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 mderudder@gmail.com, tel.
058/31.16.57

Jef Cailliau aan het werk in het Rijksarchief Brugge (2005)
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