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ONZE ACTIVITEITEN:
Vrijdag 7 oktober 2022

Vrijwilligersavond met kaas/charcuterie

Zie p. 38

Vrijdag 14 oktober, 13u15

Studiedag Familiekunde West-Vlaanderen

zie p. 45

Zondag 23 oktober 2022, 10u30

Voordracht Maarten Larmuseau: Het zit in
de genen van onze familie

zie p. 46

Zondag 11 december 2022, 10u30

Voordracht Joeri Stekelorum ‘Op zoek
naar Gaston Lejeune’

Vrijdag 27 januari 2023 19u30

Nieuwjaarsreceptie

De geplande viering van ons 25-jarig bestaan op 27 augustus, zoals aangekondigd in
onze vorige nieuwsbrief, wordt uitgesteld naar een nieuwe datum – meer info wordt
later meegedeeld
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Nieuwsbrief 2022
* 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 2022') .
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STORMWEER IN 1899
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 in het jaar 1909 artikels in diverse Hollandse
kranten tegen over een vreselijke storm op de Noordzee in de nacht van 1 op 2 december 1909, waar vissers uit
Koksijde slachtoffer waren:

Middelburgsche courant, 03-12-1909

Rotterdamsch nieuwsblad, 04-12-1909
De dagen nadien kwamen meer details in de kranten aan bod:

De Courant, 07-12-1909
Het Rotterdamsch nieuwsblad besteedde op 7 december 1909 een uitgebreid artikel over de storm en de
gevolgen voor de vissersvloot van onze Belgische Kust en wist het volgende te melden:
De sloep n°4, die eveneens verging, behoorde tot de vloot van Coxyde. Zij was door den storm verrast
en wilde een schuilplaats zoeken achter den dam van Zeebrugge, maar de storm sleepte het vaartuigje
naar de open zee. Men zag toen de visschers den steven wenden naar Vlissingen, maar de mast brak en
de sloep kwam ontredderd stranden voor Duinbergen. Daar het hoogwater was, werd het vaartuig tegen
den golfbreker stukgeslagen en werden de opvarenden door de golven verslonden. Het lijk van den
schipper, Karel Louis Lepas, 48 jaar, werd op ’t strand geworpen. Met hem waren aan boord Engelbert
Verhaegen, 48 jaar, zijn 13-jarige zoon, de oudste van zijn 11 kinderen en ten slotte Jan Bapt. Adam,
wiens lijk eveneens aanspoelde.
Op 9 december berichtte de Middelburgsche Courant nog het volgende:
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Wie waren de onfortuinlijke vissers uit Koksijde die in de nacht van 1 op 2 december 1909 voor de
Belgische kust het leven lieten op de vissersloep Coxyde 06 – Martha ?
In de diverse krantenartikels worden de namen immers nogal door elkaar gebruikt blijkbaar. En als we dan de
officiële overlijdensakten er bij nemen, blijkt het dat de namen door elkaar worden gehaald.
Op de sloep waren, volgens de eerste berichten, volgende vissers aanwezig:
-

Stuurman C. Lap(l)asse, 48 jaar oud, dus geboren rond 1861

-

Engel Verhaeghe, 22 jaar, ongehuwd

-

Jan Baptiste Adam, 35 jaar, ongehuwd

Er is evenwel geen enkele Laplasse die rond 1861 werd geboren en gestorven zou zijn in 1909. Daarom hebben
we er even de registers van de burgerlijke stand van Nieuwvliet in Zeeland er bij genomen. Daaruit blijkt dat het
niet om een Laplasse gaat, maar wel om Engelbertus Verhaeghe, 45 jaar oud, garnalenvisser uit Koksijde,
echtgenoot van Rosalia Ludovica Maes. Hij werd geboren in Koksijde op 2 maart 1864 als zoon van Ludovicus
Franciscus (183.0-1914) en Maria Sophia Calcoen (1835-1905)?

Verder onderzoek leert dat hij op het ogenblik van zijn overlijden met Rosalia Maes 7 kinderen had (een zoon
Carolus Ludovicus, geboren in 1902, overleed in 1903), waaronder Edmondus Franciscus Verhaeghe, geboren op
16 maart 1893. Hij was dus op het ogenblik van de schipbreuk 16 jaar, bijna 17 en moet dus het tweede
slachtoffer van de schipbreuk zijn geweest. De bevolkingsboeken van Koksijde voor de periode 1900-1910
noteren bij hem “vergaen op zee”.
Het derde bemanningslid was Joannes Baptiste Adam. Hij werd geboren in Veurne op 07-06-1869 als zoon van
Sebastianus Ludovicus (1822-1881) en Joanne Therese Billoot (°1833). Hij trouwde in Koksijde op 08-11-1895 met
Maria Justina Deramout (1873-1896). Bij zijn overlijden was hij dus weduwnaar, het echtpaar had ook geen
kinderen, buiten een levenloos kind geboren in 1896.
Waar de naam Laplasse in de artikels vandaan komt ?
In de Brugse krant La Patrie van 3-12-1909 vinden we nochtans dat de bemanning uit vier personen, allen van
dezelfde familie bestond:
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… en nog, in de Gazette van Brugge van 3-12-1909:

Maar vreemd genoeg meldde de krant La Patrie op 4-12-1909 het volgende…

En de Gazette van Brugge op 6 december het volgende

En dezelfde krant op 11 december…

De Gazette van Brugge laat nog in haar editie van 15 december het volgende bericht weten:
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Deze artikels maken het vraagstuk wie waar overleden is alleen maar moeilijker… In de registers van de
burgerlijke stand van Oostende in 1909 is er immers geen spoor…
Maar gelukkig brengen de overlijdensregisters van Koksijde uit het jaar 1909 de oplossing, wanneer op 10
december de overlijdenakte, opgemaakt door de burgemeester van Heist wordt overgeschreven: “ten jare 1909
den tweeden der maand december ten tien uren voormiddag (…) zijn verscheneen Laplasse August, visscher
woonende te Adinkerke, oud 51 jaren, broeder van den overleden (…) dat heden om twee en een half uren ’s
morgens, alhier overleden is Laplasse, Karel Lodewijk, visscher, gebooren te Coxyde den 19-08-1862 (…) “.
Op dezelfde dag, een half uur later, wordt trouwens ook de akte van overlijden, opgesteld door de
burgemeester van Nieuwvliet in Zeeland, van Engelbertus Verhaeghe, ingeschreven in de registers van Koksijde.
Daarmee is het vierde slachtoffer, Carolus Ludovicus Laplasse, geïdentificeerd. Hij werd geboren in Koksijde op
29-08-1862 als zoon van Henricus Josephus (1828-1871) en Maria Theresia Verbeke (°1833). Hij was ongehuwd.
BESLUIT
In de nacht van 1 op 2 december kwam de visserssloep Coxyde 4 in de problemen tussen Heist en Duinbergen
nadat het in de voorhaven Zeebrugge probeerde te schuilen. De volgende bemanningsleden verdronken:
1. Stuurman Carolus Ludovicus Laplace, geboren in Koksijde op 29 augustus 1862, ongehuwde zoon van
Henricus Josephus en Maria Theresia Verbeke en gevonden op het strand van Heist; Twee douaniers
vonden hem daar om twee uur 's morgens. Het lichaam voelde nog warm aan en men probeerde hem nog
een hele tijd kunstmatig te beademen. De armen vertoonden vele schaafwonden die hij opgelopen had
bij het vastklampen van de romp. Hadden ze maar reddingsboeien aan boord gehad! Zijn jongere broer
Engel Laplace, die met zijn schuit in Zeebrugge lag op 't moment van de ramp hoorde daarover en
haastte zich naar Heist. Bij het wrak vond hij nog enkele spullen die zijn broer toebehoorden. Hij wilde
niet dat Karel in Heist ter aarde besteld werd en regelde er de overbrenging van het stoffelijk overschot.
Op vrijdag 3 december trok hij naar Oostende en vond
er in de Zuidstraat een voerman die het lijk verder
naar Koksijde kon overbrengen. Samen met die
voerman zou hij meekomen naar Koksijde waar Karel
zou begraven worden. Zo mocht moeder Marie Thérèse
haar zoon nog eens zien. In Oostende keken vele
mensen naar dit triest gebeuren. Op een groen karretje
werd een laag stro gelegd. Een rustig trekdier dat de
weg naar de Westkust gewoon was, werd ingespannen
en de Heistse vissers laadden het stoffelijk overschot
over. Karels metgezellen waren Engel Verhaeghe en
diens zoon Edmond, alsook Tisten Adam, allen vissers
uit de Zeepanne. Zij werden niet in Koksijde begraven
(zie ook over zijn leven: Onze Ijslandvaarders door
Johan Depotter, deel II, p. 30-31)
2. Engelbertus Josephus Verhaeghe, geboren in Koksijde
op 2 maart 1864, zoon van Ludovicus Franciscus en
Maria Sophia Calcoen, echtgenoot van Rosalia Ludovica
Maes (1868-1930) en vader van 7 kinderen, gevonden
op het strand van Nieuwvliet in Zeeland en begraven in
Groede; Ijslandvaarder tussen 1897-1903 ((zie ook over
zijn leven: Onze Ijslandvaarders door Johan Depotter,
deel II, p. 509-510)
3. Edmondus Franciscus Verhaeghe, geboren in Koksijde
op 16 maart 1893, zoon van voornoemde Engelbertus
en Rosalia Maes; zijn lijk werd nooit terug gevonden.
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4. Joannes Baptiste Adam, geboren in Veurne op 7 juni 1869, zoon van Sebastianus Ludovicus en Joanne
Therese Biloot, weduwnaar van Maria Justina Deramout, hij was ijslandvaarder van 1894-1908 (zie ook
over zijn leven: Onze Ijslandvaarders door Johan Depotter, deel I, p. 1-5)
Zij waren alle bemanningsleden van de C.4 'Marie-Sophie', de Koksijdse pannepot van Karel Laplasse. Het noodlot
sloeg echter toe. De C.4 verging tijdens de sprotvisserij nabij de haven van Zeebrugge en de vier opvarenden
verdronken.
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ONZE VERZAMELING BIDPRENTJES EN ROUWBRIEVEN…
OP NAAR 1 000 000 ?
DIRK CAILLIAU
Onze verzameling bidprentjes en rouwbrieven breidt zich gestadig uit en mag gerust als één van de belangrijkste
verzamelingen (in zijn soort) van de provincie worden aanzien. Momenteel bevinden zich 540.808 bidprentjes en
306 836 rouwbrieven in onze collectie (toestand 15/8/2022). Een aantal tienduizenden staan nog in wacht om
verwerkt te worden

Het belang van deze inderdaad zeer interessante primaire bron kan niet worden onderschat. Veelal betekent dit
de start voor het opmaken van zijn stamboom.
Alle verdere info en historiek kan nagekeken worden op onze (vernieuwde) website : https://www.familiekundewestkust.be/links/bp_rb.html
Het verheugt ons zeer dat, praktisch wekelijks, mensen hun collectie bij ons binnenbrengen, hetzij voor
digitalisering, terug bezorging of door gift aan onze vereniging.
Weet u soms van mensen/families die nog een verzameling hebben…? Meld het ons… Wij nemen dan discreet
contact met hen op..
Het ordenen, digitaliseren, hernoemen van de gedigitaliseerde scans, het aanvullen van de gegevens vergt heel
wat tijd en inspanning. en ware niet mogelijk zonder de (kosteloze) inzet van een heel team medewerkers. Onze
oprechte dank hiervoor !
Ook blijven wij voortdurend nog op zoek gaan naar nieuwe medewerkers..(kan ook van bij U thuis..)
Voelt U zich geroepen om dit team te vervoegen ? Neem gerust contact met ons op…
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KWARTIERSTAAT VAN MARIA MARVELLIE
MARC DERUDDER & PHILIP OVERBERGH
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(*) haar geboorteakte werd niet ingeschreven, ze is – volgens diverse getuigen – geboren rond Sint-Pietersdag (29 juni) in het
jaar 1821
Kw 35 Catherine Josephe FLORENT dv Jean Antoine FLORENT (landbouwer) en Marie Catherine Josephe MAES
Kw 35 XX Josephus WEENS
Kw 36 Andreas Ignatius Josephus VAN DE WOUDDE (°Oudekapelle) zv Andreas VAN DE WOUDDE en Anna Maria VEREECKE (°Lo)
Kw 38 Jacobus Gerardus GELDOF zv Benedictus GELDOF ex Nieuwkapelle en Brigitta Petronilla MADTSAERT ex Oostkerke
Kw 39 Anna Maria HAELEWIJCK ex Bulskamp dv Franciscus Bartholomeus HALEWIJCK ex Houtem en Anasthasia DE RUDDER ex
Houtem
Kw 39 XX Joannes QUINOX (+Alveringem)
Kw 40 Franciscus Albertus LOOTEN zv Franciscus LOOTEN en Petronilla Teresia DUFLOER
Kw 41 Anne Mary Cateryne CLENWERCK (°Hazebrouck) dv Mathieu CLENWERCK en Cateryne INGELARD (°Thiennes)
Kw 41 Joannes Hermannus TIJTEKA zv Joannes TIJTECA (+Gistel) en Rosa Theresia PRENEEL (+Alveringem)
Kw 41 XX Anna Theresia VANHOVE (+ Alveringem)
Kw 41 XXX Genoveva GLORIE (werkvrouw)
Kw 43 Maria Theresia LOONES dv Petrus Leopoldus LOONES en Petronilla RYSSEN
Kw 44 Hermanus LAPON zv Josephus Ludovicus LAPON (°Lo) en Anna Theresia LOUWAGIE (°St Catharina Kapelle)
Kw 44 XX Susanna MAHIEU (winkelierster)
Kw 45 Isabella Rosalia KEIREL dv Petrus Norbertus KEIREL (°Ghyvelde) en Anna Maria VANHOVE (°Quadypre)
Kw 45 X Martinus MARRANNER
Kw 46 Joannes Franciscus VANDER BEKE zv Franciscus Ignatius VANDER BEKE (° + Ramskapelle) en Monica DEWITTE (° +
Ramskapelle)
Kw 47 Isabella Rosa Jacoba JANSSEN dv Franciscus Joannes JANSSEN (°Adinkerke) en Anna Maria Jacoba VANDEN ABEELE
(°Alveringem)
Kw 49 Maria Godeliva DEVRIENT dv Petrus DEVRIENT en Maria MINNE
Kw 49 XX Petrus VANDENBROEKE
Kw 51 Regina Catharina VAN BELLE dv Josephus VAN BELLE (° Leffinge) en Judoca Catharina DE KEIJSER (°Middelkerke)
Kw 54 Jacobus TRAVERS zv Josephus TRAVERS (°Kortemark) en Anna Maria DESCHRYVERE (°Lichtervelde)
Kw 54 XX Joanna DEPUIJDT
Kw 55 Maria Ioanna CANIJN dv Laurentius CANIJN (° St. Petrus Kapelle) en Genoveva ALLEMESCH (°Keiem)
Kw 56 Philippus Bernardus PIJSSON zv Philippus Jacobus PIJSSON (° Zarren, + Klerken, landbouwer) en Petronilla Clara DE SOT
(° en + Klerken)
Kw 57 Cecilia Francisca COUVREUR dv Jacobus COUVREUR (landbouwer, +Staden) en Jeanne HEUSELE (+ Staden)
Kw 58 Jacobus Emanuel SPIEGEL zv Joannes Baptiste SPIEGEL en Maria Catharina CALLEWAERT
Kw 58 XX Mary Jacoba PAUWELS
Kw 58 XXX Mary Theresia LEPOUTTRE
Kw 59 Isabella Clara JAECQUES dv Joannes Baptiste JAECQUES (°Zarren) en Veronica Cecilia VAN STEENKISTE (° Zarren)

Ons trouw lid Maria Marvellie (lidnummer 6851) overleed op 4 augustus jl.. Samen met haar
onafscheidelijke zus Zosima Marvellie was ze heel veel jaren gepassioneerd bezig met genealogie.
Dankzij de goede zorgen van Maria werd de door hen verzamelde informatie, bij testament
gelegateerd aan onze afdeling Westkust van Familiekunde Vlaanderen. Het legaat zal, na grondige
klassering en inventarisatie, bewaard worden in ons documentatiecentrum onder de naam “Fonds
Maria & Zosima Marvellie, 2022”.
Ter nagedachtenis en als eerbetoon aan Maria en Zosima, publiceren we in dit nummer hun
kwartierstaat.
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OPROEP LEDEN FV-WESTKUST: “HERKOMST FAMILIENAAM VANDELOO?”
D ANY L EYNAERT
Graag een oproep aan de leden van FV-Westkust in verband met de naam "Vandeloo".
De naam Vandeloo (ook Van de Loo of Vande Loo) komt eerder voor in de Limburgse en Antwerpse Kempen en in
Brabant en niet of veel minder in het huidige West-Vlaanderen. Nochtans komt de naam in de 17de eeuw voor in
de PR van o.a. Pollinkhove en Bulskamp.
Kan iemand mij zeggen of deze Vandeloo "inheems" waren, dus toen al langer aanwezig in de regio, dan wel dat
zij misschien in die 17de eeuw ingeweken schaapherders waren afkomstig uit Kempen of Maasland ?
In bijlage een scan van de site van het RA met vermelding van de naam en de parochie. De gegevens van Brugge
werden doorstreept omdat er in de eigenlijke inschrijving in het PR Vanloo staat en niet Vandeloo.

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 (nieuwe openingsuren op
zaterdag!)
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
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