Nik 496
van Moe, d'heer /Wal 27
Vanoost, Cornelis /Nik 331
Vanoost, Joannes /Nik 279
Vanoost, Norbert /Nik 400
van Ryssel, Joannes Baptista /Wal 126
Van Ryssel, Pieter Jan /Den 210
Vansteene, Frans /Nik 270
Vantoortelboom, Pieter /Den 231
van Vossem, dheer /Nik 379
van Vossem, dheer canoninck /Nik 267
van Vossem, sieur Anthonius /Wal 34
Vastenhavent, dheer /Nik 455
Verbecke, Joannes /BiP z.n./37 jaar; Den
Verbeke, Joannes /Den (P) z.n.
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Verbrugge, Benoit /Den 221
Verbrugge, Frans /Den 187
Verbrugge, Mattheus /Nik 284
Verbrugge, Pieter /Wal 6
Vereenooge, Norbert /Nik 436
Verhaege, Carel /Den 145
Verharne, Thomas /Den 214
Verheede, Louis /Den 245
Verlaere, sieur /Nik 489
Vermeesch, dheer burgmeester /Nik 357
Vermeesch, dheer Frans /Nik 357/soone
Vermeesch, dheer Norbert /Nik 357/soone
Vermeulen, Frans /Den 196
Vermeulen, Jacobus /Nik 316
Vermeulen, Pieter /Den 195
Vermout, Frans /Nik 372
Vermout, Joannes /Den 164
Vermout, Louis /Den 190
Verreghem, Joannes /Nik 430
Verschave, Andries /BiP z.n./38 jaar; Nik
Verstraete, Joannes /Den 255
Verwaerde, sieur Louis /Nik 291
Vienne, Joannes /Den 241
Vleeschouwer, N. /Nik (P) z.n.
Vlietinck, Frans /Den 202/zijn zoon
Vlietinck, Joannes /Den 202
Vogel, Joannes /Nik 334
Voordecker, Hindericus /Den 189
Voorschepen, d'heer canonnick /Wal 97
Vranckaer, Andries /Den 265
Vulder, Joannes /Den 247
Wachem, Pieter /Nik 403
Watteeuw, Frans /Den 139
Weene, Pieter /Nik 428
Weine, Pieter /Nik 383
Wellecam, C. /Den 235
Wilde, Francis /BiP z.n./52 jaar
Willems, Emanuel /Nik 352
Willems, Eugenius /Wal 115
Willems, Pieter /Nik 365
Winnocq, Pieter /Nik 479
Wydooge, Joannes /Nik 392
Wydooge, Joannes Baptiste /Nik 444
Wydoot, Philippus /Wal 13
Wynter, Francis /BiP z.n./34 jaar; Nik
Ydou, thomas /Nik 275
Ysenbrant, den advocaat /Den 218
Ysenbrant, Joannes /Den 192
Zants, Jacobus /Wal 66

DIAMANTEN BRUILOFT GABY VAN CANNEYT EN ANNE MARIE JOLIE
Ons bestuurslid en ijverige auteur Gaby Van Canneyt vierde samen met zijn vrouw Anne Marie Jolie op 12 augustus
2020 zijn 60 jarig huwelijk. Van harte proficiat!

Gaby maakte de laatste jaren heel wat publikaties, onder andere:


Vervallen, afghebrande ende gheruineerde hofsteden onder de casselrie van Veurne (1726)



Terrier van 'sHeerwillemscapelle (1727-1729) en van Sinte Nicolais Beoosterpoort (1729-1737)



Terriers van Wulpen (1723-1725) en van Booitshoeke (1725)



Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochie van Steenkerke (1788-1791)



Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochien van Sinte Nicolais
ende Sint Denis Bewesterpoort (Veurne) 1769-1776) (a)



Volkstelling in de kasselrij Veurne voor het maalderijrecht (1759)



Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochie van Adinkercke (1769-1776)



In Memoriam overleden parochianen van de stad Veurne 1890-2016

Een aantal nieuwe uitgaven zijn momenteel in voorbereiding ! Gaby werkt momenteel aan het landboek van
Haringe.
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AANVULLINGEN OP ONS ARTIKEL “VONDELINGEN TE

BEVEREN-IJZER EN

ENKELE OMLIGGENDE GEMEENTEN” DOOR WERNER GOUSSEY
DANY LEYNAERT
In de laatste uitgave is er een artikel van Werner Goussey betreffende de herbergen in Gijverinkhove en een artikel
betreffende de vondelingen te Beveren en omliggende gemeenten.
Op pagina 26 vermeld hij getuige Pieter Goffar uit Beveren-aan-de-IJzer zonder een geboortedatum te vermelden
en voegt er aan toe "dat de registers van an 7 en an 8 ontbreken".
Deze Pieter Goffar komt in mijn kwartierstaat voor als veelvuldig getuige bij gebeurtenissen in de familie Leynaert.
Tijdens opzoekingen in het gemeentehuis van Alveringem in 2010 noteerde ik nochtans als geboortedatum voor
Pieter Goffar, 23 Floréal VII, met als referte "geboorteakte 33".
Ergens moet er dus toch wel een register zijn dat het jaar 7 behandeld.
Dit louter als een aanvulling en zeker niet als kritiek !
Dit hebben we nagezien en je hebt zeker gelijk! Op het gemeentehuis van Alveringem zijn de registers van
Beveren-Ijzer van dat jaar zeker beschikbaar.Op Familysearch (dat zijn opnames van de dubbels van de
registers) werd dit niet gecontroleerd.
In ons centrum hebben we trouwens ook een digitale kopie van de registers die berusten op het
gemeentehuis.
Bedankt voor de aanvulling!

HOE STATEN VAN GOED EN EEN TERRIER ELKAAR KUNNEN
AANVULLEN
HERMAN DECLERCK
Recent verschenen de terrier van ’s Heerwillemskapelle (1727-1729) en die van Booitshoeke (1725), beiden een
uitgave van Familiekunde Westkust.
Heel toevallig hebben beide uitgaves me kunnen helpen bij het bepalen van waar Petrus Scherpereel exact woonde
in die jaren.
Een korte situering van Petrus Scherpereel. Hij was geboren te Izenberge op 4 januari 1692 als zoon Bernaert en
Maria Caes.
Voor 1720 huwde hij met Perpetua Petronella Willaert, dochter van Joannes en Maria Camerlynck, afkomstig van
Pervijze. Hij ging wonen te ’s Heerwillemskapelle. Dit huwelijk bleef kinderloos, Maria overleed waarschijnlijk
heel jong te ’s Heerwillemskapelle op 13 december 1720.
In 1722 huwde petrus Scherpereel voor de tweede maal met Maria Theresia Eereboudt, 5 jaar jonger dan hem. Ze
gingen te Booitshoeke wonen. Dit huwelijk werd gezegend zoals ze zeggen met één kind, Maria Theresia, geboren
te Booitshoeke op 7 september 1724.
Een week later, op 14 september 1724 overleed Maria Theresia Eereboudt te Booitshoeke op 27-jarige leeftijd.
Petrus Scherpereel bleef met zijn dochtertje te Booitshoeke wonen en huwde er voor de derde maal op 13 februari
1725 met Theresia De Vinck, dochter van Antonius en Maria Clarysse. Uit dit huwelijk werden twee kinderen
geboren te Booitshoeke: Jacobus Franciscus ° 1725 en Joanna Clara ° 1727.
Op 8 januari 1729 overleed Theresia De Vinck en 22 uren na haar overlijden, wisselde ook het 4-jarige zoontje
Jacobus Franciscus het heden met het eeuwige.
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Petrus bleef dus achter met twee kinderen en het duurde dan ook niet lang of hij huwde voor een vierde maal.
Joanna Theresia Van Wulpen werd zijn vrouw en vanaf 1731 breidde het gezin stelselmatig uit met Maria Cecilia
°5 januari 1731, Thecla Eugenia °12 november 1732, Petrus Jacobus °21 februari 1734, Aldegonde Perpetua °29
december 1735, Engelbertus Franciscus °18 juli 1738, Henricus Jacobus °7 mei 1741, Joanna Theresia °6 februari
1744 en Henricus Balthazar °12 oktober 1745. Zij kwamen allen ter wereld te Booitshoeke. Na die laatste geboorte
verhuisde het gezin van Petrus Scherpereel naar Ramskapelle waar op 11 maart 1748 nog Ludovicus Jacobus werd
geboren.
Ondertussen was vader Petrus Scherpereel reeds overleden te Ramskapelle op 88 november 1747.
Van hemzelf en drie van zijn vier echtgenotes zijn de staten van goed bewaard gebleven in het Rijksarchief Brugge
– reeks Kasselrij Veurne.
Om connectie te krijgen met de gegevens uit de terriers van ’s Heerwillemskapelle en Booitshoeke nemen we om
te beginnen de staat van goed ter hand van Perpetua Willaert van 1720, toen het gezin in ’s Heerwillemskapelle
woonde.
Daar lezen we bij de ‘Uutschulden ende lasten’ het volgende: ‘Alvooren den disch van sheerwillemscappelle comt
goet over den pacht van het huyseken alwaer de overledene gestorven is…’ en in de volgende paragraaf ‘Item den
kerkmeestere van tvoornoemde sheerwillemscappelle comt goet over de pacht van 144 roeden daer tvoornoemde
huyseken op staet…’
Petrus Scherpereel pachtte in 1720 dus een huis dat op 144 roeden land stond. Als we er nu de terrier van ’s
Heerwillemskapelle bijnemen bemerken we dat er op het volledige grondgebied slechts sprake is van één huis,
voor de rest bestaat ’s Heerwillemskapelle uit een paar boerderijen en landbouwgronden. De beschrijving ervan
is als volgt: ‘de kercke van ’s Heerwillemscappelle noort daeraen naest den oosten den gront daer een huyseken
op stet gebruyckt bij Matttheus Carron streckende oost ende west ’t oosteynde den voornoemde vaert de noortsyde
de Proostdyck hier medegemeten tot een vierde en de houck te Staveldammebrugge’. Dit perceel bestond uit 1
lijn en 45 roeden.
Het lijkt me zo goed als zeker dat dit over hetzelfde huis gaat waar Petrus Scherpereel in 1720 woonde en waar
nu in 1727 Mattheus Carron woont.

Bepalen we de plaats nader dan komen we tot het volgende resultaat:

In een volgende stap nemen we de staat van goed bij het overlijden van Maria Eereboudt, overleden te Booitshoeke
in 1724. Die staat van goed vermeldt bij de ‘Uutschulden’ ditmaal ‘Alvooren jan van kemmelbeke comt goet over
alle poinctynghen ten jaere 1724 ghepoinctop neghen ghemeten lants in boitshoeke …’ en de volgende beschikbare
staat van goed, die van Theresia De Vynck uit 1729, eveneens overleden te Booitshoeke vermeldt ‘Alvooren Jan
van Kemmelbeke proprietaris van het hofstedeken bij desen sterfhuyse bewoont groot in lande 9 ghemeten ‘’’.
Nu moeten we in de terrier van Booitshoeke op zoek naar een stuk van 9 gemeten dat eigendom is van Jan Van
Kemmelbeke en waar Petrus Scherpereel woont, geen moeilijke opdracht want de terrier vermeldt in de
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Landslieden Coornehouck het volgende: Eerst d’hofstede toebehoorende Jan van Kemmelbeke by coope, te weten
de plaetse van lande daer d’huysingen staen, bewoont by Pieter Scherpereel, met’t hovenierhof en een stuck
maeygars ter westsyde daeraen…’ Dan gaat de beschrijving nog een heel eind verder met de nadere bepaling.
Daar er in de zgn Landslieden Coornehouck maar één hoeve staat is het opnieuw niet moeilijk te bepalen waar
Pieter Scherpereel toen woonde:

Samengevat de beide woonplaatsen:

Besluit: dankzij deze uitgaves van Familiekunde Westkust die juist op het gepaste ogenblik verschenen zijn, heb
ik kunnen bepalen waar deze verre voorouder woonde. Dit om aan te tonen hoe belangrijk een terrier kan zijn
voor genealogisch onderzoek.
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INTERESSANTE BRONNEN ON-LINE
FAMILIE FLORIZOONE
Voor wie een link heeft met de familie Florizoone kan wellicht nuttige info vinden op de volgende website:
https://florizoonestam.be/ .

HUWELIJKSAKTEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL
Het West-Vlaamse initiatief ‘Vrijwilligersrab’ krijgt navolging. Dertien jaar lang werkten 150 vrijwilligers aan het
project ‘Demogen - Huwelijksakten Vlaams-Brabant en Brussel’. Voor de periode 1796-1910 werden 631.397
akten geïntegreerd in de zoekrobot van het Rijksarchief ‘Zoeken naar personen’.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen

RIJKSARCHIEF: NIEUWE BRONNEN ON-LINE
De volgende bronnen werden on-line gezet:


Vrijgeleiden uit Wereldoorlog I (nrs. 414-607)



Brabantse volkstellingen (17de-18de eeuw) (nrs. 314-405)



Vonnisboeken van de Raad van Vlaanderen (14de-18de eeuw) (nrs. 164-170, 2327-2605 en 8557-8596)



Vonnisboeken van de Grote Raad van Mechelen (1475-1794) (nrs. 977-1045)



Archief van de Raad van Beroerten (1567-1576) (nrs. 1-400)



Penningkohieren in het archief van de Audiëntie (1569-1574) (nrs. 618/1-39)



Kortrijkse poortersboeken (1413-1796) (nrs. 1-5)



Archief van de oude universiteit Leuven (15de-18de eeuw) (nrs. 3, 22-29, 51-88, 99, 273-286, 288, 298306, 387-391, 502-511, 689, 710-725, 812-815, 4751-4755)



Kortrijkse wezerijregisters (1403-1796) (nrs. 1-179)



Repertoria van notarisarchieven uit Bergen (19de-20ste eeuw) (nrs. 1-57)

Deze kunnen gratis geconsulteerd worden na inloggen.

STADSREKENINGEN VAN BRUGGE ONLINE
Goed nieuws voor mediëvisten: de gedigitaliseerde stadsrekeningen van Brugge (1406-1787) staan online! En dit is
maar een begin. In de loop van het najaar hopen we de meeste stadsrekeningen uit het archief van de Rekenkamer
online te brengen. Ook voor onder meer Henegouwen, Brabant en Luxemburg zijn er interessante reeksen in de
aanbieding. Wordt vervolgd.
Het gaat om de nummers 32.461-33.008 uit het archief van de Rekenkamers in het Algemeen Rijksarchief. Het
behoeft geen commentaar dat dit een eersterangsbron is voor de geschiedenis van het laatmiddeleeuwse en
vroegmoderne Brugge. Zoals vele andere (vooral Vlaamse) steden diende Brugge zijn rekeningen voor te leggen
aan de centrale Rekenkamer. Dat heeft geleid tot het ontstaan van een mooie reeks van meer dan 500 boekdelen.
15de-eeuws Brugge: een ideale reisbestemming!
Doorwinterde historici en heemkundigen weten dat stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten over het
economische en culturele leven in de stad. Ook voor disciplines als historische taalkunde of militaire en
milieugeschiedenis hebben stadsrekeningen heel wat te bieden. Interessant is vooral dat vele inkomsten en
uitgaven (voor stadswerken, zitpenningen, schuttersfeesten, processies, enz.) elk jaar terugkomen en bijgevolg
studie over een lange periode mogelijk maken.
Raadpleeg de stadsrekeningen van Brugge (1406-1787) online
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BURGERLIJKE STAND ZEDELGEM
Ook de burgerlijke stand van Zedelgem (ouder dan de wettelijke periode) staat nu online. De gemeente koos voor
hetzelfde platform als de stad Brugge. Zedelgem voorbeeldgemeente !
https://archiefbank.zedelgem.be/

VOORDRACHT DOOR MARC DERUDDER:
GENEALOGISCHE INFO OP HET INTERNET
Door het groot aantal Inschrijvingen, voorzien we een 2de
workshop...
De spreker, Marc Derudder, vertelt en demonstreert uit zijn
eigen jarenlange ervaring hoe je met behulp van diverse
creatieve invalshoeken nog meer genealogische info kan
terugvinden dan u tot op heden wellicht vermoed hebt. Naast
de traditionele genealogische websites is er immers veel meer
dat ons toelaat om (soms verrassend recente) info te
ontdekken over onze naamgenoten en verwanten op internet.
.
Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 15 deelnemers
Er kan nu reeds ingeschreven worden voor een tweede sessie op zondag 15 november 2020 (opgelet: wijziging
van datum, niet op 8 november) van 10u00 tot 12u00.
Prijs: 3,-€ voor leden, 5,-€ voor niet-leden
.
Inschrijven kan enkel via e-mail op het volgende e-mail adres: mderudder@gmail.com

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@gmail.com
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 37,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u30
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Chantal Loones, ondervoorzitster
Philip Overbergh, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Willy Moons, Gaby Van Canneyt, Pierre
Ryckaert,Hilon Vanleenhove, Marleen Berneel, Caroline Beele
bestuursleden

20ste jaargang – nr. 4 – driemaandelijks
oktober – november - december 2020
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Exclusief voor de leden van Familiekunde Vlaanderen !
De succesvolle voordracht "Op zoek naar allerhande (ook recente) genealogische info op het internet" door
Marc Derudder is maar één keer fysiek kunnen doorgaan. We willen jullie geduld niet langer op de proef
stellen. Op zaterdag 12 december en zondag 13 december, telkens van 10-12u, deelt Marc graag zijn
ervaringen met de trouwe leden via een Webinar. Online dus, via Zoom !
Meld je ten laatste op 10 december aan via mderudder@gmail.com met vermelding van je lidnummer en
voorkeur van dag (zaterdag/zondag). We bekijken of we dit later voor niet-leden kunnen herhalen.

IN DIT NUMMER:
Dateringsproblemen bij pastoor Bavelaere van Koksijde (1665-1685).

p. 50

Aanwinsten bibliotheek FV Westkust

p. 55

Kwartierstaat van de burgemeester Leo Lammerant van Ramskapelle.

p. 57

Een ongelukkig jachtongeval in Koksijde, 1833.

p. 58

Vroedvrouw: één van de oudste beroepen.

p. 60

De doopspuit.

p. 63

Nieuws uit het Rijksarchief uit België.

p. 62

De atlas van de buurtwegen

p. 64

Nieuwe publicaties FV Westkust

p. 66

Nieuwe nieuwsbrief Florisoone Stam – publicatie levensverhaal Eduard Clauw

p. 67

Warme oproep : lid blijven/worden in 2021
Wanneer je lid wordt van Familiekunde Vlaanderen ontvang je niet enkel ons tijdschrift Vlaamse Stam bij je thuis in de bus, maar
krijg je daarenboven nog andere voordelen, zoals gratis bezoeken aan al onze documentatiecentra verspreid over geheel Vlaanderen
en Brussel, sterke prijsvermindering bij deelname aan cursussen of voordrachten,...

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 37 euro | BE58 4141 1712 2179 van Familiekunde Vlaanderen vzw, Van
Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem
Om onze afdeling Westkust te steunen : graag vermelden bij de mededeling "afdeling Westkust".
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DATERINGSPROBLEMEN BIJ PASTOOR BAVELAERE
VAN KOKSIJDE (1665-1685)
JAN VAN ACKER
De parochie Koksijde is ontstaan uit Sint-Walburga Veurne. Het was het kapittel van die Veurnse kerk dat een
pastoor naar Koksijde stuurde, vaak een kapelaan, die het soms tot kanunnik bracht. Voor de zeventiende eeuw
laten de parochieregisters toe de pastoor van de kerk, die toen nog op de hoek van de Zeelaan en de Helvetialaan
stond, na elkaar te zetten.1
Na de vernielingen van de godsdiensttroebelen en de vrijbuitersinvallen werd een nieuwe kerk ingewijd op 5 mei
1607. Maar de parochiale registers vatten pas later aan. Kapelaan Hubertus Bliecq (ook Blieck) begon zijn registers
als pastoor van Koksijde met de doop van Andrea Jansseune op 15 september 1620. Zijn laatste akte dateert van
27 augustus 1638, en op 3 september was hij al actief als pastoor van de Sint-Walburgaparochie.
Hij werd te Koksijde opgevolgd door Jacobus de Schrijver, die op 21 september zijn eerste akte optekende. Ook
hij was een kapelaan, maar hij werd op het einde van zijn leven nog kanunnik. Op 30 maart 1664 schreef hij nog
de doop in van Cornelius Maes, en wellicht is hij daarop ziek gevallen, want daarna trad een deservitor (bedienaar
in zijn plaats) op, Dominicus Guns, tot de Schrijver overleed op 15 juni 1665.
Daarna werd Nicolaus Bavelaere, kapelaan en later kanunnik 2 , op 3 juli 1665 pastoor van Koksijde, tot zijn
overlijden in de nacht van 1 op 2 juli 1685. Bavelaere was niet altijd ter plaatse. In de doopregisters vind je de
namen van diverse vervangers in absentia pastoris. Voor 1675 noteerden we bijvoorbeeld Anselmus Omaer, een
predikheer, Maximus van Tienen, een kapucijn, en vooral Johannes Baptist Henten, kapelaan van Sint-Walburga
en de officiële deservitor. Het is pas vanaf Bavelaere dat er begrafenisregisters bewaard zijn: vanaf eind juli 1684.
Dat is na een visitatie door de landdeken van Veurne en Nieuwpoort, Guillielmus (Willem) de Breijne, die Bavelaere
er toe aangespoord had zijn registers in het dubbel bij te houden.
Bavelaere werd op 9 augustus 1685 opgevolgd door Abraham de Vos - in de tussenperiode waren kanunnik
Ghijselen en deken de Breijne ingesprongen, en de Breijne noteerde bij de begrafenisakte van Joanna Rover op 8
juli 1685, dat dit daags na de begrafenis van pastoor Bavelaere was. De Vos was in functie tot in 1699, maar zijn
laatste jaren lijken moeilijk geweest te zijn: hij vergat enkele akten in te schrijven (die werden later ingevoegd),
en de pastoor van Oostduinkerke, een monnik van de Veurnse Sint-Niklaasabdij, trad meermaals op als deservitor
in Koksijde.
Op 16 augustus 1699 schreef pastoor Norbertus Provoost zijn eerste akte in. Hij bleef pastoor tot in 1705, toen
de kerk omwille van de dreigende duinen verplaatst werd naar de huidige locatie.
Een handige bewerking van de gegevens uit de Koksijdse doop-, huwelijks- en begrafenisregisters werd in 2001
gepubliceerd door J. Stekelorum en is nog steeds verkrijgbaar bij onze afdeling Westkust van Familiekunde.3 Maar
toevallig botsten we op een dateringsprobleem. Pastoor Bavelaere hanteerde in zijn laatste levensjaren namelijk
een andere manier van dateren. In de plaats van het gebruikelijk 'de zoveelste van die maand', hanteerde hij plots
de Romeinse kalendernotering met kalenden, nonen en iden - zij het merkwaardig genoeg ook niet altijd: sommige
akten bleef hij in de 'gewone' kalendernotatie' schrijven. Bij de bewerking zijn die Romeinse noteringen meestal
(maar niet altijd) over het hoofd gezien, zodat er in de uitgave een afwijkende datum voor een aantal akten
gegeven wordt. We hebben daarom alle akten met die Romeinse kalenderdateringen nagegaan en geven ze hierna
met de omrekening (met tussen haakjes de datum in de uitgave - die dus niet steeds foutief is). Daarna leggen we
kort uit hoe die Romeinse kalender werkt, voor het geval nog pastoors dit systeem gehanteerd hebben. Signaleert
u die dan even aan ons?

1

Nu consulteerbaar op arch.be. Zie voor de pastoors o.m. J. AMEEUW, Van Simoenskapel tot O.L.Vrouw‐Ter‐Duinen. 8 Eeuwen
Parohiegeschiedenis in vogelvlucht, Koksijde, 2007. De pastoors zijn ook opgenomen op odis.be, in degelijke notities opgesteld door A.
DEBRUYNE (hier wat gecorrigeerd en aangevuld).

2

Volgens odis.be in 1675; hij wordt ‐ ten onrechte? ‐ al kanunnik genoemd in een huwelijksakte van 1672.

3

J. STEKELORUM, Koksijde: Parochieregisters: dopen (1620‐1799), huwelijken (1620‐1796), overlijdens (1684‐1797), Koksijde, 2001.
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Dopen
Met 'G' wordt de geboortedatum gegeven, met 'D' de doopdatum (hoogstens drie dagen later); beide op dezelfde
dag levert 'GD' op.


Jacobus Deknuyt: G 28 en D 29 mei 1681 (03 juni)



Anthonius Maertens: G 14 en D 15 juni 1681 (16 juli)



Joanna Francisca Hamelton (moedersnaam; onwettige vader Parent): D 25 juli 1681 (07 juli, als Amelton)



Petrus Jacobus Plancke: GD 19 januari 1682 (14 februari)



Maria Magdalena Debree: G 18 en D 20 januari 1682 (15 februari)



Egidius Strubben: G 10 en D 12 april 1682 (12 april)



Maria Theresia Desmarés: G 29 en D 30 april 1682 (29 april)



Maria Magdalena Verhoeije: G 27 en D 29 juni 1682 (31 juli)



Petrus Franciscus Robert: G 12 en D 13 augustus 1682 (02 augustus)



Agneta Boogaert: G 06 en D 08 september 1682 (03 september)



Petronella Lefebure: G 26 en D 28 november 1682 (1 december)



Petrus Loones: G 20 en D 22 januari 1683 (8 februari)



Anna Maria Vetkens: G 18 en D 19 april 1683 (i12 mei)



Valentinus Robert: G 30 juli en D 01 augustus 1683 (29 juli)



Franciscus Jacobus Dobbelaere: G 16 en D 19 oktober 1683 (11 november)



Joanna Francisca Robert: G 20 en D 22 oktober 1683 (08 november)



Joannes Baptista Lefebure: G 06 en D 07 maart 1684 (08 maart)



Carolus Knuut: G 07 en D 09 mei 1684 (04 mei)



Petrus Maertens: G 17 en D 18 mei 1684 (14 juni)



Cornelius Robert: G 04 en D 06 juli 1684 (06 juli)



Jacobus Vetkens: G 21 en D 23 juli 1684 (07 augustus)



Anna Maria Joos (moedersnaam; onwettige vader Rijckewaert: G 15 en D 17 oktober 1684 (13 november,
als Ryckewaert)



Joannes Deklerck: D 31 oktober 1684 (31 oktober)



Godeleva Verhoeije: G 28 en D 29 maart 1685 (03 april)



Daarnaast gebruikte pastoor Bavelaere de heiligenfeestdag bij enkele dopen van kinderen die hieraan hun
voornaam ontleenden:



Michael Bekaert: D 29 september 1665 (D op de feestdag van St.-Michiel) (06 september; festo fout gelezen
als sexto)



Jacobus Coppens: G 22 juli en D 25 juli 1673 (D op de feestdag van St.-Jacob) (22 juli)

Huwelijken
We geven de familienaam van de vrouw zoals die letterlijk in de akte voorkomt, maar vaak is die verbogen: zo
wordt Laurentia de Knuyt als Laurentia Knuuts vermeld; Bekaers zal wel de familienaam Bekaert zijn, Brauwers
eigenlijk de Brauwere, enz.


Andreas Lefebure x Petronilla Megems: 07 september 1681 (07 september)



Arnoldus Hussaert x Maria Averbeke: 27 januari 1682 (06 februari)



Egidius Strubben x Laurentia Knuuts: 8 februari 1682 (07 februari)



Malliardus de Geusere x Jacoba Broes: 14 april 1682 (18 mei)



Petrus Mahieu x Anthonia Willekens: 26 juli 1682 (7 augustus)
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Egidius Vermeulen x Maria Bekaers: 27 augustus 1682 (06 september)



Gerardus de Soppere x Joanna Doens: 25 februari 1683 (05 maart)



Ægidius de Knudt x Maria Joos: 08 juli 1683 (08 juli)



Joannes Declercq x Maria Francisca Potters: 20 oktober 1683 (13 november)



Antonius Haeselaere x Elizabetha Kiekens: 10 april 1684 (04 april)



Petrus Bonte x Petronella Schinckels: 18 april 1684 (- 1686)



Marinus Desmaré x Catharina Brauwers: 24 oktober 1684 (09 november)



Carolus Rijckewaert x Florentia Joos: 01 december 1684 (01 december)

Overlijdens
Met 'O' wordt de overlijdensdatum gegeven, met 'B' de datum van de begrafenis.


Andres Lefebure: O 16 juli 1684 (17 augustus)



Dominicus Schaers: B 27 augustus 1684 (06 september)



Joannes Vetkens: B 04 oktober 1684 (04 oktober) - hij was geboren 04 januari 1682 (09 januari)



Valentinus Martens: B 10 november 1684 (04 november)

De Romeinse kalender
Sommige lezers weten wellicht dat Julius Caesar om het leven gebracht werd op de iden van maart. In onze telling
is dat op 15 maart van het jaar 44 voor Christus.
De Romeinen rekenden immers met kalenden (kalendae), nonen (nonae) en iden (idus). De iden vallen (in onze
telling) op de 15de in de maanden maart, mei, juli en oktober, in de andere maanden steeds op de 13de. De nonen
vallen steeds negen dagen eerder (let wel: de dag zelf meegerekend), dus in de maanden maart, mei, juli en
oktober op de 7de, in de andere maanden altijd op de 5de. De kalenden vallen steeds op de 1ste van de maand.
Daarmee zijn de maanden in drie, behoorlijk ongelijke delen verdeeld.
Voor de dagaanduiding werkte men nu met aftelling, waarbij de merkdag zelf meegerekend werd. Omdat de iden
van maart op 15 maart vallen, is de derde dag voor de iden van maart dus 13 maart. De nonen van mei vallen op
7 mei, dus de vijfde dag voor de nonen van mei is 3 mei. En omdat de kalenden op de eerste dag van de maand
vallen, leveren de dagen vóór de kalenden steeds een dag op van de voorgaande maand. De dag vóór (pridie) de
kalenden van april valt dus op de dag vóór 1 april, hetzij 31 maart. Drie dagen voor de kalenden van april is 30
maart enzovoort. Vaak wordt dat gedateerd door middel van een Romeins cijfer voor die dagaanduiding, zoals IV
nonen junii, ofte de vierde dag voor de nonen van juni.
Nemen we als voorbeeld de allereerste akte
die Bavelaere op die manier optekende: de
doopakte van Jacobus Deknuyt, een postuum
geboren kindje (de vader was overleden).
Bavelaere geeft als datum Quarto kalendas
junij; dat is dus de vierde dag voor de
kalenden van juni, ofwel 29 mei.

De eerste akte met de Romeinse kalendernotering vangt aan met een
gezichtje getekend in de 'Q'. Erboven het einde van de vorige akte, getekend
Nicolaus Bavelaere, priester en kanunnik, en het jaartal 1681 (met een erg
platliggende '8').
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Als je het lijstje hierboven overloopt, zal je
vaststellen dat sommige data meerdere weken
verschillen met wat in de uitgave stond. Dat is
vooral het geval bij de kalenden, waar je hoge
dagcijfers kan krijgen. Bij XII kalendas maii
kom je immers niet uit op 12 mei, de twaalfde
dag van mei, maar op 12 dagen voor de
kalenden, 20 april - en dat scheelt toch zo'n
drie weken. Je ziet ook dat sommige data per
toeval correct waren: de 7de dag voor de iden
van september valt op 7 september, de 8ste

dag voor de iden van juli op 8 juli, de 4de dag voor de nonen van oktober op 4 oktober…
Vrij ingewikkeld allemaal. Hoe ga je nu daarmee om? Neem het van me aan - ik spreek uit ervaring: als je bij data
wat moet berekenen, zal je regelmatig wel verkeerd rekenen. Je vergeet de merkdag zelf mee te tellen, je houdt
er geen rekening mee dat de voorgaande maand geen 31, maar 30 dagen telt, enzovoort: vast en zeker maak je
vroeg of laat fouten. Daarom geef ik hier een schema mee, dat die berekeningen overbodig maakt. Omdat de
datering meestal in het Latijn gebruikt wordt, hebben we in dat schema meteen de Latijnse telwoorden gezet.
Met dat schema hoef je niet meer te tellen en af te trekken, maar je leest gewoon af wat het resultaat is. Zoveel
mogelijk zonder nadenken, want dan maken we fouten. Gemakkelijk toch?
dag

januari
augustus
december

februari

maart
mei
juli
oktober

april
juni
september
november

1

CALENDAE

CALENDAE

CALENDAE

CALENDAE

2

quarto nonas

quarto nonas

sextus nonas

quarto nonas

3

tertio nonas

tertio nonas

quintus nonas

tertio nonas

4

pridie nonas

pridie nonas

quarto nonas

pridie nonas

5

NONAS

NONAS

tertio nonas

NONAS

6

octavo idus

octavo idus

pridie nonas

octavo idus

7

septimo idus

septimo idus

NONAS

septimo idus

8

sexto idus

sexto idus

octavo idus

sexto idus

9

quinto idus

quinto idus

septimo idus

quinto idus

10

quarto idus

quarto idus

sexto idus

quarto idus

11

tertio idus

tertio idus

quinto idus

tertio idus

12

pridie idus

pridie idus

quarto idus

pridie idus

13

IDUS

IDUS

tertio idus

IDUS

14

decimo nono calendas

decimo sexto cal.

pridie idus

decimo octavo cal.

15

decimo octavo calendas

decimo quinto cal.

IDUS

decimo septimo cal.

16

decimo septimo calendas

decimo quarto cal.

decimo septimo cal.

decimo sexto cal.

17

decimo sexto calendas

decimo tertio cal.

decimo sexto cal.

decimo quinto cal.

18

decimo quinto calendas

duodecimo calendas

decimo quinto cal.

decimo quarto cal.

19

decimo quarto calendas

undecimo calendas

decimo quarto cal.

decimo tertio cal.

20

decimo tertio calendas

decimo calendas

decimo tertio cal.

duodecimo calendas

21

duodecimo calendas

nono calendas

duodecimo calendas

undecimo calendas

22

undecimo calendas

octavo calendas

undecimo calendas

decimo calendas

23

decimo calendas

septimo cal.

decimo calendas

nono calendas

24

nono calendas

sexto calendas

nono calendas

octavo calendas

25

octavo calendas

quinto/VI calendas

octavo calendas

septimo calendas

26

septimo calendas

quarto/V calendas

septimo calendas

sexto calendas

27

sexto calendas

tertio/IV calendas

sexto calendas

quinto calendas

28

quinto calendas

pridie/III calendas

quinto calendas

quarto calendas

29

quarto calendas

-/II kalendas

quarto calendas

tertio calendas

30

tertio calendas

tertio calendas

pridie calendas

31

pridie calendas

pridie calendas
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Hierbij is februari een probleem. Omdat dat een schrikkelmaand is, valt pridie kalendas martii, daags voor de
kalenden van maart, in zowat drie op de vier gevallen op 28 februari, en de andere keer op 29 februari. Vanaf die
dag telt men dan gewoon verder af, zodat we in de kolom van februari twee varianten moeten geven, naargelang
het geen, dan wel een schrikkeljaar is. In de literatuur die we raadpleegden, wordt er van uitgegaan dat het
gebruik van die Romeinse kalender iets was uit de middeleeuwen, en toen werd die ingevoegd op 24 februari. In
de 'eeuwigdurende kalender' die Strubbe en Voet in hun standaardwerk over chronologie gaven, geven ze dus maar
de afwijkende kalenden-datum tot 25 februari, die in een schrikkeljaar de bis sextum was.4 In de 17de eeuw, de
eeuw van Bavelaere, werd de schrikkeldag ingevoerd als een 29ste dag van de maand februari. We weten niet hoe
dat verrekend werd en we beperken ons hier dus tot die dubbele aanduiding tot 25 februari. Bavelaere gebruikt
overigens slechts één keer kalenden van maart, en dat in 1683, dat geen schrikkeljaar was en dus gelukkig niet
voor die problemen zorgt: het huwelijk van Gerardus de Soppere en Joanne Doens quinto kalendas martij, wat 25
februari oplevert.
Enkele voorbeelden maken duidelijk hoe je dit schema moet gebruiken.
* In de eerste akte van Bavelaere ging het om de vierde dag voor de kalenden van juni. Dagen aftrekken van de
kalenden brengt je in de vorige maand: dat is mei. Heel belangrijk: je neemt dan niet de kolom van juni, maar
die van mei, en je ziet dat de vierde dag voor de kalenden in die maand op de 29ste valt. De vierde dag voor de
kalenden van juni is dus 29 mei.
dag

mei

29

quarto calendas

* De vierde dag voor de iden van mei zoek je in de kolom van mei, en je leest meteen af dat dit dan de 12de mei
is.
dag

mei

12

quarto idus

* De dag voor de nonen van september zoek je in de kolom van september, en je ziet dat dit 4 september is.
dag

september

4

pridie nonas

Rare jongens, die Romeinen? Dan ook pastoor Bavelaere, die om God weet welke redenen in 1681 plots dit voor
ons bijzonder onhandige systeem gebruikte…

4

E.I. STRUBBE, L. VOET, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden, Antwerpen‐Amsterdam, 1960, p. 32
en 37; p. 162 de eeuwigdurende kalender op eind februari.
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KWARTIERSTAAT VAN BURGEMEESTER LEO LAMMERANT VAN

RAMSKAPELLE - RECHTZETTING
WILLY HOSTE
Tijdens mijn speurwerk ben ik beland bij Leo Lammerant, burgemeester Ramskapelle (zie blz. 406 uit ‘t zit in de
familie).
De grootmoeder was Soete Anna , dochter van Petrus x Deleu Maria-Theresia gehuwd in 1812 en Anna geboren in
1807 ! Maar volgens mijn opzoeking waren haar ouders Soete Hubert x Vandenameele Anne, weduwe van
Vantortelboom Franciscus. Op zijn beurt weduwnaar van Dheere Maria en Delacauw Constantia.
P.S. : De kleindochter van Vantoortelboom Franciscus , nl. Mathilde was gehuwd met Bailleul August, burgemeester
van Vinkem , blz. 521

Foutieve kwartierstaat

Correcte kwartierstaat
Verdere kwartieren:
KW 11 Anna Maria VANDENAMEELE was voordien weduwe van Jacobus KINOO (+Alveringem), Franciscus Ludovicus
VANTOORTELBOOM (+Steenkerke)
20-21: Carolus-Josephus SOETE (+Steenkerke, 12-01-1800) & Anna-Constantia VANDENBROUCKE (°St.Catherinekapelle) (wel correct in het boek)
22-23: Josephus Cornelius VANDENAMEELE (°Veurne, 16-09-1731 +Veurne, 15-08-1788) x Veurne (Sint-Niklaas), 1001-1761 met Anna Huberta RILLOF (°Veurne-Bewesterpoort, ca. 1740 +Adinkerke, 21-11-1776)
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EEN ONGELUKKIG JACHTONGEVAL IN KOKSIJDE, 1833.
JOERI STEKELORUM
Op zoek naar informatie in oude Nederlandse kranten (www.delpher.nl), waarin trouwens heel wat berichtgeving
over West-Vlaanderen is te lezen, kwamen we volgend artikel tegen, gepubliceerd in de Utrechtse Courant van
21-10-1833.

Ook het franstalige Journal de la Haye berichtte op 18 oktober reeds het volgende:

De twee broers waren: Edmond Charles Marie Joseph Ollevier, geboren in Veurne op 23-05-1813 en Auguste
Philippe Ollevier, geboren in Veurne op 23-03-1812. Zij waren de zonen van Ludovicus Augustinus Desmedt
(Veurne, 1785-1848) en zijn eerste echtgenote Carolina Isabella Desmedt (Alveringem, 1791 – Veurne, 1825).
Vader Ludovicus Ollevier was lid van de Staten-Generaal van West-Vlaanderen onder het Hollandse regime in 1816
en werd later (1835-1848) burgemeester van de stad Veurne. Hij verkreeg van Leopold I n.a.v. de intrede van de
vorst te Adinkerke in 1830, de onderscheiding van Ridder in de Leopoldsorde. Auguste Ollevier, die het ongelukkige
schot afloste, werd schepen van de stad Veurne, maar stierf reeds op 46-jarige leeftijd in Veurne op 18-02-1859.
Over het jachtongeluk vinden we in de Annalen van Westvlaenderen, geschreven door Vandermeulen, het
volgende: “"Op 12 oktober 1833 is de heer Edmondus Ollevier met zyne broeder Augustus en twee andere heren
op het gemeente Koksijde ter jagt zynde, by ongelukke in het aflossen van een geweer in de neck getroffen
geweest en daer al seffens overleden en den 15 dito tot Alveringem in een kelder begraven nevens zyne moeder".
Bijlage: het gezin Ollevier
Ludovicus Augustinus Ollevier is geboren op 28-08-1785 in Veurne, zoon van Josephus Ignatius Ollevier en Dorothea
Coleta Cecilia Loor. Ludovicus is overleden op 26-04-1848 in Veurne, 62 jaar oud. Ludovicus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-06-1810 in Veurne met Carolina Isabella Desmedt, 18 jaar oud. Carolina is geboren
op 09-07-1791 in Alveringem, dochter van Ludovicus Emmanuel Desmedt en Carolina Isabella Devisch. Carolina is
overleden op 24-04-1825 in Veurne, 33 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 17-08-1829 in Veurne met Adelaida Ludovica Theresia Verwaerde, 21 jaar oud.
Adelaida is geboren op 22-10-1807 in Veurne, dochter van Ludovicus Sebastianus Verwaerde en Theresia Rosalia
Messelein. Adelaida is overleden op 24-05-1846 in Veurne, 38 jaar oud.
Kinderen van Ludovicus en Carolina:
1. Charlottte Louise Ollevier, geboren op 29-03-1811 in Veurne. Charlottte is overleden op 21-08-1880 in
Veurne, 69 jaar oud. Charlottte trouwde, 21 jaar oud, op 07-05-1832 in Veurne met Napoleon Diodore
Dorothé Herwyn, 25 jaar oud. Napoleon is geboren op 17-01-1807 in Veurne, zoon van Philippe Jacques
Herwyn en Charlotte Louise Genevieve Josephe Van Der Meersch De Nevele. Napoleon is overleden op 09-
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02-1892 in Veurne, 85 jaar oud. Napoleon was aanvankelijk baron en verkreeg de titel van graaf bij
patentbrief van 10 augustus 1853 na het overlijden van zijn oom graaf Herwyn; Ridder in de Leopoldsorde.
2. Auguste Philippe Ollevier, geboren op 23-03-1812 in Veurne. Auguste is overleden op 18-02-1859 in
Veurne, 46 jaar oud. Beroep:agent van de Nationale Bank te Veurne. Auguste trouwde, 28 jaar oud, op
10-08-1840 in Veurne met Marie Josephine Rabaut, 30 jaar oud. Marie is geboren op 23-09-1809 in Brugge,
dochter van Joseph Jacques Rabaut en Marie Therese Jeanne Plouf. Marie is overleden op 20-05-1886 in
Veurne, 76 jaar oud.
3. Edmond Charles Marie Joseph Ollevier, geboren op 23-05-1813 in Veurne. Edmond is overleden op 1210-1833 in Koksijde, 20 jaar oud.
4. Edouard Louis Charles Ollevier, geboren op 11-07-1814 in Veurne. Edouard is overleden op 13-04-1815 in
Veurne, 9 maanden oud.
5. Louis Emmanuel Felicien Ollevier, geboren op 26-03-1816 in Veurne. Louis is overleden op 18-06-1889 in
Veurne, 73 jaar oud. Schepen van de stad Veurne in 1872, burgemeester van Veurne (1881-1884). Louis
trouwde, 36 jaar oud, op 05-10-1852 in Diksmuide met Georgine Caroline Ghislaine Van Woumen, 22 jaar
oud. Georgine is geboren op 26-03-1830 in Diksmuide, dochter van Charles Robert Van Woumen en
Norbertine Amelie Deruysscher. Georgine is overleden op 16-01-1909 in Veurne, 78 jaar oud.
6. Desire Henri Marie Joseph Ollevier, geboren op 06-04-1817 in Veurne. Desire is overleden op 24-02-1870
in Veurne, 52 jaar oud.
7. Henri Dieudonne Sextes Deogratias Ollevier, geboren op 10-05-1818 in Veurne. Henri is overleden op 0801-1821 in Veurne, 2 jaar oud.
8. Marie Josephine Adèle Euphemie Ollevier, geboren op 16-09-1819 in Veurne. Marie is overleden op 0205-1822 in Veurne, 2 jaar oud.
9. Justine Marie Clemence Constance Ollevier, geboren op 01-10-1820 in Veurne. Justine is overleden op
21-12-1888 in Kortrijk, 68 jaar oud. Justine trouwde, 21 jaar oud, op 27-06-1842 in Veurne met Pierre
Francois Maieur, 31 jaar oud. Pierre is geboren op 11-03-1811 in Veurne, zoon van Charles Maieur en Anna
Theresia Barbier. Pierre is overleden op 12-07-1867 in Schaarbeek, 56 jaar oud. Beroep: geneesheer.
10. Clemence Marie Louise Augustine Ollevier, geboren op 06-11-1821 in Veurne. Clemence is overleden op
08-10-1862 in Veurne, 40 jaar oud. Clemence trouwde, 19 jaar oud, op 16-11-1840 in Veurne met Cesar
Auguste Octave De Spot, 35 jaar oud. Cesar is geboren op 05-05-1805 in Veurne, zoon van Jacobus
Ferdinandus De Spot en Maria Joanna Borry. Cesar is overleden op 29-02-1876 in Veurne, 70 jaar oud.
Beroep: voorzitter rechtbank eerste aanleg van Veurne.
11. Edouard Joseph Marie Auguste Ollevier, geboren op 01-02-1823 in Veurne. Edouard is overleden op 1705-1842 in Doornik, 19 jaar oud. Student aan het Atheneum van Doornik.
12. Adele Marie Josephine Hortense Ollevier, geboren op 17-03-1824 in Veurne. Adele trouwde een eerste
maal, 22 jaar oud, op 16-11-1846 in Veurne met Albert Pierre Debaenst, 44 jaar oud. Albert is geboren
op 19-04-1802 in Veurne, zoon van Petrus Debaenst en Jacoba Catharina Halder. Albert is overleden op
24-11-1861 in Veurne, 59 jaar oud. Beroep: hoofdgriffier rechtbank Veurne. Adele trouwde een tweede
maal, 39 jaar oud, op 25-08-1863 in Veurne met Charles Jean Vanhove, 32 jaar oud. Charles is geboren
op 03-04-1831 in Gent. Beroep: koopman.
13. Mathilde Marie Josephine Caroline Ollevier, geboren op 20-04-1825 in Veurne. Mathilde trouwde, 23 jaar
oud, op 19-04-1849 in Veurne met Rudolphe Francois Vantomme, 28 jaar oud. Rudolphe is geboren op
06-08-1820 in Deerlijk, zoon van Josse Charles Ghislain Vantomme en Jeanne Therese Devolder.
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Bidprentje en grafmonument van Auguste Ollevier‐Rabaut (begraafplaats Veurne)

VROEDVROUW: ÉÉN VAN DE OUDSTE BEROEPEN.
WERNER GOUSSEY
Vrouwen hielpen vrouwen : zo was het van ouds her.
De keerzijde van de medaille was dat vroedvrouwen werden vervolgd op beschuldiging van het doden van een
ongeboren kind, abortus te veroorzaken of zelfs nieuw geboren kinderen te offeren aan de duivel.
Eucharius Rösslin (ca 1470-1526), ook Eucharius Rhodion genoemd, was een Duitse apotheker en arts, die in 1513
“Der Rose Garten” publiceerde, een boek over de bevalling. Het 4de hoofdstuk beschrijft hoe een vrouw zich moet
gedragen voor en na de bevalling en hoe men haar kan helpen bij een moeilijke bevalling.
Bij Thomas Vander Noot, een Brusselse boekdrukker en bastaardkind uit die beroemde familie, verschijnt in 1516,
een Nederlandse vertaling, met als titel “Den Roseghaert vanden bevruchten vrouwen”. Dit werk kende een
enorme uitstraling in de Lage Landen.
Het Concilie van Trente (1543-1563), dat een einde moest maken aan de wantoestanden binnen de RoomsKatholieke Kerk, handelt o.a. over de rol en de plichten inzake doopsel.
De vroedvrouw moest voor de pastoor de eed afleggen zich te houden aan 3 voorschriften :
1) zij diende het doopsel correct te kunnen toepassen in geval van levensgevaar.
2) zij mocht geen superstitie of bijgelovige middelen aanwenden om de bevalling van de vrouw te verlichten of
goed te laten verlopen.
3) zij moest ervoor zorgen dat de ouders het kind binnen de 3 dagen lieten dopen, inclusief de meldingsplicht als
dat niet gebeurde.
In de 17e eeuw bestond er geen onderwijs om het beroep van vroedvrouw uit te oefenen. Wie zich geroepen voelde
om vroedvrouw te worden, ging in de leer bij een vroedvrouw in functie en kreeg hoofdzakelijk een praktische
initiatie.
In 1679 werd er een ordonnantie uitgevaardigd waarbij bepaald werd dat er een erkenning als vroedvrouw
toegekend werd na aanvaarding door een examencommissie.
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In die commissie zetelde Cornelis Kelderman, stadschirurgijn (1632-1711), die tot 1710 verbonden was aan het
St-Janshospitaal te Brugge. Hij genoot dus een zeker aanzien. Op de maatschappelijke ladder stond een
chirurgijn/vroedmeester, lager dan de “medicinae doctores”.
Cornelis Kelderman schreef een werkje (83 blzn) onder de vorm van 115 vragen en antwoorden, verdeeld over 13
hoofdstukken, met als titel “Onder-wijs voor alle vroed-vrouwen, raeckende hun ampt ende plicht”,
verschenen te Brugge in 1697. Gedurende een eeuw was dit werkje een leidraad en kende meerdere herdrukken.
In de doopakten van kinderen waarbij een nooddoop werd uitgevoerd door de vroedvrouw, volgt na haar naam
regelmatig de term “obstetrice jurata” of “obstetrice non jurata”, beëdigd of niet beëdigd.
Van Hendrik van Deventer (1651-1724), een pionier inzake verloskunde, verscheen in 1701 “Manuale Operatien”.
Het eerste deel heet “Nieuw ligt voor Vroed-meesters en Vroed-vrouwen”
Jan Palfijn (1650-1730), stadschirurgijn te Gent, begon in 1723 met de verlostang. Zodoende bleef verloskunde
niet langer een vrouwelijk beroep, want vrouwen werden niet geacht de verlostang te gebruiken. Dit was een
instrument voor vroedmannen of –meesters.
Vroedvrouwen actief te Beveren-IJzer :


1631 : “ ……….. Cecilia”.



1650 : …………. Florentia, de echtgenote van Ludovicus Brusset, uit Oostcappel.



1653 : DEPREY Thomasinia, weduwe van Jacobus Lahau, uit Gijverinkhove.



1653-1665 : GEORGE Maria, weduwe van Stephanus Vlaminck uit Haringe (meerdere keren vermeld). Maria
George is gedoopt te Herzeele (Fr) op 13-08-1606 als dochter van Caerle en Anne Ha(u)bourdi(j)n. Zij
huwde te Houtkerque (Fr) met Etienne (Stephanus) Vlamijnck op 10-08-1627. Haar broer Anselmus George,
getuige bij haar huwelijk, was landbouwer te Beveren-IJzer, waar afstammelingen van hem na bijna 4
eeuwen, het beroep nog steeds verder uitoefenen.



1665 : BOLLAERT Judith, echtgenote van Audomarus Degast.



1667 : “………….Barbara”.



1667-1767 : de vroedvrouwen die nooddopen uitvoeren, worden niet vermeld bij naam. Eén uitzondering
in 1702 : VANDERSTERRE Elisabeth.



1767-1772 : DERUDDER(E) Elizabeth Francisca – Zij huwde te Beveren-IJzer op 14-01-1719 met Dehouck
Jacobus.



1770-1774 : VERMANDE Maria Francisca, geb. te Oostvleteren en poorteres van Ieper. Zij overleed te
Beveren-IJzer op 12-04-1780, 85 jaar. Zij was gehuwd met Andreas Sampers, brouwer, die te BeverenIJzer overleed op 20-01-1763 en begraven werd te Izenberge in de kerk. Bij zijn overlijden werd een Staat
van Goed (SVG nr 4720 in het Rijksarchief te Brugge) opgemaakt.



1770-1788 : DEHONDT Maria Cecilia, afkomstig uit Krombeke, huwde te Beveren-IJzer op 21-09-1745 met
Clauwet Josephus Mattheus (uit Godewaersvelde), die te Beveren-IJzer overleed op 6-04-1786 (85 j.).
Maria Cecilia overleed te Beveren-IJzer op 13-11-1795.



1770 : LEUN Isabella, huwde te Beveren-IJzer op 31-05-1718 met Fagoo Lucas, die te Beveren-IJzer
overleed op 17-10-1749. Isabella overleed te Beveren-IJzer op 7-05-1772 (74 j.).



1771-1774 : VERWEERDER Maria.



1773 : TRIOEN Maria Catharina.



1773-1784 : D’ARTHOO (ook Derthoo en Dartois) Joanna Isabella, “obstetrice jurata”, afkomstig uit
Izegem. Als weduwe van Best Jacobus Albertus huwde ze te Haringe op 14-08-1764 met Annothé Joannes
Jacobus uit Haringe, die zelf weduwnaar was van Degraeve Marie-Thérèse. J.J. Annothé overleed te
Haringe op 5-04-1782 (68 j.). Joanna Isabella was ook vroedvrouw te Haringe en kon zoals sommige andere
vroedvrouwen niet schrijven. Ze ondertekende de doopakte met een “kruisje”, in haar geval met een
“plusteken”.



1773 : BODDAERT Joanna.



1774 : WILLEMS Maria Catharina.



1774-1777 : VERSCHELLE Maria Francisca, “obstetrice non jurata”, echtgenote van Camerlinck Albert.



1774 : DEBACKER Aldegonda Petronilla.



1775 : CLAEREBOUDT Maria.
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1775 : …..?…..,”obstetrice jurata”, echtgenote van Michel Janssen.



1776 : LATHO Isabella : Gaat het hier om Darthoo Isabella ?



1776 : VANDENBUSSCHE Maria Catharina.



1777 : HOUCKE Elisabeth, “obstetrice jurata”



1777 : BEELE Helena Genoveva.



1778 : VERMEERSCH Isabella Theresia.



1778-1788 : VANDE(R)VENNE Josepha Theresia.



1779-1782 : VERLOEIJE (ook VEROYE en VERNOYE) Maria Constantia, “obstetrice jurata”. Uit de doopakten
te Haringe weten we dat Verloigne Maria Constantia afkomstig was uit Ieper (St-Pieter) en gehuwd was
met Petrus Franciscus Bossaert uit Nieuwkerke (Neoecclesicum).



1780 : VICEUWS (?) Joanna Rosa.



1781 : VANDEWAELE Anna Cornelia.



1781 : VANDENBERGHE Josephina Theresia.



1782 : …..?..... Isabella Rosa.



1782 : VIEROU Maria Anna Francisca.



1783 : PEEL Petronilla (uit Hondschoote).



1783 : COET Cecilia : de naam Coet komt niet voor in onze regio. Waarschijnlijk gaat het hier om de
fonetisch geschreven naam “COUWET”.



1784 : VANDERGENS (?) Josephina Theresia.



1785 : BOSSAERT Constantia.



1785 : GALLE Theresia.



1801 : MONCAREY Marie Anne : aangeefster van de geboorte van Quidey Victoire Constance, geboren te
Beveren-IJzer op 4 fructidor 9 (= 22-08-1801). Zij is geboren te Hondschoote (Fr) en overleed te BeverenIJzer op 4-01-1820 (75 j.), als weduwe van Vandenberghe Josephus Albertus, overleden te Beveren-IJzer
op 60-jarige leeftijd op 18-08-1794, “peerdesmedt” van beroep.



1802 : BROUCKAERT Rosalie : vermeld als “Sage Femme” in de geboorteakten nrs 10, 22 en 35 van “An
11” van de Republikeinse kalender.

Tijdens hun ambtsperiode vermeldden enkel de pastoors Petrus DEMAIGNY (1647-1667), Jacobus CLAEYS (17701779) en Karel BOUDEN (1779-1785) de namen van de vroedvrouwen in de doopakten die zij opstelden.

Eucharius Rösslin “Der Rose Garten”, 4de hoofdstuk

Cornelis Kelderman, 1697

Bronnen : Parochieregisters van de vermelde parochies en internetsites.

62 | jrg. 20 nr. 4

Hendrik van Deventer, 1701.

DE DOOPSPUIT
WERNER GOUSSEY
Voor de katholieke kerk was niet de geboorte, maar het doopsel het belangrijkste. Vandaar ook de namen
doopakten en doopregisters.
Het kind, geboren met de erfzonde, werd door het doopsel gereinigd.
Mocht een ongedoopt kind sterven, dan kon het niet begraven
worden in gewijde grond. Een nooddoop werd uitgevoerd wanneer
de vroedvrouw of vroed/heelmeester een bevalling voorzag met
risico. Het tweede geboren kind van een tweeling kreeg dikwijls een
nooddoop.
Een baby werd soms gedoopt in de baarmoeder door middel van een
niet-steriele “doopspuit”, gevuld met wijwater. Dit wordt
genoteerd met de woorden “in utero”, meestal terug te vinden in
de doopakten in de 2de helft van de 18de eeuw.
Omwille van de dringendheid gebeurde een nooddoop meestal door
de vroedvrouw (obstetrice) of de vroed/heelmeester (chirurgus).
Niet door de priester.

Afbeelding van een doopspuit – Liberaal Archief VZW

NIEUWS UIT HET RIJKSARCHIEF
Mediëvisten en vroeg-modernisten, opgelet! De gedigitaliseerde stadsrekeningen van tientallen Zuid-Nederlandse
steden, bewaard in het archief van de Rekenkamers in het Algemeen Rijksarchief, staan online. Het gaat om
steden in de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen en Namen; de hertogdommen Brabant, Limburg en
Luxemburg; en de heerlijkheden Doornik en Mechelen. Alles bij elkaar staan nu 9.476 stadsrekeningen online,
goed voor meer dan 700.000 digitale beelden.
Het behoeft geen commentaar dat het om een eersterangsbron gaat. Vele steden waren verplicht om hun
jaarrekeningen, met daarin gedetailleerde overzichten van inkomsten en uitgaven, voor te leggen aan de centrale
Rekenkamer. Dat heeft geleid tot het ontstaan van een indrukwekkende reeks, die nu ook digitaal beschikbaar is.
Doorwinterde historici en heemkundigen weten al langer dat stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten,
niet alleen over het economische en culturele leven, maar over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook voor
disciplines zoals historische taalkunde of militaire en milieugeschiedenis hebben stadsrekeningen bijvoorbeeld
heel wat te bieden. Interessant is vooral dat vele inkomsten en uitgaven (voor stadswerken, wedden,
schuttersfeesten, processies, enz.) elk jaar terugkomen, wat een studie over een lange periode mogelijk maakt.
Een overzicht van de stadsrekeningen in de zoekrobot vindt je op https://search.arch.be/nl/zoeken-naararchieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0510_000014_802355_DUT
Onder het graafschap Vlaanderen vind je onder andere de steden Veurne, Brugge, Lombardsijde, Loo, Nieuwpoort,
Oostende, Diksmuide en Ieper terug.
Enkele steden ontbreken nog, maar die komen in de loop van de volgende maanden online.
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DE ATLAS VAN DE BUURTWEGEN
JOERI STEKELORUM
Bij de redactie van de uitgave van de landboeken (terriers) uit onze regio, gebruikten we reeds meermaals de
atlas van de buurtwegen om de grenzen van een parochie juist te kunnen afbakenen of om bepaalde toponiemen
te kunnen traceren.
De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in 1841
ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een
inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De atlas
maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar 1 meter
breed) en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden.
In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen opgemaakt.
Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige gemeente werd een atlas
opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen.
Een atlas is samengesteld uit overzichtsplannen, detailplannen en tabellen. Overzichtsplannen zijn één of
meerdere plannen van de betreffende atlasgemeente met aanduiding van de omtrekken van deelgebieden, die
genummerd zijn; de nummering van de deelgebieden verwijst naar het nummer van het detailplan; de schaal
waarin de overzichtsplannen zijn opgemaakt is meestal 1/10.000. Detailplannen zijn meestal opgemaakt op
kaartschaal 1/2.500; in enkele gevallen zijn ze opgemaakt op een andere schaal, bijvoorbeeld in stedelijke centra
en buitengebieden). De tabellen die in de atlassen zijn opgenomen bevatten de wegkarakteristieken, het nummer
van de buurtweg, de lengte, de oppervlakte …-, tabellen van de eigenaars van de aangelande percelen, tabellen
van grondinneming.
Alle overzichts- en detailplannen van de Atlassen der buurtwegen zoals ze destijds zijn opgemaakt, werden
ingescand en gegeorefereerd en gemozaïkeerd tot een overzicht voor heel Vlaanderen. De atlassen zijn
gemakkelijk te raadplegen op www.geopunt.be, onder de rubriek “historische kaarten”.

De tabellen die bij deze kaarten horen, zijn niet opgenomen op deze website. Die tabellen zijn nochtans
interessant, omdat ze telkens de naam van de buurweg opnemen.
Een eenvoudige vraag bij het provinciaal archief gaf direct een antwoord. De provincie is immers ook zeer actief
op het inzetten van een geografische informatiesysteem.
Op www.giswest.be kies je onder “Mobiliteit” het thema “Atlas der Buurtwegen”. Daar kan je het geoloket “Atlas
der Buurtwegen” raadplegen.
Als het geoloket opgestart is, zoom je in op bijv. “Bulskamp” via de knop “Inzoomen” of door gebruik te maken
van je muiswieltje :
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Als je nu op de kaart met je muis klikt op “Bulskamp”, komt er een “pop-up” venster en kan je de Algemene tabel
van de buurtwegen van Bulskamp openen als pdf (klik op “Open PDF”), kies hiervoor “Atlasgemeente Bulskamp”
en “Open algemene tabel van de buurtwegen” (optie 1 van 3)

Bij het openen is dit het resultaat, bij elk nummer zie je hoe de buurtweg werd genoemd:
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Er is ook mogelijkheid om de Overzichtskaart of Detailkaart te bekijken via de “pop-up” door met de pijltjes dit
te selecteren: dit zijn dan de kaarten van de locatie waar er geklikt is op de kaart.
(met dank aan archivaris Isabelle Verheire van de Provinciale Archiefdienst en GIS-coördinator Philippe Derynck
van het Kenniscentrum Economie West)
Meer weten ?
Ook de andere provincies namen gelijkaardige initiatief: zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlas_der_Buurtwegen
Interessante achtergrondinformatie over buurtwegen vind je op https://biblio.ugent.be/publication/292093/file/6774660.pdf
Naast de buurtwegen werden in 1877 ook atlassen van onbevaarbare waterlopen opgemaakt. Voor West-Vlaanderen vind je die atlassen op
https://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx?t=1&k=&l=3&p=368&id=-1&archief=1

NIEUWE PUBLICATIES FV WESTKUST

meer info:

https://www.familiekunde-westkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak1/20201130_nieuwe%20publicaties.pdf
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NIEUWE NIEUWSBRIEF FLORISOONE STAM
Onlangs bracht het Florizoone Comité met trots haar eerste digitale nieuwsbrief uit. Hetgeen het resultaat is van
vele maanden hard werk om zowel de inhoud als de lay-out van deze uitgave helemaal op punt te stellen.
Voortaan bieden ze een meer interactieve en gebruiksvriendelijke leeservaring, om zo het meest boeiende
familienieuws tot bij u te brengen.
In deze nieuwsbrief vindt u onder meer volgende interessante verhalen:


Oud-directeur van het Meli-park Guy Florizoone vertelt over het vrijlaten van de halsbandparkieten in
het park, nu 45 jaar geleden.



Het project "Iedereen Dichter" van auteur Astrid Haerens in de Westhoek, anno 2019.



"De familie blijft zoemen bij de bijenkorf", een kijk achter de schermen bij Meli NV.

Naast deze artikelen zijn er ook nog andere vertrouwde rubrieken zoals de Floriscoop en het Familiebulletin,
maar dan wel in een vernieuwd jasje.
De link naar de nieuwsbrief: https://florizoonestam.be/nieuwsbrief-1-2020/

GEORGES HILTROP STELT LEVENSVERHAAL EDUARD CLAUW TE BOEK
OOSTENDE/DIKSMUIDE - Oostendenaar Georges Hiltrop stelde de voorbije maanden een naslagwerk samen over
Eduard Jules Clauw. Deze historische figuur vocht tijdens beide wereldoorlogen en lag mee aan de basis van de
twee IJzertorens in Diksmuide.
“Eduard Clauw leefde in West-Vlaanderen tussen 1884 en 1987”, opent Georges Hiltrop. “Zijn levensverhaal is
opmerkelijk en schetst een beeld van de tijdsgeest van een flink stuk van de twintigste eeuw. Eduard werd in
Diksmuide geboren en werd zowel tijdens de Eerste als Tweede Wereldoorlog onder de wapens geroepen. De
toenmalige overheid onderdrukte de Vlaamse soldaten erg. Uit die tijd dateert de uitspraak ‘Pour les Flamands la
même chose’. De oorlogsomstandigheden verplichtten Eduard zelfs te vluchten naar Veurne.”
“Eduard overleefde het wapengekletter. Hij werd ooit ontvangen door de toenmalige koning Albert I. Samen met
een groep Vlaamsgezinden bepaalde Eduard de plaats waar zowel de eerste als tweede IJzertoren gebouwd moest
worden. Ook bij de bouwwerken zelf was hij van nabij betrokken. Op gevaar van eigen leven bewaarde Eduard
tijdens de oorlogsjaren op zijn zolder ‘Het Gulden Doek van Vlaanderen’. Dit doek over het ontstaan van
Vlaanderen is tot op vandaag te bewonderen in de IJzertoren.”
“Ik kwam Eduard Clauw op het spoor tijdens een bezoek aan de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, regio
Oostende. Daar kwam aan het licht dat Nelly Vanwynen en haar echtgenoot Antoine Desmyter ontelbare
krantenknipsels, foto’s, en andere documenten bewaard hadden over hun oom Eduard Clauw. Nelly vroeg me om
de losse eindjes aan elkaar te knopen door de archiefstukken in een naslagwerk onder te brengen.”
“Als een vriendendienst ging ik aan de slag om alles te digitaliseren.
Meer dan acht maanden later is het einde van deze gigantische opdracht achter de rug. Het werk bevat ontelbare
krantenknipsels, foto’s, en andere documenten. Nelly Vanwynen en haar ondertussen overleden man Antoine
Desmyter bewaarden zowat alles wat er ooit rond hun bekende oom in de pers verscheen. Ze spraken hem ook
uitgebreid over zijn wedervaren tijdens en na de oorlogen. Kortom, het naslagwerk bevat informatie uit de eerste
hand.
“Na verloop van tijd nodigde Nelly mij uit om bij haar thuis in de Gerststraat in Oostende mijn zoekwerk verder
te zetten. Terecht wil Nelly zo vermijden dat waardevolle informatie rond een belangrijk deel van onze
geschiedenis verloren zou gaan. Ze is uiteraard erg tevreden dat haar doel nu gerealiseerd werd. Zelf beschouw
ik het historische werk bovendien als een hommage aan Nelly en Antoine. Behalve van de Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde leverden overigens ook stads- en OCMW-archivaris Chris Vandewalle uit Diksmuide, en Peter
Verplancke van het Museum aan de IJzer hun medewerking. Het omvangrijke naslagwerk rond Eduard Jules Clauw
telt 110 pagina’s en is te bestellen door over te schrijven op BE11 9791 3412 6248. De kostprijs bedraagt 25 euro.
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Wie 49 euro betaalt, steunt zo de werking van het Feracare Wildlife Centre. In dit Zuid-Afrikaans natuurdomein
staat het behoud van de in hun voortbestaan bedreigde jachtluipaarden centraal. Info op
georgeshiltrop15@gmail.com”, aldus nog Georges Hiltrop. (BVO)

.

Nelly Vanwynen en auteur
Georges Hiltrop presenteren het
naslagwerk over de historische
figuur Eduard Clauw
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