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FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 
REGIO WESTKUST 
 

 
 

driemaandelijkse nieuwsbrief jaargang 13 nr. 1 jan. – feb – maa 2013 

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. 

 

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 p. 2 
De parochieregistes door het oog van Peter Donche p. 3 
Aanwinsten bibbliotheek FV-Westkust p. 4 
Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (11) p. 7 
Kwartierstaat van honderdjarige Angela Verbanck P. 14 
Kwartierstaat van de honderdjarige David Maes p. 16 

Met de gewaardeerde steun van: 
 

     
 

 

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. 
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BELGISCHE  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/98-

parochieregisters 

Registers van de Burgerlijke Stand: 

http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand 

Familiekunde Vlaanderen 
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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 West-

Vlaanderen: 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  (17/11 – 11/2)    JOERI STEKELORUM 

Bibcode Auteur  Titel Jaar 
ARCHIEFINVENTARISSEN 

ARI/096 Delezenne Alain Wormhout, inventaire des archives anciennes 1998 

BURGERLIJKE STAND 

BUS/477 Vanleenhove Hilon Sint Joris geboorten - huwelijken - overlijdens 1796-1910 2011 

BUS/478 Vanleenhove Hilon Ramskapelle geboorten - huwelijken - overlijdens 1796 - 1910 2011 

BUS/479 Clauw Roger Klerken, huwelijken burgerlijke stand 1801-1899, deel 1 2012 

BUS/480 Clauw Roger Klerken, huwelijken burgerlijke stand 1801-1899, deel 2 2012 

BUS/481 Vanheste Johny Wulpen, burgerlijke stand, geboorten 1900-1910 2011 

DIVERSE 

DIV/064 Inghelbrecht Laurent 
Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije. Deel 3, nr. 14001-22000, 
boekdeel A 2012 

DIV/065 Inghelbrecht Laurent 
Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije. Deel 3, nr. 14001-22000, 
boekdeel B 2012 

FAMILIEGESCHIEDENISSEN 

FAM/201 N.   Genealogies des maires de Rosendael, 1860-1971 2010 

FAM/202 N.   Genealogies des maires, tomes 2, quatre maires de la commune d'Esquelbecq 2010 

FAM/203 N.   
Genealogies des morts pour la France durant la guerre de 1914-1918, tome 3, commune de 
Hoymille 2010 

FAM/204 N.   Genealogies des morts de la grande guerre, tome 4, commune de Zuydcoote 2012 

FAM/205 N.   De familie Permeke in Poperinge 2010 

FAM/206 Moons Willy De stam Lehouck 2004 

HULPWETENSCHAPPEN 

HLP/076 van Hille W. Het notariaat 1968 

HLP/077 De Bo L.L. Westvlaamsch Idioticon, deel I: A-N 1976 

HLP/078 De Bo L.L. Westvlaamsch Idioticon, deel II: O-Z 1976 

HLP/079 De Flou Karel 
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 1914 

HLP/080 De Flou Karel 
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 1921 

HLP/081 De Flou Karel 
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 1923 

HLP/082 De Flou Karel 
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 1924 

HLP/083 De Flou Karel 
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 1925 

HLP/084 De Flou Karel 
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 1926 

HLP/085 De Flou Karel 
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 1929 

HLP/086 De Flou Karel 
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 1928 

HLP/087 De Flou Karel 
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 1929 

HLP/088 De Flou Karel 
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 1930 

HLP/089 De Flou Karel 
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 1930 

HLP/090 De Flou Karel 
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 1931 

HLP/091 De Flou Karel 
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 1932 

HLP/092 De Flou Karel 
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 1933 

HLP/093 De Flou Karel 
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 1934 
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Wie werkt 
er met het 
HLP/094 

De Flou Karel 
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 1935 

HLP/095 De Flou Karel 
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 1938 

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. Achtiende 
deel: Wijdauwstuk-Zijweg, aanvullingen - bronnen 1938 

HEEMKUNDE 

HMK/246 Degryse R. 
De vroegste geschiedenis van Nieuwpoort, een havenstad en omgeving in Westelijk Vlaanderen 
tot 1386  

HMK/247 De Munck Luc Het hospitaal van de Koningin, Rode Kruis, L'Ocean en De Panne 1914-1918 2012 

JAARBOEKEN 

JRB/051 N.   
Heemkundige Kring Crekel Beke Kortemark, jaarboek 1999, de Grote Oorlog in het Krekedal, 
deel I, 1914-1916 1999 

JRB/052 N.   
Heemkundige Kring Crekel Beke Kortemark, jaarboek 2000, de Grote Oorlog in het Krekedal, 
deel II, 1917-1920 2000 

NOTARIAAT 

NOT/037 Decreton Gerard Tabellion d'Hondschoote 1662-1790, tome I (1729-1748) 2012 

NOT/038 Decreton Gerard Tabellion d'Hondschoote 1662-1790, tome 2 (1748-1767) 2012 

NOT/039 Sinnesael Jacques Sentences civiles du Presidial de Bailleul en Flandre, tome 1 (octobre 1775-juillet 1782) 2012 

NOT/040 Sinnesael Jacques Sentences civiles du Presidial de Bailleul en Flandre, tome 2 (juillet 1782 - juillet 1787) 2012 

NOT/041 Vantorre Regine Seigneurie de Haverskerque en Lederzeele, terrier, ventes et actes divers 2011 

NOT/042 Ioos Jean Claude 
Archives notariales de Cassel, tome 1, etude de maitre Bornisien (1766-1790), maitre Bailly (1760-
1766), maitre Bornisien (1750-1760) 

 
NOT/043 Ioos Jean Claude 

Archives notariales de Cassel, tome 2, etude de maitre Bornisien (1701-1749), maitre Elleboode 
(1787-1792) 

 NOT/044 Ioos Jean Claude Archives notariales de Cassel, tome 3, etude de maitre Elleboode (1768-1786) 
 NOT/045 Ioos Jean Claude Archives notariales de Cassel, tome 4, etude de maitre Elleboode (1754-1767) 
 NOT/046 Ioos Jean Claude Archives notariales de Cassel, tome 5, etude de maitre Elleboode (1740-1753 
 

NOT/047 Ioos Jean Claude 
Archives notariales de Cassel, tome 6, etude de maitre Elleboode (1739 et complements), de 
maitre Ancheel (1701-1738), de maitre Dehandschoewercker (1780-1790) 

NOT/048 Ioos Jean Claude 
Archives notariales de Cassel, tome 7, etude de maitre Dehandschoewercker (1771-1779), de 
maitre Vankempen (1773-1790), maitre Pierens (1775-1790) 

NOT/049 Ioos Jean Claude 
Archives notariales de Cassel, tome 8, etude de maitre Pierens (1772-1774), maitre Deschodt 
(1789-1790), maitre Nevejans (1782-1789), maitre Deschodt (1764-1782) 

NOT/050 Ioos Jean Claude 
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) 

NOT/051 Ioos Jean Claude 
Archives notariales de Cassel, tome 10, etude de maitre Cazein (1777-1785), maitre van der 
Meersch (1752-1776), maitre Neuwe (1740-1751) 

NOT/052 Ioos Jean Claude 
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 2012 

PAR/221 Maertens Wilfried Appendantse, Kortemark, geboorten, huwelijken, overlijdens 1754-1788 2012 

PAR/222 Hotomme Robert Cassel, paroisse Notre-Dame, baptemes-mariages-sepultures, 1700-1736 2005 

PAR/224 Hotomme Robert Cassel, paroisse Saint-Nicolas, baptemes-mariages-sepultures, 1672-1736 2008 

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 2005 

PAR/231 Feryn G. Hondschoote, sepultures de 1700 a 1736, sepultures enfants de 1726 a 1736 2005 

PAR/232 Feryn G. Hondschoote, sepultures de 1747 a 1766 2005 

PAR/273 Feryn G. Hondschoote, baptemes du 1er avril 1597 au 17 avril 1614 2012 

PAR/273 N.   Parochieregisters Alveringem, alfabetische tafels op de huwelijken. 1629 - 1796.  

PAR/274 Feryn G. Hondschoote, baptemes de mai 1614 a avril 1625 2012 

PAR/275 Feryn G. Hondschoote, baptemes du 5 avril 1625 au 18 avril 1633 2012 

PAR/276 Feryn G. Hondschoote, baptemes du 18 avril 1633 au 28 novembre 1638 2012 

PAR/277 Feryn G. Hondschoote, baptemes de 1638 a 1649 2009 

PAR/278 Feryn G. Hondschoote, baptemes de 1650 a 1670 2010 

PAR/279 Feryn G. Hondschoote, baptemes de 1671 a 1695 2010 

PAR/280 Feryn G. Hondschoote, baptemes de 1719 a 1725 et de 1726 a 1736 2008 

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 1993 

SGW/206 Feryn G. 
Dunkerque, etats et inventaires des biens et dettes dresses apres deces dans les maisons 
mortuaires, serie 108, premiere partie  
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SGW/207 Feryn G. 
Dunkerque, etats et inventaires des biens et dettes dresses apres deces dans les maisons 
mortuaires, serie 108, deuxieme partie  

SGW/208 Feryn G. 
Dunkerque, etats et inventaires des biens et dettes dresses apres deces dans les maisons 
mortuaires, serie 108, troisieme partie  

SGW/209 Bryselbout Monique 
Hondschoote, index des registres des chambres pupillaires 1474-1791; index op de weeserij 
registers 1999 

SGW/210 Vergriete Therese Bourgeois de Cassel, Issues de 1694 a 1717 (Issuwe)  

_______________________________________________________________________________________ 

OVERLEDEN VAN DE PEST IN ST.DENIJS PAROCHIE TE VEURNE 

 JEF CAILLIAU 

03/02/1636  GOENS Jacob 
29/02/1636  zoon LIPPENS Comelius 
17/03/1636  DURNEL Joannes fis. Joannes 
19/03/1636  dochter VEREYN Anthonius 
20103/1636  dochter DE COCK Christophel 
21/03/1636  DE COCK Christophel 
28/03/1636  kind van BAROUT Nicolas 
29/03/1636  familie van DE VISCH Jacoba 
02/04/1636  BAVELS Maria kind van Jan 
15/04/1636  BARVOET Nicolaes 
14/04/1636  VAN MOER Stefaan 
27/04/1636  LIPPEN Egidius fis. Comelius 
27/04/1636  RAVELS Georgius fis. Jan 
26/04/1636  kind van VAN MOER Stefaan 
29/04/1636  kind van BRASSAET Jacob 
04/05/1636  kind van PETYT Pieter 

06/05/1636  GHYLEMONT Petronelle familie GHYS 
Robert 
18/05/1636  PETYT Pieter 
20/05/1636  Christine uxor PETYT Pieter 
21/05/1636  PAESSOONS Maria familie ENTE Jan 
22/05/1636  kind van STALPAERT Nicolaes 
04/06/1636  VAN DE CALOENE Frederick 
24/05/1636  WOSTYN Judocus 
17/09/1636  Magister DE RAET Philippus 
14/10/1636  DE VYLDER Guilielmus 
30/10/1636  minderjarig kind van STALPAERT 
Nicolays 
03/11/1636  minderjarig kind van STALPAERT 
Nicolays 
17/11/1636  Anna uxor STALPAERT Nicolaeys 

___________________________________________________________________________________________ 

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 cultureel-
erfgoedproject “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 
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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) 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. 

2. 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: 

 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 ; 

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

worden gemotiveerd. 

3. 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 1815-

1830), 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, 1775-

1856). 

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, 02-05-

1796). 

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 (Beveren-

Ijzer, 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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driemaandelijkse nieuwsbrief jaargang 13 nr. 2 apr. – mei – jun 2013 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr. 808.410.470 
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

 
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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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 amateur-
genealogen 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. 
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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. 

 

 

http://www.west-vlaanderen.be/probat
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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 
sloot die carrière af als kaderlid bij de KBC in Gent. Familiekunde is reeds sinds zijn 13de  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 gebruiks- 
vriendelijkheid 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 FV-
bibliotheek). 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 sigillographie, 2de 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 
vinden. De 17de-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., 
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 secretaris-
generaal 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 

Gustave DESMEDT 
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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. 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. 

2. 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. 

3. Ludovicus Emmanuel Desmedt, 
geboren op 22 januari 1744 in Veurne 
(St.-W.) 

4. Josephus Ludovicus Desmedt, geboren 
op 29 augustus 1747 in Veurne (St.-W.). Josephus is overleden op 15 augustus 1756 in Veurne, 8 jaar oud.  

 

Doopakte Josephus Laurentius Desmedt, Koksijde, 1699. 
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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 FV-
ploeg 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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FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 
REGIO WESTKUST vzw 
 

 
 

driemaandelijkse nieuwsbrief jaargang 13 nr. 3 jul – aug – sep 2013 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr. 808.410.470 
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

 
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 p. 39 
Goed om weten (1) P. 42 
Overleden van de pest in de Sint-Denijsparochie van Veurne p. 43 
Hoe kom ik aan een familiewapen (3 - slot) p. 45 
Goed om weten (2) p. 46 
Kwartierstaat van de 100-jarige Jeremia Cottry p. 48 
Kwartierstaat van de 105-jarige Blanche Vlaemynck p. 50 
Straatnamen in Nieuwpoort in 1772 p. 52 
  
  
  
  
  

Met de gewaardeerde steun van: 
 

     
 

 

België-
Belqique 

P.B.-P.P. 

8630 VEURNE 

BC 5831 
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WOORD VAN DE VOORZITTER 

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-bladzijde-
doornemen 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 andere niet in de 19de 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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jrg. 13 nr.3    39  

NIEUW  BIJ  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, Sint-
Niklaas 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. 

 

http://www.familysearch.org/search
http://www.arch.be/
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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 

1697-1725   

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 

1725-1756   

1757-1771   

1772-1796  1788-1795 

1695 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.  

  

mailto:stekelorum@telenet.be
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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 

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. 

  

Een afbeelding van de pestmeester 
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Daarom geven we hierbij de lijst opnieuw, zoals we die uit dat begrafenisregister distilleerden. 

02.02.1636 Margareta, famula van GHERAERT Petrus  
03.02.1636 GOENS Jacoba 
10.02.1636 een kind van LERBERGHE Judocus  
26.02.1636 Petronella, vrouw van BRUSSAERT Jacobus  
29.02.1636 een zoon van PAPEGAIJ N., in het huis van BRUSSAERT Jacobus  
29.02.1636 een zoon van M. LIPPENS Cornelius  
09.03.1636 GHERAERT Petrus 
17.03.1636 DURNEL Joannes, zoon van Joannes 
19.03.1636 een dochter van SERU Antonius, in het huis van DE COCK Christophorus  
20.03.1636 een dochter van DE COCK Christophorus  
21.03.1636 DE COCK Christophorus  
28.03.1636 een kind van BAROUT Nicolaus  
29.03.1636 DE VISCH Jacoba, nicht en famula van BAVELS Antonius  
02.04.1636 BAVELS Maria, dochter van Leonis  
15.04.1636 BAROUT Nicolaus 
19.04.1636 VAN MOE Stephanus 
19.04.1636 een kind van voorgaande 
27.04.1636 BAVELS Georgius, zoon van Leo 
27.04.1636 LIPPEN Egidius, zoon van Cornelis 
26.04.1636 een kind van VAN MOE Stephanus  
29.04.1636 een kind van BRASSAERT Jacobus  
01.05.1636 een kind van PETIJT Petrus  
06.05.1636 GHIJLEMONT Petronilla, famula van GHIJS Robertus 
18.05.1636 PETIJT Petrus 
20.05.1636 Christina, vrouw van PETIJT Petrus  
21.05.1636 PAESCHESOONS Maria, famula van ENTEN Joannis  
22.05.1636 een kind van STALPAERT Nicolaus  
24.06.1636 WOSTIJN Judocus 
17.09.1636 DE RAET Philippus, magister 
14.10.1636 DE VIJLDER Guillielmus 
30.10.1636 een minderjarige zoon van STALPAERT Nicolaus  
03.11.1636 een minderjarige zoon van STALPAERT Nicolaus  
17.11.1636 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.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) 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. 

  

http://tools.emailgarage.com/Pub/iVWAMgAAAAA~/nJFURiBlCUySF-wDU88Uvw~~/Html/GotoLink.ashx
http://tools.emailgarage.com/Pub/iVWAMgAAAAA~/nJFURiBlCUySF-wDU88Uvw~~/Html/GotoLink.ashx
http://tools.emailgarage.com/Pub/iVWAMgAAAAA~/1CY9b7hMJEiBU4iTGBkd9Q~~/Html/GotoLink.ashx
http://tools.emailgarage.com/Pub/iVWAMgAAAAA~/0wFyHctaKECg_OLIELWnVw~~/Html/GotoLink.ashx
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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 
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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 (1788-
1832) 
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 (1750-
1801) 
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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FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 
REGIO WESTKUST 
 

 
 

driemaandelijkse nieuwsbrief jaargang 13 nr. 4 okt. – nov – dec 2013 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr.808.410.470 
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

 

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 19.30 u.: Nieuwjaarsreceptie met een hapje, een verrassend 
drankje én een bijzondere verrassingact 

zondag 23 februari 2013 10.30u: voordracht door Pieter DONCHE “Kalenders en 
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.  

 

 
 
IN DIT NUMMER  

Boek met 4.160 huwelijken in Veurne p. 54 

“Vergeten” figuren uit onze regio…de familie Pleyn p. 55 

Goed om weten… p. 61 

Oproep naar oudstrijders in Sint-Joris p. 62 

Oude grafmonumenten op stedelijk kerkhof in Nieuwpoort p. 64 

Kwartierstaat honderdjarige René Joseph Defoer p. 67 

Kwartierstaat honderdjarige Angèle Nekelson p. 69 

Documentatie FV Westkust p. 71 

  

Met de gewaardeerde steun van: 
 

     
 
 

 

België-
Belqique 

P.B.-P.P. 

8630 VEURNE 

BC 5831 



54 | jrg. 13 nr. 4 

BOEK MET 4.165  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 FV-

Westkust vzw, 8630 Veurne. 
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“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://baeyens-
guilmain.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 Baeyens-
Plein. Zij kwamen in Spanje (Granada) terecht omdat Edmund een 
ingenieur met specialisatie suiker was. Op het einde van de 19de 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 Francisca Plain, geboren op 15 maart 1614 in Veurne (Sint-Niklaas). Francisca is overleden.  
2 Franciscus Duplein, geboren op 23 juli 1615 in Veurne (Sint-Niklaas). Franciscus is overleden.  
3 Joannes Plein, geboren op 5 januari 1620 in Veurne (Sint-Denijs).  
4 Adrianus Plein, geboren op 4 mei 1621 in Veurne (Sint-Denijs). Volgt II. 
5 Joanna Deplein, geboren op 18 maart 1623 in Veurne (Sint-Niklaas).  
6 Paula Plein, geboren op 26 mei 1625 in Veurne (Sint-Denijs). Paula is overleden.  
7 Petrus Plein, geboren op 19 februari 1627 in Veurne (Sint-Denijs). Petrus is overleden.  
8 Joanna Plein, geboren op 21 december 1630 in Veurne (Sint-Denijs). Joanna is overleden.  

  

http://www.geopatronyme.com/
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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: 
griffier van Vinkem, later wordt hij vermeld als zaakverrigter en praticien (1817). Hij was op het einde van de 18de 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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2 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.  

3 Benedictus Josephus Pleyn, geboren op 17 december 1796 in Nieuwpoort. Volgt VII. 
4 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.  

5 Charles Ange Louis Pleyn, geboren op 28 december 1799 in Nieuwpoort. Charles is overleden.  
6 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.  

7 Emmanuel Placide Benoit Pleyn, geboren op 7 maart 1803 in Nieuwpoort. Emmanuel is overleden in 1803 in 
Nieuwpoort, geen jaar oud.  

8 Colette Jeanne Benoite Pleyn, geboren op 1 maart 1805 in Nieuwpoort. Colette is overleden op 25 augustus 1805 in 
Nieuwpoort, 5 maanden oud.  

9 Amelie Rosalie Pleyn, geboren op 15 juni 1806 in Nieuwpoort. Amelie is overleden op 6 november 1822 in 
Nieuwpoort, 16 jaar oud.  

10 Jeanne Claire Pleyn, geboren op 15 juni 1806 in Nieuwpoort. Jeanne is overleden op 30 september 1806 in 
Nieuwpoort, 3 maanden oud.  

11 Pierre Eugene Pleyn, geboren op 28 augustus 1807 in Nieuwpoort. Pierre is overleden op 5 september 1807 in 
Nieuwpoort, 8 dagen oud.  

12 Jean Baptiste Pleyn, geboren op 1 januari 1810 in Nieuwpoort. Jean is overleden op 21 mei 1810 in Nieuwpoort, 4 
maanden oud.  

13 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 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. 

2 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) 

http://www.klm-mra/
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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… 

  

http://tools.emailgarage.com/Pub/G1-AMgAAAAA~/nJFURiBlCUySF-wDU88Uvw~~/Html/GotoLink.ashx
http://tools.emailgarage.com/Pub/G1-AMgAAAAA~/1CY9b7hMJEiBU4iTGBkd9Q~~/Html/GotoLink.ashx
http://tools.emailgarage.com/Pub/G1-AMgAAAAA~/0wFyHctaKECg_OLIELWnVw~~/Html/GotoLink.ashx
mailto:chantal.loones@telenet.be
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NAAM VOORNAAM GEBOORTEPLAATS GEBOORTE- 
DATUM 

REGIMENT STAMNUMMER 

CATRYSSE Henricus Sint-Joris 02/09/1893 16de Linie  
CATRYSSE Prosper Sint-Joris 01/01/1899 C.I.A.X.  12.068 
CAUWELIER Henri   14de Art.  
DALLE René Lombardsijde 15/01/1896 8st of 28ste 

Linie 
 

DALLE Jeroom Lombardsijde 13/03/1891 Wachtmeester 18999 
DEFRAEYE Jérome Sint-Joris 15/11/1897   
DELOOSE Désiré Sint-Joris 06/03/1881 Bataillon de 

Chemin du Fer  
2908 

DE LOOZE Frans   Karel  Sint-Joris 27/11/1882 C.I.A.X. 15844 
DESCHOOLMEESTER Leo Sint-Joris 11/11/1880 Ligne  
DEVACHT Achiel Pervijze 18/07/1895   
DEVACHT Henri Pervijze 19/10/1882 12de Linie 50728 
GOEMAERE Henri Sint-Joris 04/03/1867 Nationale 

Rijkswacht 
9278 

LOONES Aimé Sint-Joris 13/05/1897 11de Linie 111/62226 
LOONES René Oostduinkerke 18/05/1887 GPHR 229 
LOONES Medard Oostduinkerke 23/08/1883 C.I.A.X. 2803 
LOONES Franciscus Oostduinkerke 10/07/1886 2de Genie 2740 
MORTIER Cyrillus Sint-Joris 15/09/1886 Bataillon de 

Chemin du Fer 
2753 

MOYAERTS Jean   14de Linie  
PORTIER Omer Sint-Joris 12/08/1895   
RAMOUDT Pierre Nieuwpoort 07/01/1896   
SAMYN Josephus Sint-Joris 21/07/1893   
SAMYN Albert Sint-Joris 16/12/1895   
SAMYN Andreas Sint-Joris 06/02/1897   
SAMYN Michel Sint-Joris 24/08/1894   
SAMYN  Antoine Sint-Joris 16/04/1898   
SWYNGEDAUW Cyrille Sint-Joris 22/03/1888   
SWYNGEDAUW Pieter Sint-Joris 04/12/1885 Linie 11061594 
TEERLYNCK Ernest Sint-Joris 30/09/1885 Linie 10154497 
THEUNYNCK Charles Sint-Joris 05/02/1886 Artillerie 6121 
THEUNYNCK Hendrik Sint-Joris 29/02/1888 Grenadiers 55579 
VANRYCKEGEM Jules Sint-Joris 21/10/1886 Corps Médical 19713624 
VERBRUGGE August Sint-Joris 25/01/1888 Grenadiers 2155 
VERBRUGGE Jérome Sint-Joris 17/07/1886 Linie 30003 
VERBRUGGE Leopold Sint-Joris 16/02/1891   
VERBRUGGE Koenraad Sint-Joris 20/12/1874   
VERBRUGGE Georgius Sint-Joris 14/04/1893   
VERBRUGGE Julius Sint-Joris 05/01/1883 Karabiniers 2126 
VERBRUGGE René Sint-Joris 04/12/1880 C.I.A.X. 5049 
VERHAEVERBEKE Desiré Ramskapelle 26/03/1887  8435 
WATTHY Maurits   14de 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 nr Begraven personen geboortedatum overlijdensdatum 

blok 01 1 LEFEVERE Ludovica 18/05/1830 25/05/1911 

  GIBSON Joanna 19/03/1745 19/03/1827 

  GIBSON Rosalia 07/11/1778 25/12/1864 

 6 DESMIT Michel 1817 1879 

  DECROO Isabella 1823 1870 

  DESMIT Johannes 1814 1897 

 19 DECROP Engelbert 1853 1897 

  WILLAERT Maria 1858 1924 

 33 BILLIAU Renaat 1881 1911 

  NEYTS Marie-Louisa 1878 1954 

  BILLIAU Emiel 1903 1920 

 34 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 

 41 LAUREYS Jozef 1888 1966 

  DRAPIER Maria 1894 1876 

  HUYGHE Pieter 1910 2008 

  LAUREYS Hilda 1912 1991 

blok 02 1 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 

 3 SYMOENS Louis 1890 1955 

  DECORTE Julia 1891 1978 

  HERTSOEN Romanie 1869 1919 

 35 GOMMERS Jan  1917 
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  VAILLANT Augusta 1864 1951 

 37 VANDERBEKE Louis 1800 1867 

  LOPPENS Pierre 1790 1884 

  LOPPENS Pierre & vrouw 1822 1877 

  LOPPENS Henri & vrouw  1885 

  LOPPENS Charles 1838 1877 

  GOMMERS Jean   

  LOPPENS Aimé 1834  

  LOPPENS Louise   

  TIELEMANS Caroline   

 38 VANDERBEKE Henricus 1797 1856 

  VANDERBEKE Louise, Marie & Co.   

 83 BILLIET Hendrik 1851 1929 

  T'JAECKX Amelia 1858 1888 

  ROOSE Rosalia 1861 1898 

 100 MAES Charles 1864 1919 

  ROSEEUW Euphrasie 1869 1950 

  MAES Maria 1908 1998 

 110 DE JAEGHER Juvenal 1842 1918 

  VERMEERSCH Amelia 1856 1949 

 115 DE POVER Désiré  19/10/1914 

  EVERAERT Rosalie 06/03/1849 16/04/1934 

 123 DOBBELAERE Henri 18/05/1856 15/05/1906 

  VANDEWAETER Amelia 15/12/1836 19/04/1924 

 140 DEVOLDER Lucia 1900 1966 

  AUGUSTYN Jerome 1895 1929 

  VERBRUGGE Georges 1893 1982 

  DEVOLDER Maria 1898 1916 

blok 03 5 DEBERGH Henri 14/06/1865 12/06/1905 

  BRUNEEL Lucia 08/07/1869 03/03/1956 

 40 DEPELCHIN Raymond 1885 1980 

  BROUCKAERT Maria 1891 1918 

 78 VAN SEVENANT Karel 1864 1909 

  NEUT Leonia 1864 1946 

blok 04 3 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 

 28 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 

 31 DECHIEVRE Eugeen 1846 1900 

  FERRAND Octavie 1848 1921 

 40 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 

 47 TORREELE Leonie 1872 1950 

  DEVOGHEL Hendrik 1884 1948 

  NYVILLE Bertha 1907 1912 

  GHYS Justine 1844 1925 

 53 COLAERT Justin 1834 1906 

blok 05 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 

 10 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 

 11 VANDEWAETER Karel 1832 1908 

  VANLANDSCHOOTE Sophia 1844 1928 

 21 BILLIET Karel 1816 1889 

  LAMOOT Marie 1810 1883 

 33 DEROO Rosalie 1786 1837 

  REES Antoon 1781 1837 

  REES Rosalie 1810  

 35 BRAECKE Petrus 1824 1885 

  PAUWELS Sophia   

 46 VANSEVENANT Carolus 1836 1912 

  DECOSTER Joanna 1838 1934 

 66 DEVRY Pieter 1863 1910 

  VERHAEGHE Sophia 1864 1951 

 68 HOUCQUET Melanie 1862 1952 

 
(wordt vervolgd) 
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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 (1773-
1828) 
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, 20-05-
1775) 
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, 27-10-
1794) 
KW 46 & 47 = Petrus Jacobus RIETVELT & Brigitta GALEYNS 
KW 48 & 49 = Bernardus DESMADRYL (°Elverdinge 06-10-
1714, +Elverdinge 17-08-1803) & Rosalia Benedicta DECAN 
(+Elverdinge 22-01-1798) 
KW 50 & 51 = Hieronymus CORNELIS (°Poperinge, 10-09-
1746 +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, 23-07-
1810) & 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 Nota’s betreffende genealogie Schakman en genealogie Hinderyckx 
INV/002 Nota’s betreffende genealogie Hinderyckx 
INV/003 Nota’s betreffende de koninklijke familie, plaatsnaamkunde, Veurne en de kasselrij, de slag bij Cassel 

(gesneuvelden) en huwelijken van soldaten in de stad Veurne 
INV/004 Dossiers met handschriftelijke notities en knipsels betreffende diverse families (deels geordend) – 

deel I 
INV/005 Dossiers met handschriftelijke notities en knipsels betreffende diverse families (deels geordend) – 

deel II 
 

Gedeponeerde documentatie door vzw Ganzeweide (INV/007-008) 
INV/007 Familiedocumenten (bidprentjes, fotoalbums, …) betreffende de familie Barbier 
INV/008 Familiedocumenten betreffende legaat Wuyts 
 Familiedocumenten betreffende legaat Vanderkelen 
 

Archief René Vermeire (INV/011-013) 
Gedeponeerd: ? 
(INV/011) 
1 Stambomen – diverse documentatie A1-A10 

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 

2 Stambomen – diverse documentatie A11-A20 
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 

3 Stambomen – diverse documentatie A21-A26 
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 

  



72 | jrg. 13 nr. 4 

(INV/012) 
4 Diverse – stambomen B1-B6 

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 

5 Diverse – stambomen B7-B13 
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 

6 Diverse – stambomen B14-B21 
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 

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 

8 Diverse – C8-C13 
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 

9 Diverse – C14-C21 
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 

10 Staten van goed – Verlende, Cornelis, Van Hee 
D0/staat van goed nr. 26.469 (Jan Verlende) - volledig 

11 Staten van goed – Verlende, De Cae, diverse 
 

 

Wordt vervolgd 
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