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IN MEMORIAM… JEF CAILLIAU 

Op donderdag 23 februari kregen we het droevige bericht van zoon Dirk dat ons ere-bestuurslid en medestichter 
van onze afdeling Jozef Cailliau, zachtjes was ingeslapen in het WZC Noordduin in Koksijde. Jef was het 
genealogische geheugen van onze afdeling. Sinds meer dan 50 jaar was hij actief in onze kringen en hij publiceerde 
heel wat bronnen.  

Als posthume hulde aan Jef hield onze voorzitter Joeri Stekelorum een afscheidsrede als afsluit van de 
uitvaartplechtigheid in de Sint-Idesbalduskerk van Sint-Idesbald op vrijdag 3 maart jl. 

 

Beste Dirk, Frank, Marleen, Rita en Jenny, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen van Jef, 

Beste familieleden, vrienden en kennissen die vandaag allen samen de 
beste herinneringen aan Jef diep in ons hart dragen; een dag waarop 
we afscheid moeten nemen van hem die ons zo dierbaar was. 

Als voorzitter van Familiekunde Vlaanderen regio Westkust en als 
bestuurder van Familiekunde Vlaanderen is het mijn morele plicht, uit 
dankbaarheid, enkele woorden uit te spreken over de verdiensten van 
Jef op het vlak van de genealogie. Beste Jef, ik richt me dan ook, met 
heel veel respect, voor een laatste maal tot jou. 

Je werd geboren in een Veurnse familie met gevestigde waarde. Je 
overgrootvader Edmond Cailliau was een vooraanstaande inwoner van 
die stad: voorzitter van de kerkraad van Sint-Niklaas, 
gemeenteraadslid, lid van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, van 
de Staats Middelbare school en vooral gemeentesecretaris van 
Eggewaartskapelle, Wulpen en Koksijde. 

Deze rijke familiegeschiedenis heeft je er ongetwijfeld toe aangezet om zo veel jaar geleden zelf actief 
op zoek te gaan naar je roots; het willen weten wat je afkomst is, waarom ben ik wie ik ben. Reeds in de 
jaren ’60 werd je lid van wat toen nog de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde was. Je lidnummer, 687, 
was het laagste nummer van onze afdeling. Je had dus binnen onze vereniging als het ware de langste 
staat van dienst. Doorheen de jaren kreeg je wat wij de stamboommicrobe noemen, sterk te pakken. Het 
willen kennen van het verleden liet je sindsdien niet meer los. Toen je na je huwelijk met Jacqueline 
naar Beveren-IJzer verhuisde, werd je nog meer een echte Westhoeker. Op een boogscheut van de 
schreve, de grens met Frans-Vlaanderen, werkte je in de brouwerij van je schoonvader. De grens was voor 
jou geen grens, want al vlug ontdekte je de rijke archieven die zich in Frans-Vlaanderen bevonden. Het 
zou voor een stuk je levenswerk worden, die rijke bron aan geschiedenis die zich in Sint-Winnoksbergen 
en in Hondschoote in de stadhuizen zich bevindt. Je werd er een graag geziene gast Jef. Je stond er de 
archivarissen bij die het Vlaamse niet machtig waren en hun eigen stukken dus niet konden lezen. Samen 
met wijlen Thérèse Vergriete, archivaris van de stad Sint-Winnoksbergen, doorploegde je vele duizenden 
registers en dossiers. Je lag aan de basis van tal van unieke bronnenuitgaven van Bergues en Hondschoote. 
Het was typerend voor jou, dat je de kennis en de informatie de je verzamelde niet alleen voor je zelf 
hield. Jouw inzet leidde er toe dat vele duizenden genealogen de dag van vandaag nog jou dankbaar zijn 
voor de vele bronnen die werden ontsloten door je vele boeken die je publiceerde. Je stond ook steeds 
paraat om collega genealogen, zowel in binnen- als buitenland, steeds met raad en daad bij te staan. Je 
voerde ontelbare correspondentie, deed zelf opzoekingen om een eindgelopen spoor weer open te 
trekken. We zijn je daarvoor dankbaar. 

Ook de archieven in je geboortestad Veurne waren voor jou geen enigma. Je kende het archief door en 
door, wist precies wat waar te vinden was, je kon er honderduit over vertellen. Je deelde die kennis met 
zo velen, ook met mij. Nog steeds gebruik ik zelf je tips die je mij gaf om het archief in Veurne te 
consulteren. Je noteerde in de inventaris ook opmerkelijke zaken die je vond: toevalsvondsten: het 
heksenproces van Bette Blaere, een kwitantie ondertekent door Jacob Jordaens, een handtekening van 
Karel van Lotheringen. In 1989 publiceerde je het Poortersboek van de stad en de kasselrij Veurne, een 
turf van 700 bladzijden, een standaardwerk voor de genealogie in onze regio. 

Ondertussen publiceerde je korte bijdragen in diverse tijdschriften zowel in binnen- als buitenland: 
Vlaamse Stam, Flandre Artois Genealogie om er maar enkele te noemen. 
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In 1995 was je medestichter van onze lokale afdeling Veurne-Westkust van wat toen nog de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde noemde. Je zou er vele jaren je opgebouwde expertise ter beschikking 
stellen van ons bestuur en van de leden, je stond steeds klaar om te helpen waar je kon. 

Tussen 2001 en 2006 publiceerde je wat ik noem je Magnus Opus: de staten van goed van de kasselrij 
Veurne, een twintigdelige uitgave. Samen werkten we aan een manier om de gegevens uit de 
tienduizenden staten van goed die zich in het Rijksarchief in Brugge bevinden, te ontsluiten. Je had er 
heel wat voor over Jef, vele verplaatsingen naar Brugge met de trein of samen met mij in de auto. Terug 
thuis bracht je zelf alle gegevens in de computer in. Voor iemand die toen al in de 80 was, vond ik dat 
bewonderenswaardig. Maar je zette door, vijf jaar lang, tot het werk af was. Ook dat typeerde jou, 
doorzetten ! 

In 2011 publiceerden we samen nog een ontbrekende schakel: het poortersboek van de stad Nieuwpoort. 
Bij de voorstelling in het stadhuis genoot je zichtbaar van het resultaat. Het zou je laatste werk worden. 
Van toen af aan ging het voor jou wat minder: het lezen werd steeds moeilijker, de drive die je steeds 
had om te weten, te kennen, die drive verloor je spijtig genoeg steeds meer. 

En toch bleef je, ondanks deze vele verdiensten en de erkenning die je kreeg voor je vele werk, altijd 
heel bescheiden. Je was geen grootspreker, je was een doener, een echte Westhoeker, in stilte werken 
maar met een duidelijk doel voor ogen. 

Jef, we zijn je erkentelijk voor wat je betekent hebt voor onze regio, voor onze hobby. Jouw inzet zorgt 
ervoor dat het verleden niet verloren gaat. Wie schrijft die blijft. Ook in ons hart. Om de fijne mens die 
je was, altijd goedlachs, ook wanneer het als eens minder ging.  

Hier en nu moeten we spijtig genoeg afscheid van je nemen. Het verdriet dat wij nu om jou heengaan 
ondervinden, maakt nu reeds plaats voor een gevoel van respect en van dankbaarheid. Dankbaarheid om 
alles wat je tijdens je leven aan ons gegeven hebt en dankbaar omdat jij je kennis met ons hebt willen 
delen. 

Jef, ik besluit graag met volgende woorden: je hart was gul en breed en diep, bood ruimte aan zovelen, 
een ruimte die vaak overliep van warmte om te delen. 

Beste familieleden, vrienden en kennissen, laat ons al die mooie herinnering aan Jef in ons eigen hart 
sluiten. 

 

Hierna een beknopte bibliografie van het vele werk van Jef Cailliau. 

Frans-Vlaanderen 

Bergues 

'Contrats de mariages à Bergues’, In : FLANDRE ARTOIS GENEALOGIE, 23(1998)2, p. 104 

Bergues-Saint-Winoc. Contrats de mariage 1547-1649 

Les habitants de Bergues. T.4. Les actes de partage 1500-1549 

Duinkerke 

Duinkerke Wettelijke passeringen 1506-, Westkust : VVF, 2007. - 270 p.  

'Huwelijken te Duinkerke van Antwerpenaren van 1633 tot 1658' In : GENS BRABANTICA (1990), p. 43 

Duinkerke. Indices huwelijken 1633-1792, 11 delen 

Hondschoote 

Hondschoote: Maisons Mortuaires du XVIIeme siecle, 2 delen, 2004 

A.M. Hondschoote, Serie II: 1575-1585, texte original. Serie FF: 45 et 46, resume 

Hondschoote, genealogische gegevens, serie 44/ 2-4-6 14-98-...; (sterfhuizen) 

'De inwoners van Hondschote in het eerste kwart van de 17de eeuw' In : WESTHOEK, 23(2007)3-4, p. 191 

Hondschoote, index des registres des chambres pupillaires 1474-1791; index op de weeserij registers, Bailleul : 
Centre de Recherche Généalogique Flandre Artois, 1999. - 147p. 

Hondschoote: Contrats de mariage 1557-1785. Genealogische gegevens uit de huwelijksakten voltrokken voor de 
schepenen van Hondschoote Reeks FF 29&30, 1991. - 60p. 
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Hondschote. Regesten van de drie oudste registers van de wettelyke passeeringen (1)' In : VLAAMSE STAM, 40 - 
juli-augustus(2004)4, p. 334 

Les habitants d'Hondschoote. Tome 1. 1557-1595 

Frans-Vlaanderen - diverse 

Glossaire Flamand-Français à l'usage des historiens des familles 

Klapper op Register III der Gemeente Eecke (F). Wettelijke passeeringen voor Baliu en Schepenen 1662-1690 

Armboutcappel. Reusme Genealogique des Registres & Liasses serie FF. Archives de Bergues St. Winnoc, 149p. 

Huwelijkskontrakten Burburg. 1689 – 1762, 36p. 

'Huwelijkscontracten in Cassel' In : VLAAMSE STAM, 36 - februari(2000)2, p. 89 

'Gelegenheidsvondsten uit departement Nord F 59' In : MEDEDELINGEN VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN 
HERALDIEK, 17(1998)4, p. 115 

Westhoek 

Stad Veurne 

De poorters van de stad Veurne. 1393-1550 

'Niet rooms-katholieke huwelijken te Veurne' In : VLAAMSE STAM, 31 - maart-april(1995)3-4, p. 209 

'Registrum professionis religiosorum abbatie sancti nicolai furnensis' In : MEDEDELINGEN VLAAMS CENTRUM VOOR 
GENEALOGIE EN HERALDIEK, 16(1997), p. 14 

Afschrift van het overlijdensregister der Sint-Niklaasparochie (Veurne) (1613-1644), Koksijde, eigen beheer, z.j., 
137 p. 

Kasselrij Veurne 

Volkstelling 1701 van de Kasselrij Veurne, Brugge, VVF-Brugge, 1983. - 93p. 

Poortersboek van Veurne, Koksijde : Heemkring Bachten de Kupe-Westhoek, 1989. - 671p 

Redenaars van de Spycker van de Stede en de Kasselrij van Veurne, Brugge : VVF Brugge, 1983. - 34p. 

Voogdijstelling van wezen in de kasselrij Veurne. 

De staten van goed van de kasselrij Veurne, 22 delen, Koksijde : VVF Westkust, 2001-2006 

'Notities uit de Staten van Goed van Veurne - Bewaard in het Rijksarchief te Brugge', In : ARCHIKRANT, 13 - januari-
februari-maart(2003)1, p. 25; 13 - juli-augustus-september(2003)3, p. 91; 13 - oktober-november-
december(2003)4, p. 101; 14 - januari-februari-maart(2004)1, p. 26; 14 - april-mei-juni(2004)2, p. 55; 14 - juli-
augustus-september(2004)3, p. 81; 14 - oktober-november-december(2004)4, p. 118; 15 - januari-februari-
maart(2005)1, p. 24; 15 - april-mei-juni(2005)2, p. 52; 15 - juli-augustus-september(2005)3, p. 75; 15 - oktober-
november-december(2005)4, p. 96; 16 - januari-februari-maart(2006)2, p. 51; 16 - juli-augustus-
september(2006)3, p. 89; 17 - januari-februari-maart(2007)1, p. 7; 17 - april-mei-juni(2007)2, p. 56; 17 - juli-
augustus-september(2007)3, p. 89 

'Monsteringen in de Kasselrij Veurne' In : VLAAMSE STAM, 20 - maart-april(1984)3-4, p. 96 

Diksmuide 

'Poorters van Diksmuide' In : MEDEDELINGEN VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK, 19(2000)3, p. 8 

Nieuwpoort 

De staten van goed van de stede ende port Van Nieuwpoort, Koksijde : VVF Westkust, 2007. - 323 p. 

'Kapers in Nieuwpoort' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 6 - oktober-november-december(2006)4, p. 38-40 

Cailliau Jef, Stekelorum Joeri & Van Acker Jan, Poortersboek Nieuwpoort, Koksijde : VVF  

Diverse parochies in de regio Veurne 

'Weerbare mannen van Koksijde' in: WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 7 - juli-september(2007)4, p. 37 

'Weerbare mannen van Oostduinkerke' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 8 - januari-maart(2008)1, p. 2 

'Weerbare mannen van Wulpen en Booitshoeke' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 7 - juli-september(2007)3, p. 24-25 
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Klapper Dopen Bulskamp 1604-1720 + index op naam van de moeder, Handzame : Vlaams Centrum voor Genealogie 
en Heraldiek, 1999. - 135p. 

Parochieregisters Adinkerke, dopen 1794 - 1819 op naam van de moeder, de vader, 36p. 

'De Orde van Malta in Wulpen' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 8 - juli-september(2008)3, p. 33-34 

'Een lijst van het grondbezit van de cisterciënzeabdij Ter Duinen in de kasselrij Veurne-Ambacht uit 1587' In : 
ARCHIKRANT, 17 - juli-augustus-september(2007)3, p. 78 

'Buitenlandse vrijwilligers in dienst van het Frans leger' In : VLAAMSE STAM, 27 - oktober(1991)10, p. 478 

'Een onkostenstaat voor de legering van regimenten ruiters en voetvolk in Noord- en Zuidschote (1644)' In : 
WESTHOEK, 24(2008)3-4, p. 177 

'Elverdinge' In : VLAAMSE STAM, 23 - september(1987)9, p. 409 

'Heerlijkheid van Nieuwcapelle' In : Vlaams Centrum Genealogie en Heraldiek, 14 - 3(1995) 

'Issuen van de heelijkheid en de keure van Reninge' In : VLAAMSE STAM, 26 - maart-april(1990)3-4, p. 263 

Brugse Vrije 

Staten van goed Brugse (1ste, 2de en 4de reeks) Vrije regio Veurne, Westkust : VVF, 2006. - 95 p. - Bevat index 
op gemeenten, alfabetische tafels op naam van de man en alfabetische tafels op naam van de vrouw 

genealogie 

'De familie Cailliau in Poperinge' In : WESTHOEK, 17(2001)2-3, p. 107 

'De kwartierstaat van Jozef Albrecht Maurits Maria Cornelius Cailliau' In : WESTKUST: NIEUWSBRIEF, 10 - januari-
maart(2010)1, p. 12-16 

'La famille Dewulf de Bergues'  In : FLANDRE ARTOIS GENEALOGIE, 30(2005)2, p. 85 

'La famille Drieux' In : FLANDRE ARTOIS GENEALOGIE, 26(2001)1, p. 25 ; 26(2001)2, p. 90 & 26(2001)3, p. 146 

 

 

Jef Cailliau en Jan van Acker, 29 oktober 2005, 10 jaar FV Westkust 
Foto genomen na het referaat van Jan met als titel “de Staten van Goed van de Kasselrij Veurne 

duiding van het historisch en genealogisch belang van deze uitgave 
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 10) 

JOERI STEKELORUM 

(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde, Oostduinkerke, 
Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle en 
Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem; in het nummer 2/2015: Izenberge, 
Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer 4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in 
het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke, Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, 
Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer 4/2016: Oudekapelle en parochies in het Brugse Vrije) 

Haringe 

 

Pertinente lyste van alle de persoonen onderhouden van den disch der prochie van Harynghe met de namen der 
persoonen gealimenteert (…) 

Ende eerst de gonnen woonende op de prochie van Harynghe 

Alvooren Joannes BLAEKE ter elde van 54 jaeren hem geneirende met schoelappen, syn wyf ter elde van 49 jaeren, 
belast met vier kynderen danof twee zoonen ende twee dochters, het outste soontje ter elde van 14 jaeren, 
impotent, ’t ander 11 jaeren, het outste dochterken 16 jaeren ende het jongste 7 jaeren 

Frans BOTS ter elde van 66 jaeren hem geneirende met schoenlappen, hebbende zyne huysvrauwe van ontrent de 
53 jaeren ende eene dochter oudt 24 jaeren 

Martinus BOURREYE impotent jonghman ter elde van 71 jaeren, besteedt  

Frans BLAEKE ter elde van 57 jaeren, zyne huysvrauwe 54 jaeren, belast met een kyndt zynde eenen zoone ter 
elde van 12 jaeren, den vader hem geneirende met schoenlappen 

Vidua Guillaume CANDRY ter elde van 72 jaeren geaffligeert, zynde besteedt 

Marie CLAUWET ter elde van 45 jaeren, weduwe zonder kynderen, altyd siek, nochtans als ’t mogelijk is haer 
geneirende met spelwerken 

Pieter D’ARTOIS oudt 51 jaeren hem ten deele geneirende met te dryven voor de meulenaers als hy gezont is, syne 
huysvrauwe ter elde van 43 jaeren belast met vier kynderen, danof twee soonen ende twee dochters, den oudtsten 
zoone ter elde van 19 jaeren werkende in de pottebackerie alhier, den jonghsten oudt 8 jaeren, de oudtste dochter 
15 jaeren ende de jonghste 18 maenden 

Jacobus DUFOUR filius Louis ter elde van ontrent 20 jaeren, jonghman, geaffligeert door het snyden van de steene, 
besteedt 

Benedictus DEZANDT filius Christoffel, impotenten jonghman ter elde van 47 jaeren, besteedt 

Joannes GEORGE ter elde van 60 jaeren hem geneirende met schoenmaecken ende lappen, zyne huysvrauwe ter 
elde van 50 jaeren, belast met vier kynderen, danof 2 zoonen ende twee dochters, ’t outste soontje ter elde van 
11 jaeren, ’t ander 9 jaeren, d’outste dochter 19 jaeren ende d’ander 6 jaeren 

De weduwe Pieter LARIDON ter elde van 56 jaeren, belast met eene dochter, oudt 14 jaeren, de moeder zynde 
buyten staete an eenigh werk te doen 
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Jan LABYDT oudt 49 jaeren, zyne wyf 40 jaeren, hem geneirende met boerewerk, belast met een dochterken oudt 
11 jaeren 

Joanna TOP filia Francois impotente dochter ter elde van 57 jaeren 

De weduwe Frans MYNJOOT ter elde van 55 jaeren, half onnoosel, haer geneirende met spinnen; belast met eenen 
soone ter elde van 15 jaeren ende eene dochter oudt 17 jaeren 

Martinus MEESCHAERT blint geworden ledent eenige jaeren, ter elde van ontrent de 61 jaeren, syn wyf 64 jaeren, 
hebbende twee kynderen danof eene soone ter elde van 18 jaeren, hem geneirende met te werken in den touback, 
ende eene dochter ter elde van 15 jaeren 

Bonefaes BUTEIN, imbicilen knecht ter elde van ontrent de 46 jaeren, besteedt 

Jacobus PINNY getrauwt man oudt 45 jaeren, syne huysvrauwe oudt 45 jaeren, hem ten deele geneirende met 
schoenmaeken ende lappen, belast met zeven kynderen danof vier soontjens ende 3 dochterkens, t’outste soontje 
ter elde van 12 jaeren, den tweeden 10 jaeren, den anderen 6 ende den jonghsten 3 jaeren; d’outste dochter 16 
jaeren, de ander 8 jaeren ende de jongste 7 maenden 

Mattheus SUFFYS oudt 44 jaeren hem geneirende met boerewerk, zyn wyf ter elde van 41 jaeren belast met zes 
kynderen, den 3 soontjens ende 3 dochterkens, ’t outste soontje oudt 11 jaeren, t’ander 4 jaeren ende den 
jonghsten 1 jaer, d’outste dochter 18 jaeren, de ander 7 jaeren ende de jongste 5 jaeren 

De weduwe Pieter SCHEREEL oudt 40 jaeren haer geneirende met spinnen, belast met twee soontjens ’t eene oudt 
5 jaeren ende ’t ander 3 jaeren 

Cornelis THERY kranksinnigh ter elde van ontrent de 42 jaeren, besteedt 

Joannes TURPIN, impotenten man ter elde van ontrent de 58 jaeren ende zyn wyf ter elde van 68 jaeren sonder 
kynderen hem ten geneirende met saeghen 

Jacobus VERFAILLIE getrouwt man ter elde van 47 jaeren, gewesen beenhouwer, hem alsnu geneirende met te 
helpen slachten en blocken splyten, syne huysvrauwe ter elde van 38 jaeren, belast met 4 soonen, den outsten 
zoone ter elde van 15 jaeren, den tweeden 10 jaeren, den derden 8 jaeren ende den jonghsten 3 jaeren 

Christiaen VERHAEGHE, getrauwt man impotent ter elde van 76 jaeren, syn wyf ter elde van 67 jaeren, zonder 
kynderen, niet doende dan syn broot vragen op deze prochie 

Frans VERHAGHE getrauwt man ter elde van 53 jaeren, syne huysvrauwe 50 jaeren, belast met drie kynderen, 
synde drye dochters, d’outste ter elde van 15 jaeren, de ander 12 jaeren ende de jongste 6 ½ jaeren, den vader 
hem geneirende met boerewerk 

Cornelis VERLYNDE, gewesen backer getrauwt man ter elde van 41 jaeren, syn wyf oudt 34 jaeren, hem geneirende 
ten deele met alderhande werken eenige hebbende, belast met vyf kynderen, danof 3 soontjens ende twee 
dochterkens, danof het outste soontje is 6 ½ jaeren, het ander 3 jaeren, ende ’t jongste 2 jaeren, d’outste dochter 
8 jaeren ende d’ander 4 jaeren 

Pieter WYDOOGE impotenten man ter elde van 78 jaeren zyne huysvrauwe 56 jaeren niet connen doen dan 
somwylen zyn broot vraghen op deze prochie, belast met eene impotente dochter ter elde van 19 jaeren 

Joannes DEWAELE getrauwt man, hem ten deele geneirende met saeghen, oudt 41 jaeren,zyn wyf ter elde van 42 
jaeren, belast met 4 kynderen, danof twee soontjens ende twee dochters, het outste soontje ter elde van 7 jaeren, 
en ’t ander 6 jaeren, d’outste dochter 15 jaeren en d’ander 9 jaeren 

De weduwe Pieter MONTENBERGHE ter elde van 54 jaeren, belast met een soontje ter elde van 16 jaeren, haer 
geneirende met spinnen 

Frans HOMMEZ ter elde van 60 jaeren ende syn wyf out 78 jaeren, hem ten deele geneirende met schoelappen 

De vier kynderen van Philippus KOSTENOBEL, synde een soontje ende drye dochterkens, het soontje out 2 ½ 
jaeren, het outste dochterken oudt 5 jaeren, het ander 4 jaeren ende ’t jongste 18 maenden 

Pieter COOLSTOCK impotenten man ter elde van 60 jaeren, besteedt 

Watoue 

Jan APPELGEM getrauwt man ter elde van ontrent de 72 jaeren, zyn wyf ontrent de zelve elde niet connende 
werken 

Pieter Cornelis DEMAEREL imbicil ter elde van 46 jaeren 

Crombeke 
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Jan CAYZEELE getrauwt man ter elde van ontrent de 44 jaeren hem ten deel geneirende met boerewerk, zyn wyf 
ontrent 49 jaeren belast met twee zoonen den outsten 15 jaeren ende den anderen 13 jaeren 

De stomme dochter van Pieter DEBYSER ter elde van ontrent de 40 jaeren besteedt 

Mary BLANKAERT filia Pieter ten deele kranksinnigh ter elde van ontrent de 30 jaeren, besteedt 

Alverynghem 

Anthoine BOUSSEMAERE, ouden impotenten man weduware zonder kynderen, oudt 70 jaeren, besteedt 

Beveren 

Constantinus BEKE getrauwt man ter elde van 47 jaeren, zyn wyf 37 jaeren hem ten deele geneirende met 
boerewerk, belast met vier kynderen danof drye soontjens ende een dochterken, ’t outste soontje oudt 10 jaeren 
den anderen 7 jaeren ende den jonghsten 3 ½ jaeren, en ’t dochterken 1 jaer 

Baptiste TAVENIER ter elde van 46 jaeren hem ten deele geneirende met schoelappen, syn wyf ter elde van 44 
jaeren belast met vyf kynderen danof twee soontjens ende drye dochterkens, den outsten zoone oudt 18 jaeren, 
den anderen 7 jaeren, d’outste dochter 15 jaren, de tweede 3 ½ jaeren ende de jongste een jaer en half 

Jacobus TAVENIER getrauwt man ter elde van 38 jaeren hem ten deele geneirende met schoenlappen, syn wyf 
oudt 37 jaeren belast met 2 kynderen, danof een soontjen oudt 2 ½ jaeren ende een dochterken oudt een jaer en 
half 

Therese CAN ter elde van 43 jaeren, besteedt, imbicil 

De weduwe Joannes TOP filius Guille ter elde van 42 jaeren, belast met drye kynderen danof twee soontjens ende 
een dochterken, ’t outste soontje ter elde van 12 jaeren, den jonghsten 9 jaeren ende het dochterken 3 jaeren; 
de moeder haer ten deele geneirende met wasschen 

Bambeke 

Pieter BRUSSCHAERT getrauwt man ter elde van ontrent de 50 jaeren, boerewerkman, zyn wyf oudt 42 jaeren 
belast met een soontje oudt ontrent 10 jaeren 

Vynckhem 

De weduwe Frans BENAUWT ter elde van ontrent de 30 jaeren belast met 4 soontjens ’t outste ter elde van 6 
jaeren, ’t ander 4 jaeren, het derde 3 jaeren ende het jongste 1 jaer 

Vlamertynghe 

De weduwe Pieter CANDRY sonder kynderen oudt ontrent 80 jaeren, besteedt 

Steegher 

De weduwe Jan Baptiste DUTHOIS oude impotente vrauwe sonder kynderen ter elde van 72 jaeren 

Stavel 

De weduwe Frans DENECKER sonder kynderen ter elde van ontrent de 60 jaeren 

De weduwe Pieter SEROEN aldaer ook zonder kynderen ter elde van ontrent de 74 jaeren 

Avecappelle 

Lousi DUFOUR filius Louis, wever van style ter elde van 40 jaeren, zyne huysvrauwe 39 jaeren, hebbende twee 
soonen den eene oudt 2 jaeren ende den anderen 10 maend 

Hoogstade 

Frans DUFOUR filius Louis d’oude, boerewerckman ter elde van 28 jaeren zyne wyf oudt27 jaeren hebbende een 
soontje oudt een jaer ende een dochterken ter elde van 3 jaeren 

Pollynchove 

Pieter Jacobus ELSTLANDER ter elde van ontrent de 52 jaeren hebbende maer d’helft van zyne zinnen, syn wyf 
ontrent de zelve elde, hem ten deele geneirende me schoenlappen, belast met dry kynderen danof twee soonen 
ende eene dochter, den outsten soone oudt 21 jaeren ende den jongsten 19 jaeren, de dochter ter elde van 13 
jaeren 

Herzeele 
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Jacobus FOCQUENOY filius Cornelis ter elde van ontrent de 34 jaeren, boerewerckman, zyn wyf ontrent de zelve 
elde, hebbende vier kynderen, danof drye soontjens ’t eene oudt 11 jaeren, het ander 2 jaeren en ’t jonghste 6 
maenden, ende een dochterken ter elde van 5 jaeren 

Berghen 

Carel LAURIE getrauwt man ter elde van ontrent de 56 jaeren, zyn wyf ontrent de zelve elde zonder kynderen hem 
geneirende met boerewerk, hebbende alleenelyk huyspacht 

Vidua Carel VERLYNDE oudt ontrent de 60 jaeren hebbende eene dochter van ontrent de 20 jaeren 

Vidua Anthoine MALEGEER ter elde van 27 jaeren belast met twee dochters d’eene oudt 5 jaeren en d’ander 2 
jaeren 

Oostvleteren 

Vidua Anthoine DEMERSSEMAN, weduwe sonder kynderen impotent aen een hand, haer ten deele ist mogelijk 
geneirende met spellewerk 

Pieter TOP getrauwt man ter elde van ontrent de 58 jaeren zyn wyf 45 jaeren, boerewerkman, belast met zeven 
kynderen danof drye soonen ende vier dochters, danof ’t outste soontje oudt is 16 jaeren, ’t ander 9 jaeren en ’t 
jonghste 2 jaeren, d’outste dochter 13 jaeren, de tweede 10 jaeren, de ander 7 jaeren en de jonghste 4 jaeren 

Hontschoote 

Pieter KYNDT getrauwt man ter elde van ontrent de 40 jaeren, bleekersknecht, zyn wyf ontrent de zelve elde, 
blint geworden, belast met een kynt van vier maenden 

De weduwe Jan Baptiste MONTENBERGHE ter elde van ontrent de 50 jaeren, besteedt 

Belle 

De weduwe MEESSCHAERT oude impotente vrauwe zonder kynderen 

Hetkynd Emmanuel SWYGEDAUW ter elde van ontrent de 14 jaeren, besteedt van cost ende cleederen 

Winnezeele 

De weduwe Victor STORME ter elde van ontrent 44 jaeren belast met 5 kynderen danof twee soonen, den eenen 
oudt 14 jaeren, den anderen 4 jaeren, ende drye dochters, d’outste 16 jaeren, de ander 9 jaeren en de jongste 7 
jaeren 

Victor SCHARRE ter elde van ontrent de 47 jaeren, boerewerkman, zyn wyf ontrent de 42 jaeren, belast met 7 
kynderen, danof drye soonen, den outsten 15 jaeren, den anderen 6 jaeren en den jonghsten 4 weken, ende vier 
dochters, de outstste 14 jaeren, de tweede 9 jaeren, de derde 5 jaeren en de jonghste 3 jaeren 

Ipre 

Joanna DESCHODT filia Joannes, cranksinnigh ter elde van ontrent de 42 jaeren, besteedt in het sottehuys tot Ipre 

Westvleteren 

Jan TALLY ter elde van 44 jaeren, getrauwt man, boerewerkman, zyn wyf oudt 43 jaeren, belast met vyf kynderen, 
danof een soontje oudt 13 jaeren, ende een 7 jaeren, drye dochters d’outste oudt 15 jaeren, d’ander 10 jaeren 
ende het jonghste 6 jaeren, den vader hem noch ten deele geneirende met beesems maeken 

Houthem 

Philippus TOP filius Guille getrauwt man ter elde van 30 jaeren, syn wyf oudt 27 jaeren hebbende twee dochters 
d’eene oudt 4 jaeren en d’ander 2 ½ jaeren 

Vidua Joseph VERFAILLIE zonder kynderen ter elde van 74 jaeren 

De weduwe Pieter VANDEVOORDE ter elde van ontrent de 73 jaeren hebben eene dochter ter elde van 21 jaeren 
haer ten deel geneirende met wasschen 

Felix VANHEE getrauwt mant er elde van 41 jaeren hem ten deel geneirende met boerewerk, zyn wyf oudt 41 
jaeren belast met zes kynderen danof twee soonen, een van 11 jaeren ende een van 5 jaeren, ende vier dochters, 
eene an 12 jaeren, een van 7 jaeren, eene van 4 jaeren en de jonghste van 2 jaere 

Aldus dese lyste geformeert (…), deser 28 novembre 1782, toorc. Als geeedt clercq der voorseide prochie van 
Haerynghe 

(get. F.D. Smagghe) 
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STAVELE 

Lyste ofte denombrement van alle de dischghenooten de welcke bekendt staen op den bouck van alimentatien 
onderhouden binnen de prochie van Stavel. 

(…) 

Eerst ende alvooren Pieter Melis woonende op de prochie van Watou ter elde van 46 jaeren synde een sagher van 
ambacht met vrouwe ter elde van 40 jaeren hebbende ses kynderen onder ander dry knechtiens een van 16 jaeren, 
13 en 11; dry meyskens, een van 14 jaeren, 9 jaeren ende een van 3 a 4 jaeren 

Item Frans Beghein oudt ontrent de 50 jaeren, timmerman ende saeger van stylle, hebbende een vrauwe van 
ontrent de 40 jaeren met vijf kynders dannof dry knechten, een van 6 jaeren, een van 8 jaeren, een van thien 
jaeren, twee meyskens een van 3 jaeren en een van elf jaeren, waer van datter eenighe syn die spinnen, woonende 
op Pollinckhove 

Item Jacobus Maerten tot Stavel ter elde van ontrent de 68 jaeren, boere werckman hebbende een vrauwe ter 
elde van 40 jaeren met twee sonen ter elde van 8 ende 10 jaeren, en twee meyskens ter elde van 6 en 9 jaeren 
doende het ambacht van spinnen 

Item Joannes Haelewijn ter elde van 43 jaeren swyngelaer met vrauwe ter elde van 40 jaeren hebbende twee 
kynderen, synde twee knechtiens een van 11 jaer den anderen een jaer, tot Stavel 

Pieter Carlier oudt 56 jaeren, boere werckman met vrauwe oudt 35 jaeren met vier kynderen dannof twee 
knechten den eenen oudt 11 jaeren, den anderen 8 jaeren, twee meyskens een van 13 jaeren, het ander 3 jaeren, 
geneiren met spinnen 

Ludovicus Maerten oudt 36 jaeren boere werckman hebbende een vrauwe van 21 jaeren met twee kynders te 
weten cnechtiens ter elde van 3 jaeren en één jaer tot Stavel 

Vidua Pieter Baert tot 
Hontschote synde ter elde van 
31 jaeren hebbende twee 
kynders een soone out vier 
jaeren het meysken ses jaeren 
werkende voor de lien 

Vidua Frederyck Caenen 
woonende tot Isenberghe ter 
elde van ontrent de 50 jaeren 
met dry dochters dannof een 
van 13 jaeren, een van 11 
jaeren en 9 jaeren, dickwils 
sieckertierigh 

Item Joannes Rosseeuw op 
Westvleteren ter elde van 48 jaeren houpelsnyder met vrauwe oudt 40 jaeren hebbende ses kynderen te weten 
dry soonen, een ter elde van 16 jaeren impotent, een van 11 jaeren en een van 5 jaeren, item dry meyskens 
dannof een van 13 jaeren, een van 3 jaeren en een van 16 maenden 

Jacobus Hertsoen op Beveren ter elde van 54 jaeren met vrauwe van 44 jaeren, hebbende dry kynderen een soone 
van 3 jaeeren en twee dochters van 10 en 6 jaeren, slunse cooper, vrauwe ende kynderen geneiren met spinnen 

Item Pieter de Laeter op Beveren ter elde van 64 jaeren, boere werckman met vrauwe van 56 jaeren, hebbende 
een kyndt meysken van elde van ontrent de 16 jaeren 

Pieter Labaere tot Loo oudt ontrent de 50 jaeren met vrauwe oudt 44 jaeren hebbende vier kynderen dannof twee 
knechten d’een oudt 14 jaeren ende den anderen 10 jaeren, item twee meyskens, een van 12 jaeren ende een 
van 4 jaeren, weerbewaerder (schapenhoeder ?) en maeckelaere van peerden en coeyen, moeder met de kynderen 
spinnen 

Vidua Joseph Elstlander op Stavel oudt ontrent de 63 jaeren gaende uyt om wasschen 

Item Ignatius Swyngedauw oudt ontrent de 48 jaeren, boere werckman woonende tot Wulverghem met vrauwe 
van ontrent de 41 jaeren ende dry kynderen dannof twee soonen den eenen oudt 14 jaeren den anderen 12 jaeren 
met een meysken van 8 jaeren, commen naer den disch in grooten noodt synde 

Item Ludovicus Temperville woonende tot Loo ter elde van 84 jaeren ende syn vrauwe ter elde van 80 jaeren den 
man met den cancker in het aensicht, de vrauwe wat crancksinnigh 

Vidua Ferdinandus Lefebure woonende tot Stavel ter elde van ontrent de 70 jaeren, spinnesse 
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Item Pieter Bourgo woonende tot Bambeque oudt ontrent de 50 jaeren is cleermaecker van stylle 

Vidua Pieter Wullaert ter elde van 60 jaeren hebbende een meysken van ontrent de 13 jaeren spinnesse 

Therese Meulemeester jonghe dochter ter elde van 30 jaeren hebbende twee meyskens dannof t’eene oudt 11 
jaeren en het ander 6 jaeren, spinnesse en uytgaen in dacheuren tot Harynghe 

Item Jacoba Meulemeester oudt ontrent de 80 jaeren woonende op de prochie van Harynghen 

Item Pieter Perry oudt ontrent de 64 jaeren synde besteedt over een maendt tot Stavel 

Item Joannes Moerkandt woonende op Leysel ter elde van 30 jaeren met vrauwe ter elde van 24 jaeren hebbende 
dry kynders te weten een knechtien oudt 30 maenden en twee meyskens t’eene oudt 4 jaeren, ende een van 8 
maenden, boerewerckman 

Item Marie Jacoba Degrauwe, jonge dochter ter elde van 25 jaeren synde besteedt met Jacobus Vankemmel, een 
weynigh krancksinnigh tot Stavel 

Pieter Jacobus Dekeuwer woonende tot Berghen Sinte Winnocx ter elde van 80 jaeren en syn vrauwe oock ontrent 
de 80 jaeren 

Vidua Frans Bulthez woonende op de prochie van Leysel ter elde van ontrent de 42 jaeren ehbbende twee meyskens 
t’eene oudt ontrent de 14 jaeren ende het ander 10 jaeren gaende uyt om wasschen 

Leopoldus Delattre woonende tot Alverynghem ter elde van ontrent de 54 jaeren met vrauwe van ontrent de 44 
jaeren, hebbende dry kynderen dannof twee soonen d’eene oudt 15 jaeren, het ander van tusschen 9 en 10 jaeren 
en het meysken ontrent de 13 jaeren den man is een wever 

Item Mailliaert Flour woonende op Isenberghe waghemaker ter elde van 75 jaeren ende syne vrauwe ter elde van 
71 jaeren 

Item Marie Paccoo weduwe ter elde van ontrent de 48 jaeren spinnette tot Stavel 

Item Anne Therese Paccoo tot Stavel ter elde van 22 jaeren synde besteedt met Jacobus De Braecke om haer 
crancksinnigheydt 

Isidorus Paccoo ter elde van ontrent de 14 jaeren besteedt met Albertus Depezer tot Stavel 

Item Isabelle Schoonaert jonghe dochter ter elde van ontrent de 30 jaeren besteedt met Frans Schoonaert, half 
impotent 

Item Jacobus Terrier tot Stavel ter elde van ontrent de 70 jaeren ende syn vrauwe ter elde van 68 jaeren 

Item het kyndt van Pieter Laridon oudt ontrent de 20 jaeren wat crancksinnigh besteedt met Frans Haeze op de 
prochie van Stavel 

Item de twee kynderen van Joannes Carolus Coppejan, synde twee 

Item Frans Cloedt woonende tot Haerynghe smidt van stylle ter elde van ontrent de 60 jaeren hebbende een 
meysken met hem ter elde van 20 jaeren niet wetende wat sy doet 

Item Albertus Stekelorum woonende tot Oostvleter ter elde van 30 jaeren met vrauwe van ontrent de 29 jaeren 
hebbende twee knechtiens een van 7 jaeren, een van 5 jaeren, item twee meyskens een van 3 jaeren ende een 
van een jaer, schippersknecht 

Item vidua Pieter Haelewyn oudt 45 jaeren hebbende twee soonen dannof een van 10 jaeren ende een van 8 jaeren 
uytgaende om te wasschen tot Stavel 

Jacobus Pinseel oudt 36 jaeren, de vrauwe 25 jaeren hebbende twee dochters dannof een van 4 jaeren en half 
ende het ander van 3 jaeren, boere werckman tot Stavel 

Item Pieter Finauw oudt 40 jaeren, de vrauwe 36, hebbende dry knechtiens een van 5 jaeren, een van 4 jaeren 
ende een van 3 jaeren, item een dochter van 7 jaeren, boerewerckman tot Stavel 

Item Ignatius Beudaert oudt 41 jaeren, de vrauwe 29, hebbende twee meyskens dannof het eene oudt is 5 jaeren 
ende het ander 2 jaeren 

Aldus dese lyste ghemaeckt ende geformeert in conformiteyte van den uytganck ghedaen door den hooftman ende 
geeeden clerck der prochie van Stavel ende omme te voldoen aen s’wets ordonnantie by camerbrieve aen den 
hooftman toeghesonden, Stavel desen 21 novembre 1782 

(get. J. Max. Amerlinck) 
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DE OUDSTE GENEALOGIE TER WERELD 

GABY VAN CANNEYT 

Naar aanleiding van een uitzending over “Confucius” op ARTE op 29 september 2016 om 09.25 uur ontdekte ik 
het volgende:  

De filosoof Confucius: 

Confucius was een Oud-Chinees denker en sociaal filosoof 
geboren in het jaar 551 voor Christus. De afstammelingen 
dragen de naam “Kong”. De stamboom van deze filosoof 
is bekend en werd opgeschreven sedert zijn dood door zijn 
leerlingen. Het is de oudste en grootste stamboom ter 
wereld die 2 miljoen geregistreerde afstammelingen telt 
van de naar schatting 3 miljoen. 

De familieboom is nu in zijn 83ste generatie en de 
afstammelingen zijn fier dat ze tot deze stam behoren. 

Het “Confucius Genealogy Compilation Committee” 
publiceerde in 2009 de eerste editie in boekvorm van de 
2500 jaar oude genealogie van de afstammelingen van 
Confucius. Het naslagwerk telt 83 boekdelen. 

 

Het confucianisme: 

Het confucianisme is een sociaal-filosofisch systeem dat 
de leer van Confucius volgt.  Het heeft tot op heden een 
grote invloed op de cultuur van de Oost-Aziatische landen; 
China, Taiwan, Korea, Japan, Vietnam en Singapore. 

De principes van het confucianisme omvatten: 

De gulden regel: “Wat u voor u zelf niet wenst, wens dat 
voor een ander niet” 

De zes deugden:  

Menselijkheid: Is de deugd die verband houdt met de omgang tussen de mensen.  

Kinderlijke gehoorzaamheid: Benadrukt de liefde, trouw en zorg van de kinderen tegenover hun ouders.  

Rechtvaardigheid: Handel niet uit eigen belang, wanneer het ook niet in het belang van anderen is.  

Fatsoen: Zorg voor een harmonieuze verstandhouding tussen families en naties.  

Trouw: Wees loyaal in elk aspect van het leven.  

Wederkerigheid: Berust op wederzijds respect. 

Confucianisme is tot op heden basisleerstof in de meeste Oost-Aziatische landen. Het omvat 2500 jaar oude 
waarden die nog steeds onze aandacht verdienen.  
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NIEUWE UITGAVE 

In memoriam, overleden parochianen van de stad Veurne, 1890-2016 

Tijdens de inventarisatie van de collectie bidprentjes van wijlen René 
Florizoone-Scheirsen werd een deelcollectie aangetroffen van 
prentjes die werden uitgedeeld in de parochies van de stad Veurne 
ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis en/of allerzielen. 

Door Gaby Van Canneyt werden de basisgegevens die op de prentjes 
staan (naam, voornaam, partner, leeftijd, overlijdensdatum) 
genoteerd in een gegevensbank en daarna aangevuld met informatie 
die de personen kunnen identificeren, zoals geboorteplaats en datum 
en andere informatie die niet op het prentje vermeld staat. Hij 
maakte daarbij gebruik van onze rijke verzameling van 
gedigitaliseerde rouwbrieven en bidprentjes, maar ook van de 
begrafenisregisters van Sint-Niklaas en Sint-Walburga, en sporadisch 
ook van de registers van de burgerlijke stand waar nodig, waar nodig 
aangevuld met informatie uit oude kiezerslijsten, bevolkingsregisters, 
enz. 

Het resultaat is een boek van 304 blz. met een afdruk van elk 
gedachtentisprentje uit de periode 1890-2016, en een overzicht van 
9.915 personen die kerkelijk werden begraven in de Sint-Niklaaskerk, 
de Sint-Walburgakerk of in de OLV Nieuwstadkerk op Veurne-
Nieuwstad. We beschouwen deze publicatie dan ook als een in 

memoriam aan al deze Veurnaars.  

Deze publicatie kost 22 euro (+ 5 euro verzendkosten) en is te bestellen via marc.derudder@scarlet.be 
(overschrijven via BE37 9796 2228 6428(BIC ARSPBE22) van FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne; 
ook verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, Oostduinkerke, elke namiddag in de 
week en tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum van FV Westkust (openingsuren) en in het 
stadsarchief van Veurne. 

 

De publicatie werd voorgesteld in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe op zondag 19 februari jl. 
Hierboven: voorzitter Joeri Stekelorum, auteur Gaby Van Canneyt en echtgenote Anne-Marie.
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BLAUWCAPPEL, EEN DORPJE IN FRANS-VLAANDEREN 

RONALD STRUBBE 

Tijdens het digitaliseren en reconstructie van de parochieregisters van Watou. Las ik op bladzijde 312 v. boek 5, 
van de parochieregisters van Watou. De ° akte van Maria Francisca De Latere. 

De aktedatum is 29-1-1701 met als geboortedatum 25-1-1701 . Ze is de dochter van Franciscus De Latere en 
Francisca Wulf. 

De Peter is, Petrus De Later uit Blauwcappel. De Meter is, Maria Brodeels, uit Watou. 

 

Er was eerst niets vreemd aan de akte. Buiten wat me opviel was “Blauwcappel”. Waar is dat? Nooit had ik daarvan 
gehoord. Dan maar even gaan kijken op internet, wat men daar zegt over Blauwcappel. 

Groot is mijn verbazing dat er nog meer mensen op zoek zijn naar Blauwcappel. Na wat verder grasduinen op 
internet, kwam de oplossing. Het is “Wemaarskappel”. Vroeger in de oudheid was Blauwcappel, de naam dat men 
gaf aan Wemaarskappel een klein dorpje over de Kasselberg in Frans-Vlaanderen. 

Omringt door Noord- en Zuidpene, Ochtezele, Arneke, Zermezele en Kassel. 
https://wemaerscappel.wordpress.com/ 

Dat is het mooiste aan genealogie, het zit verborgen in de kleine dingetjes zoals “Blauwcappel”. 
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OEFENEN VAN OUD SCHRIFT. 

PHILOMENA CLAEYS 

 

 

(bron: R.A. Brugge, stadsarchief Nieuwpoort, nr. 4.221, burgerlijke en criminele registers, 1611-1612) 

 

Cathelyne vidua Lioen Woolaert ende Calleken dhuusvrouwe van Jan Coolen doude ende dhuusvrouwe van 
Guillaume Nassels, alzoo de verweerdere haer vervoordert heeft zaterdaghe avont laetsleden dheessere om te 
zeggen dat zy waeren cheroengine hoer ende dat zy zoude twee bastaerde kinderen verdaen hebben, verzoekende 
daeromme dat de verweerdere zal compareren in open camere biddende Godt almachtich, heere ende wet vuter 
naeme van justicie verghevenesse erroepende de zelve injurien dat heesschere zegghen de zelve metter quaede 
cause dheerssere anghezeyt thebben ende dat zou voorts gecomdempneert zal worden in 12 ponden parisys voor 
de kercke,ende ghelyke 12 £ parisys voor de aermen dezer stede met interdictie . 

 

Met dank aan Philomena Claeys om deze tekst te bezorgen, met hulp van Jan van Acker 
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FAMILIALE FOTOCOLLECTIES VOOR GENEALOGISCH EN HISTORISCH 

ONDERZOEK. 

PETER EYCKERMAN 

(bron: http://archiefbank.be/?q=node%2F1039) 

Documentaire foto’s en persfoto’s kunnen rechtstreeks historische gebeurtenissen afbeelden, familiefoto’s 
meestal niet. Daarom lijken slechts de eersten nuttig als bron voor historisch onderzoek. Maar niets is minder 
waar, ook familiale fotocollecties zijn interessant, niet alleen voor fotografiegeschiedenis en familiegeschiedenis, 
maar ook als bron voor sociale en culturele geschiedenis. 

Doorgaans worden foto’s ‘maar’ gebruikt als illustratie. Ze worden vaak ondergewaardeerd als historische bron en 
niet grondig genoeg onderzocht. Het gevolg zijn vaak blunders bij het gebruik en de metadatering van foto’s in 
artikels, boeken, beeldbanken en tentoonstellingen, zoals foute of te ruime dateringen, een verkeerde plaats of 
periode, of fouten bij de identificatie. Meer aandacht voor de foto en een nauwkeurige datering kan veel fouten 
voorkomen. 

Gelukkig wint de foto recentelijk terrein als historische bron. Foto’s zijn immers, evengoed als teksten, bronnen 
van informatie. Informatie die kan geïnterpreteerd worden naar vorm en inhoud en in zijn context. 

Hoewel het gezegde gaat dat een foto niet liegt, klopt dat niet helemaal. Een niet gemanipuleerde foto geeft 
weliswaar de werkelijkheid op een objectieve wijze weer, maar de compositie en de beelduitsnede geven al een 
bepaalde interpretatie van die werkelijkheid. We weten niet wat zich buiten het beeld afspeelt, bovendien is het 
een momentopname, we weten niet wat zich voordien en nadien afspeelt, en of er iets in scene gezet is. Een foto 
is dus geen absoluut objectieve registratie, de fotograaf interpreteert en beslist wat er te zien is. 

Manipulatie achteraf, zoals inkleuren, retoucheren, reproducties maken en delen van het beeld manipuleren, is 
zo oud als de fotografie zelf. Opvallende voorbeelden zijn foto’s waarbij iemand zijn eigen hoofd onder de arm 
neemt, of spiritistische foto’s. Bij die foto’s is de manipulatie duidelijk in onze hedendaagse ogen, maar er zijn 
ook meerdere historische foto’s bekend die gemanipuleerd werden (zie bijvoorbeeld Kijken zonder zien. Omgaan 
met historische foto’s van Gie van den Berghe). Een kritische ingesteldheid is dus net zoals bij andere bronnen 
ook bij foto’s noodzakelijk. 

Het carte-de-visite album 

Familiefotocollecties kwamen in de 19de eeuw tot stand door het verzamelen van cartes-de-visitefoto’s en hun 
afgeleiden. Sinds 1839, de uitvinding van de fotografie, bestonden er commerciële portretfotografen, maar het 
verzamelen van foto’s kreeg pas een enorme boost na de doorbraak van de carte-de-visite. Deze is ‘uitgevonden’ 
in 1854, het is een foto op dun papier, gekleefd op een stukje karton van standaardafmetingen (± 6 x 10 cm). Ze 
werden uitgewisseld met familie, geliefden, vrienden, kennissen en zakenrelaties. Die foto’s werden, vaak door 
vrouwen, in carte-de-visite albums verzameld. De meeste albums zijn opgebouwd rond de eigen kernfamilie, 
sommige zijn opgebouwd rond de echtgenoot en zijn relaties. Zo’n album geeft een mooi inzicht in de 
familierelaties en vaak in de bredere sociale en soms zakelijke relaties van de familie. 

Eigenlijk waren er twee golven van popularisering. Van ±1860 tot ±1890 waren cartes-de-visite vrijwel uitsluitend 
populair onder de adel en burgerij, de foto’s waren immers nog duur. De tweede golf begon in de jaren 1890 tot 
rond 1910, toen werden foto’s goedkoper en toegankelijk voor veel meer mensen, de meeste cartes-de-visite in 
familiebezit dateren uit die tweede golf. Fotoalbums uit die tijd kan je een beetje vergelijken met Facebook. Ze 
brachten een netwerk in beeld en ze lagen klaar in de beste kamer om getoond te worden aan bezoekers. 

Martine Deré onderzocht in haar scriptie (Geschiedenis, VUB, 2006) vier fotoalbums van een in de tabaksindustrie 
rijk geworden en nadien uitgestorven familie. Door de foto’s te dateren en te identificeren in combinatie met 
onderzoek naar de familiestamboom en naar de historische achtergrond, kon de sociale historiek van de familie 
geschetst worden. Door de methodiek, de referenties en de opgedane ervaringen is het een uitermate interessant 
werk voor wie albums of andere familiefotoverzamelingen wil analyseren. 
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Voorbeeld van een albumanalyse 

Is een ongeïdentificeerd familiefotoalbum van onbekende herkomst interessant voor genealogisch en historisch 
onderzoek? Mits toegewijd onderzoek is identificatie vaak mogelijk en kan er heel wat worden afgeleid uit zo’n 
album. De context van een album zorgt bovendien voor versterking van de bewijsvoering. 

 

Afbeelding 2 t.e.m. 8 zijn afkomstig uit een ongeïdentificeerd album zonder herkomst, met vooral Brusselse foto’s. 
Alle foto’s werden gescand en per persoon bij elkaar gelegd, zodat een gezinsreconstructie gemaakt kon worden 
op basis van alleen de foto’s. Alle foto’s, de fotografische gezinsreconstructie en analyse van het album zijn online 
beschikbaar als een work-in-progress Prezi-presentatie. 

Een kijkje in de bevolkingsregisters van Brussel van 1876 toont aan dat in de Boulevard (du Jardin) Botanique 
4 inderdaad de schoenverkoopster Jeanne Kessels, weduwe De Coster, woonde (niet Kestels, zoals op het 
opschrift), met haar dochter Alice De Coster. In hetzelfde huis woonde het gezin van Angeline Morea-Kessels met 
3 kinderen (Theophile, Leopold en Maxime). Mijnheer Morea was rentenier. Aan hun kledij en aan het feit dat ze 
überhaupt foto’s lieten maken in die tijd kunnen we afleiden dat ze zeker niet onbemiddeld waren. 

Aan de hand van de geboortedata uit het bevolkingsregister kunnen we verder in de registers van de burgerlijke 
stand op zoek gaan. Angeline (°1836) blijkt de zus van Jeanne (°1840). Jeanne huwde in 1862 met Auguste De 
Coster, die al overleed in 1863, een maand na de geboorte van hun dochter Alice. Auguste was handelaar, zijn 
ouders waren kruideniers, vader overleed een paar weken voor het huwelijk, moeder rentenierde toen Auguste 
trouwde. De vader van Jeanne en Angeline was “fabrikant”. 

Gustave Van Roy, schoonbroer van de bruidegom, was getuige bij het huwelijk, van hem zit er een foto met 
naamopschrift uit 1897 in het album. Volgens het bevolkingsregister van Brussel van 1856, was hij bankbediende, 
gehuwd met Charlotte De Coster en woonde hij tot 1866 in hetzelfde huis als de familie De Coster, in de Rue 
d’Anderlecht 12. 

Door de voorafgaande fotografische gezinsreconstructie en het korte archiefonderzoek zijn nu ongeveer de helft 
van de 82 foto’s met grote zekerheid geïdentificeerd. Vervolgens kan er verder onderzoek gedaan worden, zowel 
genealogisch als naar hun bezigheden en woonplaatsen en kan er werk gemaakt worden van de identificatie van 
de andere foto’s. 

Er liggen veel dergelijke albums ongebruikt in diverse archieven. Er kan veel meer mee gedaan worden, ook al 
zijn ze volledig onbekend en ongeïdentificeerd. 

 

Afbeelding 1: Ongeïdentificeerd 19de-eeuws fotoalbum. Na analyse 
geïdentificeerd: op de rechterpagina, onderaan links Auguste De Coster 
(1840-1863), ernaast zijn vrouw Jeanne Kessels (1840-). Op de linkerpagina 
hun dochter Alice (1863-). Boven Jeanne haar zus Angeline en daarnaast, 
gezien de plaats in het album, wellicht de moeder van Jeanne en Angeline. 

 
 
 

 
 
 
 
Afbeelding 2 (voorkant): Deze carte-de-visite van fotograaf Moriau uit 
Brussel komt uit een ongeïdentificeerd album zonder herkomst, met vooral 
Brusselse foto’s. Alle foto’s werden gescand en per persoon bij elkaar 
gelegd, zodat een gezinsreconstructie gemaakt kon worden op basis van 
alleen de foto’s. 
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Afbeelding 2 (achterkant): is een van de weinige foto’s met een 
naamopschrift en daardoor een belangrijke sleutel, want van deze vrouw 
staan verschillende foto’s in het album. Het opschrift vermeldt een naam, 
een adres en een clichénummer, in hetzelfde handschrift. Het is vrijwel 
zeker door de fotograaf geschreven. Moriau was in de Rue de Laeken 80 
actief in 1872-1880. Deze datering is consistent met de opdrukstijl van de 
foto, typerend voor de jaren 1870. De jurk op deze foto heeft een tournure, 
die in de mode was tot 1875. De datering kan zo bijgesteld worden tot de 
periode 1872 - ±1875. 

 

Afbeelding 3 
 

Afbeelding 4 

 
Afbeelding 3 en 4: Het album bevat 2 foto’s uit de vroege jaren 1860 van de 
fameuze Parijse fotograaf en ballonvaarder Nadar, die zijn naam gaf aan de 
nadarafsluiting. Twee foto’s van een man en een vrouw op identieke cartes-
de- visite die naast elkaar in een album zitten zijn meestal een echtpaar. De 
vrouw is zeker Jeanne, de man is dan zo goed als zeker Auguste De Coster. 
De foto’s zijn waarschijnlijk ter gelegenheid van hun huwelijk genomen in 
1862, wellicht op huwelijksreis in Parijs. 

 

 
Afbeelding 5 (voorkant): Een andere sleutelfoto in het album is een 
groepsfoto. Staande herkennen we weer Jeanne Kessels, het zittende koppel 
moet dan Angeline en haar man Theophile Morea zijn, met hun slapende 
zoontje Theophile (°1862). Op basis van fotograaf Mitkiewicz moet de foto 
dateren van 1864-1866. In het album bevindt zich een foto van Morea die 
kon geïdentificeerd worden omdat ze ondertekend is met de handtekening 
waarmee Morea zijn huwelijksakte ondertekende. Daarmee kan hij dan weer 
met zekerheid op andere foto’s geïdentificeerd worden. 

Afbeelding 5 (achterkant) 
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Afbeelding 6: We zien hier weer Jeanne Kessels (zittend links). Uit de 
fotografische gezinsreconstructie en het archiefonderzoek kunnen we 
afleiden dat Angeline ernaast zit en de kinderen Morea erachter (Maxime, 
Leopold en Theophile). Centraal in het wit staat Alice De Coster, dochter 
van Jeanne. Dit is vermoedelijk een amateurfoto, de ongedwongen pose, 
gebruik van een standaard kartonnetje zonder opdruk en afwezigheid van 
gegevens van een fotograaf wijzen daarop. Aan de kledij is ze te dateren in 
de jaren 1880. Dit komt overeen met de leeftijden, Alice en haar neven zijn 
dan jonge twintigers, hun moeders veertigers. Van Alice zit er een hele reeks 

foto’s in het album, van kind tot volwassene met een eigen kind. Dit album was hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk 
van Jeanne Kessels, die het wellicht aan haar dochter doorgaf. 

 

OPROEP OUDE FAMILIE FOTOALBUMS 

Onze afdeling wil zich meer toeleggen op het bewaren en het ontsluiten van ons lokaal familiekundig erfgoed. In 
ons archief bewaren we momenteel reeds een aantal oude familiealbums en bezitten we ook reeds heel wat 
digitale fotomateriaal. 

Ben jij in het bezit van een oud familiealbum uit onze regio, dan vernemen we dat graag. We digitaliseren het 
album en de individuele foto’s met de hoogkwalitatieve boekscanner van het erfgoedhuis. Je krijgt zelf een kopie 
van de scans mee naar huis.  

We bieden ook aan om samen te proberen te puzzelen om te weten wie er op de foto’s staat. 

Recent werd bijv. in het archief Bachten de Kupe een foto-album ontdekt van de familie Straetburgh uit 
Pollinkhove uit het einde van de 19de eeuw, begin 20ste eeuw. Dankzij heel wat vergelijkingsmateriaal en het 
opstellen van de familiestamboom zijn de meeste van de foto’s kunnen geïdentificeerd worden. 

Als je wil meewerken, neem dan contact op met Joeri Stekelorum via stekelorum@telenet.be of 058/52.04.61 

Wie een oud fotoalbum wenst te schenken aan onze vereniging, dan zal dit met de nodige zorg worden bewaard 
en ontsloten. 
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17de jaargang – nr. 2 – driemaandelijks 
april – juni 2017 

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

 
met de gewaardeerde steun van 

 

 
 

ONZE ACTIVITEITEN 
 

 

zaterdag 2 september 2017
8.30-19.30 

Kennismaking met Frans-Vlaanderen; gegidste busreis 
met o.a. bezoek aan de Wattenberg, de jeneverstokerij 
in Houlle, park van Saint-Omer, Moulin Snick (middagmaal), 
Christal d’Arques en Clairmarais 
onder deskundige leiding van 
Jef Ameeuw, Frans-Vlaanderen kenner 
gedetailleerd programma volgt – richtprijs 59 euro/pp 
 

Zondag 19 november 2017 om 10 uur workshop gebruik van het programma Aldfaer, praktische 
tips door Joeri Stekelorum 

 
IN DIT NUMMER 

Behoeftigen in de kasselrij Veurne 1782 (deel 11) p. 22 

106-jarige Martha Verpoorte overleden p. 27 

Nieuwe uitgave: Terrier van Adinkerke 1769-1776 p. 29 

Waar is het dorpje Walscapple gelegen p. 30 

Interessante bronnen on-line p. 30 

Spotnamen gemeenten p. 31 

In memoriam  p. 31 

foto-verslag voorstelling nieuwe publicatie p. 32 

Onze redactie kijkt uit naar uw suggesties p. 32 

 

OPROEP VRIJWILLIGERS 
Heb je wat vrije tijd en wil je onze vereniging helpen ? Onze digitale collectie bidprentjes en rouwbrieven willen 
we verder ontsluiten door het invoeren van geboortedatum en –plaats, overlijdensdatum en –plaats en naam 
echtgenoot. Ook voor het opschonen van dubbels uit onze bestanden zoeken we nog helpende handen. Dit alles 
kan je van bij je thuis doen, op een moment die voor jou het beste past. voor meer info: dirk.cailliau@scarlet.be 

Of help je liever met klasseren in ons centrum: neem contact met chantal.loones@telenet.be 
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 11) 

JOERI STEKELORUM 

(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde, 
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, 
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem; 
in het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer 
4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke, 
Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer 
4/2016: Oudekapelle en parochies in het Brugse Vrije; in het nummer 1/2017: Haringe en Stavele) 

 

Oostvleteren 

 
Lyste van de respective famillien onderhouden van den disch van Oostvleteren (…) 

D’eerste de mans en vrouwen, de tweede de weduwen, de derde de dochteren ende de vierde de soonen 

Gaspard NOTREDAME op Pollynchove, hebbende twee kynderen, Rosa oudt 5 jaeren, Joanna Therese 2 maend, 
boerewerckman oudt 30 jaeren, van gemeene klouckte, synne vrauwe spinnende, 39 jaer 

Leopoldus DERAEVE, gebruycker van een hofstedeken op Crombeque groot 8 gemeten, ongesont van lichaeme 
oudt 46 jaeren, synne vrauwe spinnende oudt 50 jaeren, hebbende drie kynderen, te weten Isabelle Therese 
oudt 13 jaeren, Pieter matthys oudt 11 jaeren en Joanna Clara oudt 5 jaeren 

De weduwe van Amatus VANDENDRIESSCHE tot Pervisie, kloeck van lichaeme, spinnende en gaende te boere om 
te wercken, 33 jaeren, hebbende een kyndt Anna Therese, 3 jaeren 

Joannes CORNETTE tot Leysele boerewerckman, van gemeente kloeckte, 43 jaeren, synne vrauwe spinnende 
oudt 37 jaeren, hebbende negen kinderen, te weten Joanna Therese hebbende ’t maricoseer oudt 14 jaeren, 
Anna Therese oudt 13 jaeren, Joseph Ignaes oude 11 jaeren, Philips Eugenius 10 jaeren, Cornelius 9 jaeren, 
Marie Josepha 6 jaeren, Barbara Colleta 2 ½ jaeren en Martinus Carolus, 1 ½ jaeren 

Pieter DEBAENST tot Alveryngem boerewerckman van kleyne gesontheyde oudt 37 jaeren, synne vrauwe 
spinnende, 29 jaeren hebbende drie kynderen Joannes Frans 4 jaeren, Marie Therese oudt 6 jaeren en Francisca 
Perpetua 1 jaer 

De weduwe Philippus LUYSSE op Poperynge kloeck gaende om te waschen oudt 42 jaeren, hebbende drie 
kynderen, Theresia 13 jaeren, Pieter oudt 10 ½ jaeren en Marie oudt 5 ½ jaeren 

Albertus SAVER op Steenkercke boerewerckman van gemeene kloeckte oudt 38 jaeren, synne vrauwe spinnende 
48 jaeren, hebbende vier kynderen Joanna 7 jaeren, Albertus Josephus oudt 4 jaeren, Anna Marie oudt 3 jaeren 
en marie Clara oudt 3/4de jaeren 

Pieter PREEUW tot Leysele, boerewerckman dickwils sieck 25 jaeren, synne vrauwe spinnende 30 jaeren, 
hebbende twee kynderen te weten jan Baptiste oudt 1/4de jaer en Joanna Constantia 2 ½ jaeren 
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De weduwe van Frans CLAEYS tot Hooghstaede, kloeck van lichaeme spinnende, 47 jaeren, hebbende drie 
kynderen, Barbara 16 jaeren, Constantia oudt 6 jaeren en Josephe oudt 3 jaeren 

De weduwe Jacobus CRANPENTIER tot Ghyverinchove, kranck van lichaeme, spinnende, 45 jaeren hebbende een 
kyndt Jacobus 17 jaeren 

De weduwe Joannes PRINCIER tot Rousbrugghe spinnende, gemeene van gesondheydt oudt 51 jaeren hebbende 
twee kynderen, Jacobus leerende schoemaecken 12 jaeren, Joannes leerende wever 17 jaeren 

Joannes VERBAERE tot Stavele, boerewerckman van gemeente gesontheydt oudt 50 jaeren, synne vrauwe oudt 
44 jaeren, hebbende vyf kynderen, Pieter schoelapper oudt 16 jaeren, Marie Therese 14 jaeren, Jan Baptiste 11 
jaeren, Ingel Audomarus 4 jaren en Joannes Carolus 1 jaer 

Albertus LOUWAGE synde in het krancksinnigh huys tot Ipre, synne vrauwe tot Stavele, kloeck, spinnende en 
uytgaende te wercken 48 jaeren, hebbende een kyndt, Joanne Therese 4 ½ jaeren 

De weduwe Francois DECROCK tot Wulveryngem, kloeck uytgaende te wercken en spinnende, 42 jaeren, 
hebbende twee kynderen, Jan Baptiste 13 jaeren en Joannes 7 jaeren 

De weduwe Caerel CLAEYS tot Pollynchove, spinnende en van gemeene kloeckte oudt 44 jaeren, hebbende drie 
kynderen, te weten Barbara Josepha 14 jaeren, Francisca 13 jaeren en Pieter Joannes 6 ½ jaeren 

Maximilliaen DEROO op Pollynchove vaerende op de barge van gemeene gesontheyde oudt 50 jaeren, synne 
vrauwe spinnende 47 jaeren, hebbende vier kynderen, Marie Dorothea 14 jaeren , Judoca oudt 11 jaeren, Ivo 
Bruno oudt 8 jaeren en Jan Baptiste 6 jaeren 

Jacobus MAES gebruycker van 3:2:0 roeden hofstedeken op Nieucappelle en werckman, van gemeene kloeckte 
oudt 36 jaeren, synne tweede vrauwe spinnende 29 jaeren, hebbende ses kynderen, Genoveva 12 jaeren, Pieter 
oudt 11 jaeren, Carolus 9 jaeren, Leopoldus 4 jaeren, Anna 1 3/4 de jaeren en Franciscus 0 jaeren 

Pieter Jacobus BOUCKSOONE schaeper, kranck van lichaeme oudt 58 jaeren, synne vrauwe kloeck gaende 
wercken 46 jaeren, hebbende vyf kynderen, Maria Cecilia 20 jaeren, Ignaes Joseph leerende slooten maken 18 ½ 
jaeren, Reginaldus Ferdinandus leerende timmeren 17 ½ jaeren, Jacobus Joannes leerende matsen 14 ½ jaeren, 
Angelus Josephus leerende cleermaecken oudt 12 ½ jaeren 

De weduwe Albert MARYN besteedt oudt 70 jaeren 

Joseph HALLACKER tot Tetegem, oudt 72 jaeren en ontrent impotent, synne vrauwe geheel kloeck 60 jaeren 

Nicolais WORME weduwaere, besteedt oudt 84 jaeren 

De weduwe Lucas LECONTE, besteedt oudt 85 jaeren 

De weduwe van Pieter Joannes SENESAEL tot Avecappelle, kloeck, gaende te wercken en spinnende oudt 28 
jaeren, hebbende een kyndt Philippus Jacobus 6 jaeren 

De weduwe Pieter DEPUYDT op Renynge van gemeente kloeckte, spinnende, 50 jaeren 

Cosmas GUYLYNCK half krancksinnigh, nietmin labbinnende (?) en spinnende, 18 jaeren 

Pieter VERPLAETSE op Oostvleteren, kloeck, boerewerckman oudt 48 jaeren, synne vrauwe spinnende 39 jaeren, 
hebbende dry kynderen, Jacobus 13 jaeren, Pieter oudt 8 jaeren ende Joannes 1/12de jaer 

Pieter VERCAEMER op Westvleteren boerewerckman met een slecht loopende been oudt 60 jaeren, synne vrauwe 
spinnende 43 jaeren, hebbende vier kynderen Frans 10 ½ jaeren, Francisca 8 ½ jaeren, Isabelle 6 jaeren en 
Anna Therese 4 jaeren 

Pieter MELIS op Oostvleteren, kloeck, boerewerckman 45 jaeren, synne vrauwe spinnende 72 jaeren 

Laurens DESCHRYVER junior op Oostvleteren, houdtsaeger van gemeene kloeckte 53 jaeren, synne vrauwe 
spinnende 50 jaeren, hebbende een kyndt Joannes Frans 12 ½ jaeren 

De weduwe Jacobus HUNGORE (?) op Renynge van gemeene kloeckte spinnende 55 jaeren 

De weduwe van Jan VANDOORNE op Oostvleteren, van gemeene kloeckte spinnende 67 jaeren, hebbende twee 
kynderen te weten Joanna Clara ongesont 23 jaeren en Albertus oock ongesont 18 jaeren 

De weduwe van Joannes LUSSCHENTIER op Oostvleteren oudt 80 jaer en spinnende 

Marie Cornillie ALEXANDRE op Oostvleteren, blindt en besteedt, 41 jaeren 

Pieter Jacobus DETILIE jonghman op Oostvleteren, impotent van handen, boerewerckman, 62 jaeren 
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Jacobus SACKENPREZ op Oostvleteren, weduwaere, kloeck en boerewerckman 57 jaeren, hebbende twee 
kynderen Pieter 14 jaeren en Joanna 12 jaeren 

Jacobus BROUCKXOU op Oostvleteren, ontrent 71 jaeren, syn wyf spinnende 50 jaeren 

De weduwe van Joannes GRAEFSCHEPE tot Woesten, kloeck, gaende te wercke ende spinnende oudt 47 jaeren, 
hebbende dry kynderen te weten Pieter Frans 8 jaeren, Catharinne oudt 6 jaeren en Joanna Clara 4 jaeren 

Joannes Baptiste BEAUSERLINGEIN op Oostvleteren, matsenaersknecht en kloeck oudt 52 jaeren, synne vrauwe 
spellewerckende 47 jaeren hebbende acht kynderen te weten Joannes oudt 17 jaeren, Ursulle 15 jaeren, 
Ludovica 12 jaeren, Francisca 10 jaeren, Goddelieve 9 jaeren, Ludovicus 8 jaeren, Colleta 4 jaeren ende Anna 2 
jaeren 

Pieter SEDEIN tot Woesten, kloeck en boschwercker ofte houtmaecker oudt 40 jaeren, synne vrauwe spinnende 
37 jaeren, hebbende ses kynderen te weten joanna Therese oudt 12 ½ jaeren, Pieter 11 jaeren, Barbarra 8 
jaeren, Joannes Baptiste 7 jaeren, Cornillie 5 jaeren en Cecilia 2 jaeren 

De weduwe van Jacobus ROORYCK op Oostvleteren, van gemeene kloeckte en spinnende 56 jaeren, hebbende 
een kyndt Pieter 12 jaeren 

Joannes Baptiste DELELYE op Oostvleteren, kloeck en boerewerckman oudt 52 jaeren, synne vrauwe spinnende 
44 jaeren, hebbende ee kyndt Pieter 16 jaeren 

Pieter NOTREDAME op Westvleteren, kloeck en boerewerckman oudt 34 jaeren, syn wyf spinnende 35 jaeren, 
hebbende vier kynderen te weten Anna oudt 9 jaeren, Pietronelle 7 jaeren, Marie 3 jaeren en Catharinne ½ jaer 

Cornelis DEHOUCK op Oostvleteren, van gemeene kloeckte, werckman 32 jaeren, syn wyf spinnende 29 jaeren, 
hebbende drie kynderen, Pieter 5 jaeren, Marie oudt 4 jaeren, Theresia 1 ½ jaer 

Frans MEIRLEVEDE, maeckelaere van kooyen en peirden, 67 jaeren 

De weduwe Jan Baptiste DEWULF op Westvleteren, van gemeene kloeckte, spinnende, hebbend vier kynderen, 
Catharinne Theresia 13 jaeren, Francisca 12 jaeren, Josepha 8 jaeren ende Jacobus 9 jaeren 

Jacobus DEKROCK weduwnaere op Oostvleteren, kloeck boerewerkcman 42 jaeren, hebbende vier kynderen te 
weten Anna Therese 16 jaeren, Catharinna 13 jaeren, Mary Catharinna 7 jaeren en Franciscus 8 jaeren 

Besteede kynderen: 

Marie Therese LONCKE oudt 12 jaeren, Isabelle LONCKE 13 jaeren, Andries LONCKE oudt 16 jaeren ende Jacobus 
NOTREDAME 13 jaeren 

Den tottallen nombre van mans en vrauwen: 46 persoonen 

Den tottallen nombre van de weduwaeren ende weduwen, bedraeght 21 persoonen 

Den nombre van dochteren is 60 

Ende den nombre van soonen 51 

‘t nombre tottalle is 178 personen 

Aldus de lyste gemaektt onder alle gewoonelicke protestatien ter assistentie van Erasmus Albertus BROUCKXOU 
dischmeestere, by my Joannes Francois AMPOORTER, hooftman der prochie van Oostvleteren ter adjonctie van 
Pieter Jacobus MAIEUR gheeedt clercq en gheslooten op den 2 decembre 1782 

 

Pollinkhove 

Lyste specificque van alle de behouftige persoonen zoo getrauwde als enclipte, onderhouden van den disch der 
prochie van Pollynchove (…) 

Alvooren Anna filia Pieter CORNELIS, weduwe van Joannes BOSSAERT, 36 jaar, spinster, hebbende vier kynderen 
te weten een zoon genaemt Engelbertus 11 jaar, een zoon Ambrosius 8 jaar, een zoon Joannes 3 ½ jaar, een 
dochter Isabella 12 jaar, spinster 

Pieter WYBAUW, 70 jaar, impotent, zyne huysvrauwe Francoise DEWULF, 60 jaar, spinnette, hun zoon Hubertus, 
17 jaar, werckman 
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Joannes LAIRE, 49 jaar, werkman, Petronelle therese WEEGSTEEN zyne vrauwe hebbende drie kynderen te 
weten een zoon 13 jaar, een zoon 3 jaar, een dochter 8 jaar 

Isabella CROOS weduwe van Jorin HUYGEBAERT, 62 jaar spinnette 

Ferdinande LAPLACE 52 jaar werckman, Marie ALLEWEIRELDT zyne huysvrauwe, hebbende drie kynderen te 
weten een zoone 4 jaer, een dochter 16 jaer spinnette, een idem 2 ½ jaer 

Pieter CLAEYS, 55 jaar, werkman, Jacoba GHOOSEN zyne huysvrauwe 43 jaer, spinnette, hebbende vier 
kynderen te weten een zoon 12 jaer, een idem 2 jaer, een dochter 8 jaer, een idem 2 jaer 

Augustyn HUYGHE, 58 jaer, werkman, Brigitte LAUW zyne huysvrauwe, 26 jaer, spinnette, hebbende dry 
kynderen te weten een zoon 5 ½ jaer, een idem 4 jaer, een dochter ½ jaar 

Arckebodin CLARYSSE, 44 jaer, houpelsnyder, Anna Therese BOONIFAES zyne huysvrauwe 42 jaer, spinnette, 
hebbende vyf kynderen te weten een zoon 15 ½ jaer, wever, een idem 3 jaer, een dochter 13 ½ jaer, spinnette, 
een idem 11 jaer, spinnette, een idem 8 ½ jaer 

Joannes DEVOS, 31 jaer, schoelapper, Isabelle AERNOUDT zyne huysvrauwe 50 jaer, spinnette, hebbende drie 
kynderen te weten een zoone 14 jaer, een idem 11 jaer, een idem 7 jaer 

Joannes BULTHEZ, 68 jaer, werkman, Jacoba MOERCANT zyne huysvrauwe, 63 jaer, spinnette, hebbende twee 
kynderen te weten een dochter 26 jaer, spinster, een idem 14 jaer, spinster 

Francois SENAVE, 37 jaer, wever, Marie Joanna DERAEDT zyne huysvrauwe, 36 jaar, spinnette, een zoon 11 jaer, 
een idem 8 ½ jaer, een idem 4 jaer 

Anna Marie VRAMBOUDT, weduwe van Joseph DEHEM, 63 jaer, spinnette 

Jacobus IWEINS weduwaer, 56 jaar, cherugien, hebbende een dochter 14 jaer, breyster 

Joannes VANDENCASTEELE, 45 jaer, werkman, Joanna Therese BAEGE zyne vrauwe, hebbende drie kynderen te 
weten een dochter 10 jaer, een idem 6 jaer, een idem 2 jaer 

De weduwe van Jan BLIEK, 50 jaer, spinnette 

Petronelle BEAUFERLINGIEN jonge dochter, 40 jaer, stomme 

Vidua Martinus THIEUW, 50 jaer, spinnette 

Pieter COEMELCK, 54 jaer, saeger, zyne huysvrauwe 40 jaer, spinnette, hebbende vyf kinderen, 2 zoonen, 3 
dochters 

Vidua Joannes JANSSEN te Proven, 64 jaer, spinnette, haere dochter 36 jaer, spinnette 

Joanna RYSPOT, jongedochter, 34 jaer, impotent 

Frans GOETHALS, jongman, 40 jaer, impotent 

Rosa Clara VERSCHELLE, jonge dochter 30 jaer, impotent 

Francois HOEDT, 33 jaer, schoelapper, Marie TRUYE zyne huysvrauwe 32 jaer, spinster, hun zoon 5 jer 

Petronella CAPOEN weduwe van Francois HUYGHE, 66 jaer, spinster 

Pieter DESCHUTTELAERE, 82 jaer, Marie Catharina DEKNUYDT zyne vrouwe 50 jaeren, spinster, hun zoon 15 jaar, 
potbacker 

Pieter LAVAE, weduwaer, 68 jaer, impotent, zyne dochter 17 jaer, spinnette 

Louis COEMELCK, 46 jaer, wever, Marie TOLPE zyne huysvrauwe, 32 jaer, spinster, hebbende seven kynderen te 
weten, een zoon 18 jaer, wever, een idem 16 jaer, wever, een idem 9 jaer, een dochter 19 jaer, spinster, een 
dochter 11 jaer, spinster, een dochgter, 2 ½ jaer, een idem 1 jaer 

Jacoba CROIGNY weduwe van Pieter PYNSON, 47 jaeren, spinster, hebbende vier kynderen te weten een zoon 18 
jaer, kleermaker, een dochter 18 jaer, spinnette, een dochter 10 jaer, spinnette, een dochter 7 jaer 

Pieter ROORYCK, 48 jaer, schipper, Anne Therese TRYOEN zyne huysvrauwe, 49 jaer, spinnette, hebbende vyf 
kynderen te weten een zoon 17 jaer, schipper, een zoon 12 jaer, schipper, een dochter 24 jaer spinster, een 
dochter 9 jaer, een dochter 3 jaer 

Joannes DELALOY, 62 jaer, schoemaker, Marie HOUCK zyne huysvrauwe, 50 jaer, spinster, hunne dochter 19 
jaer, spinster 
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Pieter PORRE te Hoogstaede, 54 jaer, impotent, Anna TEMPERVILLE zyne huysvrauwe, 42 jaer, spinnette, 
hebbende drie kynderen, een zoone 18 jaer, een idem 10 jaer, een idem 7 ½ jaer 

Joseph COEMELCK te Houtthem, 51 jaer, smedt, Marie MEIRLEVEDE zyne huysvrauwe, 40 jaer, spinnette, 
hebbende vier kynderen te weten een zoone 13 jaer, een idem 1 jaer, een dochter 10 jaer, een idem 7 maenden 

Pieter DEHOUCK te Bulscamp, 52 jaer, werkman, Constanita KILLE zyne vrauwe, 40 jaer, spinster hebbende 
seven kynderen te weten een zoone 15 jaer, een idem 13 jaer, een idem 7 jaer, een idem 6 jaer, een idem 4 
jaer, een idem 1 jaer, een dochter 18 jaer, spinnette 

Pieter BOLLE te Rexspoede, werkman, zyne huysvrauwe, hebbende vier kynderen 

Jacobus VERSTRAETE te Vynchem, 45 jaer, werckman, zyne huysvrauwe spinnette, hebbende drie kynderen 

Vidua Joannes KEIRSBILCK, Nederwaesten met ses kynderen 

Pieter LAPLACE, Lampernisse, 40 jaer, werckman, zyne vrauwe, hebbende vier kynderen 

De weduwe met ses kynderen van Pieter VANBLEU, Dunckercke 

Francois SMAGGE, Alverynghem, 39 jaer, werkman, zyne huysvrauwe met vier kynderen 

Vidua Pieter CAILLIE, Oeren, 40 jaer, spinnette 

Vidua Caerel THIEUW, Vynchem ende een kyndt 

Vidua Dominicus DECROP, Wulpen met ses kynderen 

Ambrosius AMEYT, Veurne met vrauw ende drie kynderen 

Gregorius DEDOUS, Ramscappel, 30 jaer, werckman met vrauw ende vyf kynderen 

Vidua Pieter LALOY met een kyndt tot Merchem, spinnette 

Godefridus DEVYNCK, Alverynghem, 40 jaer, werckman met vrauwe ende vier kynderen 

Abraham LEHOUK, Alverynghem, met vrauw ende vier kynderen 

Pieter Joannes RIETHAEGE, Lampernisse, werckman, met vrauw ende vyf kynderen 

Ignatius RYSEN, Vynchem, 30 jaer, werkman met vrauw ende vier kynderen 

Minderjaerige kynderen besteedt tot laste van den voorschreven disch zoo volgt: eerst Marie DEHOUK, 13 jaer; 
Engel LYMBOURG, 20 jaer cranksinnigh; Pieter Albert AMPOORTER 4 jaer, Francisca AMPOORTER 3 jaer, 
Francisca LOUWERS 15 jaer, Pieter Joannes LOUWERS 5 jaer, Philippus Ignatius LOUWERS 2 jaer 

T’zaemen persoonen last disch Pollynchove: 220 

Aldus de voorschreven lyste gemaekt (…) by my onderschreven geeedt clercq der voorseyde prochie van 
Pollynchove op den 28 novembre 1782 

(get. C. NEUDT) 
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106-JARIGE MARTHA VERPOORTE OVERLEDEN. 

JOERI STEKELORUM 

In Beauvoorde is Martha Verpoorte op 106-jarige leeftijd thuis overleden. Daarmee verliest Veurne haar oudste 
inwoner. Martha werd op 10 juli 1910 geboren in Wulveringem, dat in 1971 fuseerde met dat andere polderdorpje 
Vinkem. Martha was een graag geziene dame in het dorp. Haar honderdste verjaardag werd destijds uitbundig 
gevierd tijdens de lokale feesten Zwaantje Kermis. Met haar man Omer Haghedooren, die al in 1975 overleed, had 
Martha zes kinderen. Daarna volgden nog dertien kleinkinderen en maar liefst 24 achterkleinkinderen.  

 

          

          

Bidprentjes voorouders Martha Verpoorte  
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KWARTIERSTAAT VAN MARTHA MARIA CORNELIA VERPOORTE 
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Martha Verpoorte 

KW 12 = x Isaballa Clara ROUSSEEUW +Izenberge, 01-10-1835 
KW 13 = x Franciscus DEWITTE +Adinkerke, 20-02-1829 
KW 20 = xx Maria Joanna VALCKE 
KW 22 =  x Anna Theresia DEHOLLANDER +Bulskamp, 11-08-1809 
KW 27 =  xx Lo, 09-06-1800 Joannes Bernardus LILEIR (°Lo, 29-01-1769) 
KW 30 = xx Maria DINGELOO (°Hondschoote) 
KW 32 & 33 = Guilielmus VERPOORTE (°Killem) & Isabella VANDENBUSSCHE (°Leisele) 
KW 34 & 35 = Petrus Antonius LEHOUCK (ex Rexpoede) & Aldegunda Joanna RABAEY (ex St Ryckers) 
KW 36 & 37 = Joannes Baptista DEPAUW (+Wulveringem, 23-12-1783) & Regina DEWILDE 
KW 38 & 39 = Cornelius LANNOYE (+Wulveringem, 2 complementaire XI) & Maria Theresia BEYAERT (+Wulveringem, 01-11-1786) 
KW 40 & 41 = Joannes-Franciscus DEGANS (°Alveringem, +Steenkerke, 27/04/1812) & Joanna-Theresia HUYGHE (° en +Oudekapelle, 2/02/1794) 
KW 42 & 43 = Pieter DE CORTE (°Lo, +Veurne, 3/04/1814) & Maria DEWITTE (°Lampernisse) 
KW 44 & 45 = Petrus Jacobus DURON (°Haringe +Bulskamp, 04-11-1779) & Isabella Theresia VERBECQUE (+Bulskamp, 30-12-1780) 
KW 46 & 47 = Andreas VANDEWOUDE (°Lo +Veurne, 20 floreal 12) & Maria Joanna BISSCHOP (°Alveringem +Veurne, na 1810) 
KW 48 & 49 = Pieter VANRYSSEL & Isabella MAES 
KW 50 & 51 = Petrus Josephus DELVA (ex Gijverinkhove) & Matsaert Maria Jacoba (ex Oostvleteren) 
KW 52 & 53 = Jacobus BOUSSEMAERE & Petronilla Theresia DEBAENST 
KW 54 & 55 = Petrus Jacobus SCHEPEN (+Alveringem) & Joanna Clara MAERTEN (+Alveringem) 
KW 56 & 57 = Gabriel Joannes Baptiste MOENECLAEY (Gijverinkhove, 1713-1786) & Maria Francisca WINNOCK (Gijverinkhove, 1728-1779) 
KW 58 & 59 = Joannes Josephus DEQUEKER & Maria Theresia BARREZEELE 
KW 60 & 61 = Joannes Baptista LIBBERECHT & Joanna Constantia RYCKEBOER 
KW 62 & 63 = Joannes Baptista TICKET & Maria Jacoba VIEREN 
 

 

NIEUWE UITGAVE 

Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochie van 
Adinkercke (1769-1776) 

door Gaby Van Canneyt & Joeri Stekelorum, met inleiding door Jan Van 
Acker 

De uitgave omvat de volledige transcriptie van het landboek van de 
parochie Adinkerke, gemaakt tussen 1769 en 1776. Het is gebaseerd op 
het originele 18de eeuwse exemplaar (in privaat bezit); een kopie bevindt 
zich in het stadsarchief van Brugge (fonds Caloen). De annotaties die 
gemaakt zijn in de kopie, werden in de transcriptie opgenomen. Het 
grondgebied van Adinkerke werd opgedeeld in 11 zgn. “Houcken”. Per 
houck worden de percelen beschreven en wordt de eigenaar en de 
pachter/gebruiker vermeld.  

De publicatie wordt aangevuld met de kaart van Ferraris en de kadastrale 
Popp-kaart, waarop de houcken en de diverse toponiemen uit het 
landboek worden weergegeven. Van elke pachter en/of gebruiker is 
bovendien een genealogisch fragment opgenomen. Het geheel wordt 
afgesloten met een index op de familienamen. 

 

 

 

Deze publicatie kost 19 euro (+ 5 euro verzendkosten) en is te bestellen via marc.derudder@scarlet.be (overschrijven via 
BE37 9796 2228 6428 (BIC ARSPBE22) van FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne; 

ook verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, Oostduinkerke, elke namiddag in de week en 
tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum van FV Westkust (elke zaterdag 13.30-17.00) 

 

zie ook interessante info op https://debliedemaker.wordpress.com/2017/06/02/adinkerke-in-de-18de-eeuw/ 
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WAAR IS DE HET DORPJE WALSCAPPLE GELEGEN? 

RONALD STRUBBE 

In een doopakte van Watou 26-12-1643 vind ik dat de meter, Courtois Ludovica afkomstig is van Walscapple of 
Walscappele. 

Na wat zoeken op geneanet vind ik maar 1 verwijzing naar Walscappel. Bij verder zoeken kon ik maar niet vinden 
waar dat gelegen was. Via Wikipedia vond ik dan een verwijzing naar Wallon Cappel, waarvan de vertaling 
Waalskappel is. Zo weten we nu dat Walscapple een dorpje bij Hazebroek is. 

 

 

INTERESSANTE BRONNEN ONLINE 

Via de volgende link zijn legenden en mythes te raadplegen: 

http://www.figy.be/legenden/west-vlaanderen 

 

Het Rijksarchief van België plaatst 85.000 historische kadasterbeelden online. 

De kadastrale primitieve plannen (eerste helft 19de eeuw) werden door het Rijksarchief online gezet. Die 
plannen zijn meestal vervaardigd in de Franse en Hollandse periode (zie de datum van opmaak op elke 
kaart) en zijn als basis gebruikt voor het Belgisch kadaster. Ze werden vanaf 1830-1834 verder als 
werkdocumenten gebruikt door het Belgisch kadaster en dus verder aangepast, soms nog tot in de 20ste 
eeuw (zie bijvoorbeeld Koksijde, waar de verkaveling ca. 1900 en later op getekend werd). Die 
aanpassingen zijn meestal wel goed zichtbaar. Het zijn prachtige kaarten, die een interessante 
meerwaarde bieden, maar je moet er omwille van voortdurende aanpassingen kritisch mee omspringen… 
Vergelijk met de Popp-kaarten (vervaardigd vanaf 1840-er jaren tot eind jaren 1870). 

Voor meer info: http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2017-05-16-
lancering-van-de-onlinecollectie-historische-kadasterplannen-en-documenten. 

 

Nieuwe akten op www.archiefbankbrugge.be  

Er zijn 9.035 akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Koolkerke (1796-1915) 
toegevoegd. Voortaan zijn nu dus de akten van alle Brugse deelgemeenten online en doorzoekbaar. 

In het kader van de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zijn de bijna duizend 
gedrukte aanplakbrieven van de Duitse bezetter en van het Brugse Stadsbestuur gescand en inhoudelijk 
beschreven. Wil je weten wanneer Kapitein Charles Fryatt is terechtgesteld of wat de Duitse bezetter 
deed met loslopende honden, voer respectievelijk het zoekwoord ‘Fryatt’ en ‘honden’ in en je ziet het 
resultaat op je scherm. Met deze uitbreiding wordt aangeven dat de archiefbank niet enkel dient voor 
online genealogische bronnen maar ook voor archiefreeksen nuttig voor historici en lokale vorsers en de 
geschiedenis van de stad.  

Binnenkort wordt een upgrade van de webtoepassing voorzien met enkele nieuwe functionaliteiten, 
waarvan de belangrijkste de bladerfunctie is..Op de startpagina zal aangegeven worden, wanneer deze 
upgrade is gebeurd. 

 

Nieuw op www.geopunt.be/ 

Een Franse topografische kaart uit ca 1745-1748, minstens even goed als de kaart van Ferraris. Voor meer 
info: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/oudste-kaart-van-belgie-als-gratis-open-
data/. Voor onze regio bijv zie je mooi de verdwenen geul in de duinen, hoe het gehele militaire systeem 
van de Franse troepen in kaart is gebracht (cfr. o.m. de redoutelinie langs het Langelis en hoe de 
oude redoute van Wulpen nog zichtbaar is), hoe de bouwresten van de Duinenabdij worden weergegeven,… 
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SPOTNAMEN GEMEENTEN 

HILON VANLEENHOVE 

Ardooie   “Steek de nood” 

Bovekerke  Rattenparochie 

Brugge   Zotten 

Damme   Zuipers 

De Haan  Dennelopers 

De Klijte  Keien 

De Panne Puzzieschieters (emmer met 
koord neerlaten) 

Diksmuide  Beutereters = Boter 

Gistel   Hovelingen 

Harelbeke  Scheepstrekkers 

Heist   Keuns = Konijnen 

Houthulst (het Vrijbos) Bosketen,buschkanters 
(gemeenten waarover het Vrijbusch zich uitstrekte) 

Ichtegem  Kakkernest 

Ieper   Kinders 

Keiem   Keikoppen 

Kemmel  Gapers 

Klerken   Reizegers 

Knokke   Duinenslapers 

Komen   Drapeniers 

Kortrijk   Pasteieters 

Krombeke  boschketen 

Kuurne   Ezels 

Lissewege  Ezelboeren 

Lombardsijde  Duinkeuns (konijnen) 

Menen   Wagenwielvangers 

Mesen   Dikkoppen 

Meulebeke  Turken 

Nieuwkapelle  Muggenblusschers 

Nieuwpoort  Schrobben (vissoort) 

Oostende  Platen (vissoort) 

Oostvleteren  Smouteters 

Oudekapelle  Muggenblusschers 

Poperinge  Keikoppen 

Roeselare  Vechters 

Schuiferskapelle naar S gaan (vertrekken) 

Stalhille  Beslagmakers 

Stavele   Rosten 

Tielt   Lijnwadeniers 

Torhout   Desschers (dorsers) 

Veurne   Stropers 

Vlamertinge  Plaatsekraaien (brandhazen 

Voormezele  Papteelen 

Waardamme  Waaromme 

Wakken   Waterheren 

Watou   Schotters (schutters) 

Wenduine  Ezels 

Westvleteren  kersemoeseters 

Wevelgem  Lopers 

Wingene  Gouden ring 

Wulveringem  Zottekot 

Zerkegem  Zandlopers 

Zuienkerke  Vlasbinders 

Zwevezele  Paptelen 

 

IN MEMORIAM 

Op 21 februari overleed in Roeselare ons lid Johan Meersdom, geboren in Roeselare op 6 april 1949 

Op 18 maart overleed in Oostduinkerke ons lid Laurens Provoost, geboren in Adinkerke op 18 juli 1930. 

Op 9 april overleed in Veurne ons gewezen bestuurslid Roger Lombré, geboren in Veurne op 5 september 1947 

Op 4 mei overleed in Veurne ons lid Gery Debeuf (°Zillebeke, 1937), echtgenoot van Magda Mees 

Familiekunde Vlaanderen afdeling Westkust biedt hierbij de families haar blijken van oprechte deelneming 
aan. 
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ONZE REDACTIE KIJKT UIT NAAR UW SUGGESTIES! 

 
We kijken uit naar suggesties, leuke items, artikels, foto’s, of andere interessante onderwerpen die 

een meerwaarde kunnen hebben voor onze nieuwsbrief. Via onze nieuwsbrief bereikt u honderden lezers. 

Deze nieuwsbrief wordt verspreid via e-mail. 

  

© ApArtInMedia 

Enkele sfeerbeelden van de voorstelling van onze nieuwe uitgave, gemeentehuis De Panne, dinsdag 30 mei 
met dank aan het gemeentebestuur van De Panne voor de gastvrije ontvangst en de aangeboden receptie 

 
 
abonnement nieuwsbrief € 10,00  
op rekening  
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22 
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne 
gratis voor FV-leden van de regio Westkust 
Elke auteur is verantwoordelijk  
voor de inhoud van zijn of haar teksten.  
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HET VERHAAL VAN MARCEL VANDENBERGHE UIT VINKEM 
GESNEUVELD VOOR HET VADERLAND… 

DOOR GEERT DEBLIECK 

Marcel Remi Cornelius Vandenberghe werd geboren op dinsdag 1 april 1913 in Vinkem als zoon van Camilius 
Florimondus (Kamiel) Vandenberghe –de klokkenluider van Vinkem gedurende 35 jaar- en Elisa Maria Debeerst. 

Marcel trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 april 1937 in Antwerpen met Maria Josepha (Josée) Jacobs 19 jaar 
oud. Josée werd geboren op woensdag 28 november 1917 in Kontich als dochter van Gregorius Gummarus Jacobs 
en Regina Mathildis Berghmans. 

 

Marcel was grondbewerker van beroep, ergens in Schoten, bij wie konden we niet 
achterhalen.  

Marcel leerde Josée vrij vroeg kennen t.t.z. voor zijn militaire dienst 1934-1935, die 
hij ondermeer volbracht in Kamp Beverloo Leopoldsburg  

Hij werd ingedeeld als soldaat milicien (klasse 1934) bij het 18de linieregiment o.l.v. 
Kolonel SBH V. Duez, II Bataljon o.l.v. Kapitein-commandant R. Meier, 6de 
Compagnie Fuseliers o.l.v. Cdt J. de Leu de Cecil. 

Na zijn legerdienst ging hij weer aan het werk tot hij op 1 september 1939, bij de 
algemene mobilisatie, voor WO II opgeroepen werd naar het Klein Kasteeltje te 
Brussel. Als 18e Linieregiment werden ze ingezet voor “Dekkingsstelling Albertkanaal 
Ondersector Veldwezelt-Vroenhoven” Enkele dagen voor 10 mei 1940 werden ze naar 
daar verplaatst en kwam Marcel Remi Vandenberghe met zijn groep terecht op het 
plateau van Hees. 

 

De gebeurtenissen van Fall Gelb, de troepenontplooiingen langs beide zijden 
evenals de gebeurtenissen van die eerste oorlogsdagen staan uitvoerig beschreven 
in oa : 

https://18daagseveldtocht.wikispaces.com/18e+Linie officiële versie  
http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?ID=861240  
getuigenverslagen 

http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?startaantal=40  
getuigenverslagen 

 
Marcel is overleden op vrijdag 10-05-1940 in Hees 27 jaar oud -gesneuveld 1e 
dag van WO II bij zware Fall Gelb offensief van de Duitsers. Zijn weduwe Josée 
is overleden op maandag 01-01-1996 in Edegem, 78 jaar oud.  
 
Feitenrelaas overlijden-diverse begravingen: 
Gezien het grote aantal slachtoffers en de hevige gevechten op 10 mei 1940, 
werden de gesneuvelden ter plaatse begraven. Marcel werd samen met 11 
strijdmakkers begraven in open veld langs een veldweg in Hees door de inwoners 
van Hees, die de 12 lichamen na enkele weken weer opgegraven hebben om ze 
op de geïmproviseerde begraafplaats voor oorlogsslachtoffers “De Huif” van 
Hees opnieuw te begraven. 
 
In 1942 werd door de Duitse bezetter bevolen deze begraafplaats te ontruimen en werden onder meer de 12 
lichamen op het kerkhof naast de kerk begraven.  De graven lagen verspreid over het kerkhof. Die van 
onderluitenant Roland Ansquer en soldaten Marcel Remi Vandenberghe en André Coddens, allen behorende tot 
het 18e linieregiment, werden onder de voet van de enige hoge boom op het kerkhof begraven.  

https://18daagseveldtocht.wikispaces.com/18e+Linie
http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?ID=861240
http://blog.seniorennet.be/tfront1940/archief.php?startaantal=40
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Na de oorlog werden verscheidene lichamen 
ontgraven en weer aan hun familie terugbezorgd, 
maar de drie graven onder de hoge boom bleven 
onaangeroerd… 
 

De oude Sint-Quintinus kerk van Hees is gelegen aan 
de Torenstraat. Oorspronkelijk was er een kapel, 
maar deze werd in 1842 gesloopt en vervangen door 
een neogotisch kerkgebouw, waarbij de oude toren 
behouden bleef. In hetzelfde jaar werd Hees 
verheven tot parochie. De kerk lag op een hoogte en 
was bereikbaar met een trap. Het neogotisch 
bouwwerk had echter te lijden van een slechte 
fundering, waardoor verval intrad en de kerk moest 
worden gesloten in 1966, waarbij de toren wederom 
gespaard bleef en een nieuwe, modernistische, kerk werd gebouwd. Een nieuw kerkhof werd in gebruik genomen 
aan de Hoefweg te Hees ( toevallig dezelfde locatie als “De Huif” destijds… ) Het oude kerkgebouw en kerkhof 
verkommerden vele jaren. 

De drie families zochten jarenlang vertwijfeld en vruchteloos naar hun dierbaren tot de nog overlevende 
strijdmakkers van het 18e linieregiment in de loop van april 1986, een bericht in Het Belang Van Limburg 
plaatsten in “Beknopt verslag”  

Bericht:  

18e: Mijn broer was onderluitenant bij de 18e linie en sneuvelde op 11 mei in Hees (Limburg).  Ik zoek oude 
wapenmakkers van hem die hem destijds kenden. André Ansquer, Ramskapellelaan 1 3970 Leopoldsburg 

 

Marcel & Jenny Kwanten-Michiels uit Hees-Bilzen werden door dat bericht geïntrigeerd, te meer daar hun huis 
uitkeek op het oude kerkhof en dat er de afgelopen tijd vaak vandalisme geweest was op het verlaten kerkhof. 
Nog dezelfde dag gingen ze op zoek tussen het puin en al snel stootten ze op het kruis van Roland Ansquer en 
erop aansluitend ook dat van Marcel Remi Vandenberghe en André Coddens. Nu hadden ze kruisen maar geen 
graven. 

Daarop begonnen ze een zoektocht onder de oudere inwoners van Hees o.a. de verhalen over begraven en 
ontgraven kwamen naar boven evenals zwart wit foto’s met helmen op de kruisen, gefotografeerd door weduwe 
van Roland Ansquer die nog tijdens de oorlog het graf van haar man had bezocht. Ook werden alle 
overlijdensakten van die dag in mei van de soldaten opgezocht. Op 9 van die 12 overlijdensaktes stond vermeld 
dat het lichaam teruggegeven werd aan de familie.  Stilaan vielen alle puzzelstukken in elkaar. 

Op 6 mei 1986 werd er uiteindelijk gegraven op de plaats die Marcel & Jenny aangeduid hadden o.b.v de 
beschikbare foto’s. 

De drie stoffelijke overschotten, waarvan één schedel een kogelgat vertoonde, werden teruggevonden samen 
met niet vergane zaken zoals een halskruisje, knopen van een legeruniform.  De nabestaanden van Marcel Remi 
Vandenberghe konden zo zijn regimentstasje met zijn identificatieplaatje alsook zijn intacte portefeuille met 
zijn identiteitskaart, een intacte foto van zijn jonge bruid Josée Jacobs met zijn eenjarig dochtertje op de arm 
en een verkleurd bidprentje van zijn op 21 januari 1940 overleden grootmoeder Stephanie Bulteel. 

De drie families waren opgelucht nu de oorlogsslachtoffers eindelijk terecht waren. 

Op 11 mei 1986 werden de drie “nieuwe” grafstenen ingehuldigd, oa in het bijzijn van burgemeester (later 
minister) Johan Sauwens.  Marcel Remi Vandenberghe’s naam was echter fout geschreven, dat werd nadien, op 7 
juni 1990 juist aangepast. 

2de graf van rechts is dit van Marcel Vandenberghe 
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Foto van de dag van de inhuldiging op 11 mei 1986 

 

Bronnen: 

Het persoonlijke plakboek van de familie Vandenberghe-Jacobs vandaag in handen van dochter Mathilde 
Simonne Vandenberghe met originele krantenartikels (oa Het Belang van Limburg dd 09.05.1986) en foto’s uit 
die tijd.  Evenals de ons ter hand gestelde persoonlijke zaken van Marcel Remi Vandenberghe (zie foto’s) 

Stamboom Marcel Remi Cornelius Vandenberghe beschikbaar tot 1725 

 

De 12 gesneuvelden op het platteau van Hees, 10 mei 1940 

ANSQUER, Roland, L.A., Onderluitenant, Beroeps, °30/11/1911, Oostende 
CODDENS, André, R., Soldaat, Milicien, °14/09/1913, Nevele 
HAESEVOETS, Joseph, L.J., Adjudant, Beroeps, °10/11/1914, Breda (NL) 
HAUSTRAETE, Theofiel, L., Soldaat, Milicien, °3/02/1913, Elst 
HENRY, Petrus, J., Sergeant,   Beroeps, °3/12/1913, Gent 
ROBBENS, Karel, J.B., Soldaat, Milicien, °8/02/1912, Melle 
SCHELCK, August, M., Korporaal, Beroeps, °8/06/1912, Aalst 
VAN CAUSENBROECK, Benedict, Soldaat, Milicien, °28/07/1913, Ophasselt 
VAN OVERLOOP, Jozef, R., Soldaat, Milicien, °23/06/1913, Kruibeke 
VANDEGENACHTE, Astère, J., Soldaat, Milicien, °19/12/1913, Deinze 
VANDENBERGHE, Marcel, R.C., Soldaat, Milicien, °1/04/1913, Vinkem 
VENS, André, Soldaat, Milicien, °24/10/1912, Izegem 
 
De ouders van Marcel Vandenberghe 
 
Camilius Florimondus (Kamiel) Vandenberghe is geboren op zondag 07-09-1879 in Alveringem, zoon van 
Desiderius Augustus Ludovicus Vandenberghe en Stephania Maria (Metje Steffe) Bulteel. Kamiel is overleden op 
dinsdag 15-02-1955 in Vinkem, 75 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19-02-1955 in Vinkem evenals zijn 5 
jonggestorven kinderen, zie foto van kindergraf. 

Kamiel trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 11-10-1906 in Alveringem met Elisa Maria Debeerst, 19 jaar oud. 
Elisa is geboren op vrijdag 20-05-1887 in Alveringem, dochter van Leopoldus Ludovicus Debeerst en Joanna 
Christina (Metje Wanne) Deschrijver. Elisa is overleden op vrijdag 05-02-1965 in Vinkem, 77 jaar oud. Zij is 
begraven op dinsdag 09-02-1965 in Vinkem. 
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Kamiel woonde achtereenvolgend: van 21-05-1892 tot 04-06-1903: Uilstond 123, Vinkem (Voordien Alveringem. 
Na 08-02-1901 gedeeltelijk Steenkerke); van 13-10-1904 tot 06-05-1906: Iepersteenweg 23, Steenkerke; vanaf 
10-05-1906: Blauwhuisstraat, Vinkem (Cfr foto linker deel, huisje in eigendom, in het andere deel woonde de 
familie Hengelaar) 
Beroep:  
Dienstknecht Waarvan 25 jaar op de hoeve Marcel Vandamme Vinkem (zie ook Maurice Vandamme Vinkem) en 
krantenbezorger van Wekelijks nieuws gedurende 35 jaar (foto) 
Tussen 1917 en 1955 was Kamiel ook de klokkenluider van Vinkem cfr kantenartikel 
 
Kinderen van Kamiel en Elisa:  
1 Jerôme Achiel Vandenberghe, geboren op zaterdag 30-05-1908 in Vinkem. Jerôme is overleden op vrijdag 16-
10-1908 in Vinkem, 4 maanden oud. 
2 Michel Joseph Cornelius Vandenberghe, geboren op donderdag 29-02-1912 in Vinkem. Michel is overleden op 
maandag 29-04-1912 in Vinkem, 2 maanden oud. 
3 Marcel Remi Cornelius Vandenberghe, geboren op dinsdag 01-04-1913 in Vinkem.  
4 Maria Bertha Cornelia Vandenberghe, geboren op vrijdag 29-12-1916 in Vinkem. Maria is overleden op 
maandag 01-01-1996 in Bulskamp, 79 jaar oud. Maria trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 04-04-1934 in Vinkem 
met Julien Joseph Cornelius Meersseman, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 04-04-
1934 in Vinkem. Julien is geboren op donderdag 18-02-1909 in Wulveringem, zoon van Richard César Meersseman 
en Leontina Eugenia (Tinne) Hannon. Julien is overleden op vrijdag 30-11-1990 in Veurne, 81 jaar oud. Julien is 
weduwnaar van Maria Bertha Cornelia Duron (1898-1932), met wie hij trouwde op woensdag 06-04-1932 in 
Bulskamp. 
5 Maurice Louis Vandenberghe, geboren op zondag 01-09-1918 in Vinkem. 
Maurice is overleden op maandag 13-01-1919 in Vinkem, 4 maanden oud).  
6 Madeleine Eugenie Cornelia Vandenberghe, geboren op woensdag 11-02-
1920 in Vinkem. Madeleine is overleden op zondag 31-10-1920 in Vinkem, 8 
maanden oud.  
7 Michel Henri Cornelius Vandenberghe, geboren op zondag 17-09-1922 in 
Vinkem. Michel is overleden op zaterdag 13-01-1923 in Vinkem, 3 maanden 
oud.  
8 Leon Joseph Cornelius Vandenberghe, geboren op dinsdag 09-03-1926 in 
Vinkem. Leon is overleden op donderdag 07-07-1994 in Vinkem, 68 jaar oud. 
Hij is begraven op donderdag 14-07-1994 in Vinkem. Leon trouwde, 27 jaar 
oud, op vrijdag 30-10-1953 met Marguerite (Marguerite) Vandepoele, 26 jaar 
oud. Marguerite is geboren op dinsdag 05-04-1927 in Ramskapelle. Marguerite 
is overleden op woensdag 11-08-1993 in Veurne, 66 jaar oud. Zij is begraven op 
woensdag 18-08-1993 in Vinkem.  

 

Vlnr: Elisa Debeerst, Stephanie Bulteel, Camiel Vandenberghe, Marcel Vandenberghe en Josée Jacobs, Maria Vandenberghe, 
Maria Alida Debacker, Julien Meersseman en in de kar: Leon Vandenberghe en Astrid Meersseman  

Grafje voor de vijf jong overleden 
kinderen uit het gezin 

Vandenberghe te Vinkem, tussen 
beide ouders in 
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 12) 

JOERI STEKELORUM 

(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde, Oostduinkerke, 
Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle en 
Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem; in het nummer 2/2015: Izenberge, 
Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer 4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in 
het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke, Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, 
Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer 
4/2016: Oudekapelle en parochies in het Brugse Vrije; 
in het nummer 1/2017: Haringe en Stavele; in het 
nummer 2/2017: Oostvleteren en Pollinkhove) 

 

Westvleteren 

Omme te voldoen aen den inhouden van den 
camerbrief (…) wordt bij ende van weghen sieur 
Pieter DE PUYDT, hooftman ter adjonctie van den 
geedt clerck respectivelick der prochie van 
Westvleteren gemackt pertinente lyste van alle 
de dischenoten dezer prochie (…) 

Alvooren Martinus VANDENBERGHE ter elde van ontrent 52 jaeren ten deele impotent, syne huysvrauwe ontrent 
de 42 jaeren; Carolus ontrent de 12 jaeren, Ivo ontrent de 11 jaeren ende Constantia ontrent de 8 jaeren 

Joseph GRYSON ter elde van ontrent de 38 jaeren, boerewerckman woonende op de prochie van Crombeke, syne 
huysvrauwe ontrent de 31 jaeren, Mary Therese ontrent de 12 jaeren, Cecilia ontrent de 10 jaeren, Joanne Therese 
ontrent de 7 jaeren, Caroline ontrent de 6 jaeren, Susanna ontrent de 4 jaeren ende Eugenia ontrent de 1 jaer 

Jacobus CANDAELE ter elde van ontrent de 59 jaeren, houppelsnyder, woonende op de prochie van Staevel, syne 
huysvrauwe ontrent de 48 jaeren, Pieter ontrent de 15 jaeren, Frans ontrent de 14 jaeren, Norbertus ontrent de 
10 jaeren, Mary Therese ontrent de 12 jaeren, Eugenia ontrent de 8 jaeren 

Pieter DECROO ter elde van ontrent de 43 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 43 jaeren, Nicolais 
ontrent de 10 jaeren, Albertus ontrent de 8 jaeren, Louis ontrent de 6 jaeren, Andries ontrent de 4 jaeren, Mary 
Constantia ontrent de 2 jaeren 

Jan Baptiste TROOSTER ter elde van ontrent de 60 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 33 jaeren, 
Carolus ontrent de 12 jaeren, Ignatius ontrent de 9 jaeren, Jan Baptiste ontrent de 6 jaeren, Pieter ontrent de 3 
jaeren, Barbara ontrent de 6 maenden 

Abraham DEVERIERE ontrent de 56 jaeren, oudt caesmarchand ende vischgenier ten deel impotent, syne 
huysvrauwe ontrent de 49 jaeren, Abraham ontrent de 19 jaeren impotent, Philippus ontrent de 11 jaeren, Caerel 
ontrent de 8 jaeren, Pieter ontrent de 4 jaeren 

Anthoine VANACKER ter elde van ontrent de 53 jaeren, houppelsnyder, syne huysvrauwe ontrent de 34 jaeren, 
Franciscus ontrent de 21 jaeren, Joannes Baptiste ontrent de 13 jaeren, Jacobus ontrent de 9 jaeren, Mary 
Dorothea ontrent de 16 jaeren impotent, Regina Theresia ontrent de 11 jaeren, Catharina ontrent de 6 jaeren, 
Mary Jacobus ontrent de 1 jaer 

Jacobus GANNE ter elde van ontrent de 46 jaeren, boerewerckman woonende binnen de prochie van Staevel, syne 
huysvrauwe obiit, Jacobus ontrent de 8 jaeren, Pieter Albertus ontrent de 4 jaeren, Mary Therese ontrent de 18 
jaeren, Joannes ontrent de 13 jaeren, Josephina ontrent 1 jaer 

Frans VANACKER ter elde van ontrent de 39 jaeren, houppelsnyder, syne huysvrauwe ontrent de 35 jaeren, 
Bernardus ontrent de 12 jaeren, Nicodemus ontrent de 10 jaeren, Mary Therese ontrent de 8 jaeren, Dorothea 
ontrent de 5 jaeren, Joanne ontrent de 3 jaeren 

Frans EVERAET ontrent de 44 jaeren, boerewerckman, syne huysvrauwe ontrent de 48 jaeren, Pieter ontrent de 
13 jaeren, Joannes ontrent de 10 jaeren, Joseph ontrent de 7 jaeren, Dorothea ontrent de 14 jaeren 

Therese FAES ontrent de 40 jaeren, impotent 

Pieter VANDENBERGHE ontrent de 70 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ook ontrent de 70 jaeren, Albertus 
ontrent de 16 jaeren, Regina ontrent de 20 jaeren 



jrg. 17 nr. 3 | 39 

 

Vidua Joannes GHELDOF ontrent de 67 jaeren, impotent, woonende binnen de stad Ipre 

Jacobus LEJEUNE ontrent de 57 jaeren woonende binnen de prochie van Proven, werckman, syne huysvrauwe 
ontrent de 47 jaeren, Joannes Baptista ontrent 1 ½ jaer, Barbara Constantia ontrent de 13 jaeren, Joanne ontrent 
de 11 jaeren impotent, Rosalie ontrent de 9 jaeren 

Ferdinande VANDENBERGHE ontrent de 48 jaeren, vrauwe houttemaeker, syne huysvrauwe ontrent de 36 jaeren, 
Engel ontrent de 11 jaeren, Ferdinande ontrent de 7 ½ jaeren, Marantus ontrent de 5 jaeren, Mary ontrent de 14 
½ jaeren, Magdelene ontrent de 9 ½ jaeren, Joanna ontrent 1 jaer 

Therese HERREWYN ontrent de 68 jaeren, impotent, haere suster Joanne ontrent de 65 jaeren 

Vidua Jan GHOS ter elde van 55 jaeren, woonende binnen de prochie van Haeyenkercke, haeren soone ontrent de 
10 jaeren impotent 

Vidua Jan HALFMAERTEN ontrent de 58 jaeren woonende binnen de stede van Poperynghe, Jacobus ontrent de 20 
jaeren 

Jan Baptiste PERSYN ontrent de 50 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 48 jaeren, Pieter Jacobus 
ontrent de 19 jaeren, Ferdinande ontrent de 14 jaeren 

Joseph HAEZE ontrent de 50 jaeren, jaegher woonende binnen de stede van Poperinghe, syne huysvrauwe ontrent 
de 40 jaeren, Livinus ontrent de 7 jaeren, Barbara ontrent de 3 jaeren 

Frans DEHAENE ontrent de 57 jaeren, syne huysvrauwe ontrent de 45 jaeren 

Vidua Amatus PREVO ter elde van ontrent de 30 jaeren woonende binnen de prochie van Oostvleteren, Philippus 
ontrent de 10 jaeren, Jacobus ontrent de 8 jaeren, Mary Clare ontrent de 5 jaeren 

Jacobus DELPIERE ontrent de 45 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 55 jaeren, Pieter ontrent de 9 
jaeren, Rosalia ontrent de 14 jaeren, Brunonia ontrent de 10 jaeren 

Pieter LAPIERRE ontrent de 50 jaeren, dagheureman, syne huysvrauwe ontrent de 32 jaeren, Pieter ontrent de 8 
jaeren, Ignatius 7 maenden, Theresia 6 jaeren 

Joannes DEMEULENAERE ter elde van ontrent de 41 jaeren, syne huysvrauwe ontrent de 36 jaeren, Baptiste ontrent 
de 12 jaeren, Jacobsu ontrent de 6 jaeren, Barbara ontrent de 13 jaeren, Philasia ontrent de 8 jaeren, Susanna 
ontrent 1 jaer 

Pieter STRUYE ter elde van ontrent de 50 jaeren, boerewerckman woonende binnen de prochie van Langemarck, 
syne huysvrauwe ontrent de 39 jaeren, deele impotent, Pieter ontrent de 13 jaeren, Jan Baptiste ontrent de 9 
jaeren, Carolus Josephus ontrent de 5 jaeren 

Ignaes DEVOSTER ter elde van 42 jaeren, swyngelaer woonende binnen de prochie van Cappel, syne huysvrauwe 
oudt ontrent 41 jaeren, Pieter Jacobus ontrent de 12 jaeren, Eduardus ontrent de 5 jaeren, Regina ontrent de 10 
jaeren 

Pieter VERBRIGGHE ter elde van ontrent de 48 jaeren, boerewerckman woonende binnen de prochie van 
Oostvleteren heerlickhede van Elsendamme, syne huysvrauwe ontrent de 39 jaeren, Pieter ontrent de 16 jaeren, 
Ignatius ontrent de 10 jaeren, Mary Therese ontrent de 14 jaeren, Isabelle Claere ontrent de 10 jaeren, Ursula 
ontrent de 2 jaeren 

Pieter KINO ter elde van 45 jaeren, werckman, Mary Therese ontrent de 20 jaeren, Pieter ontrent de 14 jaeren 

Vidua Jacobus BLOMME ontrent de 50 jaeren woonende binnen de prochie van Woumen, Josepha ontrent de 21 
jaeren, Therese ontrent de 14 jaeren 

Joannes WALLAERT oudt 57 jaeren, werckmpan, syne huysvrauwe ontrent 45 jaeren, Pieter Joannes ontrent de 15 
jaeren, Eugenia Dorothea ontrent de 10 jaeren 

Ferdinande NAEYE oudt ontrent de 78 jaeren, impotent woonende binnen de stede van Poperinghe, syne 
huysvrauwe ontrent de 70 jaeren, Barbara ontrent de 28 jaeren 

Frans Lejeune ter elde van ontrent de 59 jaeren, werckman, syne huysvrauwe ontrent de 51 jaeren 

(get. Pieter Joannes DEPUYDT, PLEYN) 

 

(vervolgt) 
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KWARTIERSTAAT VAN MARIETTE ANGELE DESOETE 
JOERI STEKELORUM 
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GENERATIE 6 VAN DE KWARTIERSTAAT 
KW 7 = xx Veurne, 15-06-1887 Carolus Ludovicus HATSE 
KW 24 = weduwnaar (1) Anne-Genovieve VANTROYS (°Brugge, 
+Veurne, 28/06/1806) en (2) Prudence-Francoise SAMAES 
(°Pervijze, +Veurne, 24/02/1808) 
KW 32 & 33 = Josephus SOETE (°Gorkum (NL) +Zuydcoote (F), 09-
01-1786) & Marie Jacqueline VALCKE (°Adinkerke, +Zuydcoote (F), 
17-12-1795) 
KW 34 & 35 = Benedictus DEWAELE (°Zuydcoote, 16-06-1744) & 
Isabella Joanna BLONDEEL (+Adinkerke, 01-03-1797) 
KW 36 & 37 = Petrus Cornelius BOURGOIS (°Houtkerke (F), ca. 
1763 +Adinkerke, 11-01-1837) & Petronilla Dorothea MARQUET 
(+Ghyvelde)  
KW 38 & 39 =Joannes Baptiste DEBUYSER & Maria GEYSEN 
KW 40 & 41 =Idesbaldus Eugenius CALCOEN (Koksijde, 1764-1828) 
& Dorothea Constantia DEROOSE (Veurne, 1764 +Koksijde, 20-04-
1799) 
KW 42 & 43 = Joannes Jacobus VERMOOTE (°Schore, 21-09-1738 
+Koksijde, 10-06-1802) & Joanna Theresia PYLISER 
(°Oostduinkerke, 17-10-1753 +Koksijde, 13-10-1842) 
KW 44 & 45 = Franciscus Xaverius SMAGGE (°Terdeghem (F), ca. 
1776 +Adinkerke, 21-02-1849) & Joanna COUSIN (°Borre (F), ca. 
1770 +Adinkerke, 12-02-1844) 
KW 46 & 47 = Zacharias RAGAERT (°Westende, 1774 +Adinkerke, 01-07-1808) & Eugenia Josephina VANDAMME (°Lo, ca. 1780 +Adinkerke, 16-
12-1851) 
KW 48 & 49 = PLASSCHAERT Francois (°Brugge, +Brugge, 17/06/1775) & THIETS Anne-Catherine (°Bergen-op-Zoom; +Brugge, 13/02/1804) 
KW 50 & 51 = TERLINCK Louis-Francois (°Veurne) & POLLINGHEL Marie-Jeanne (°Bulskamp; +Veurne, 28/04/1801) 
KW 52 & 53 = BRABANT Franciscus (°Booitshoeke, +Booitshoeke, 21/04/1812) & BERNAERT Genoveva-Constantia (°Avekapelle) 
KW 54 & 55 = STOCKELYNCK Philippus-Jacobus (°Veurne, +Brugge, 1/08/1804) & DEBIL Isabella-Rosa (°Eggewaartskapelle) 
KW 56 & 57 = WILLAERT Jacobus (°Nieuwpoort, visser) & DECLERCK Isabella Jacoba (°Nieuwpoort) 
KW 58 & 59 = DONSE Petrus Jacobus (°Nieuwpoort, +New Orleans, 12/08/1811) & COGGE Jacoba Francisca (°Nieuwpoort) 
KW 60 & 61 = VERMEESCH Josephus Policarpus (°Woumen, werkman) & VANSTECHELMAN Joanna theresia (°Woumen, +Woumen, 2/10/1828) 
KW 62 & 63 = SOETEMONT Josephus Franciscus (°Nieuwpoort; werkman) & CARLIER Maria Rosalia (°Nieuwpoort, +Nieuwpoort, 7/04/1812)  

Overlijdensakte van de stamvader Soete/Zoete/Desoete in onze regio: 
Jozef SOETE, metser, geboren in Gorkum (NL) 
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TARIEF VAN LANDMATEN 

We vonden het boekje Tarief van landmaten of herleiding van Nieuwe Landmaat in Oude en Oude Landmaat in 
Nieuwe voor Veurne-Ambacht, uitgegeven bij H. Morez-Decroo in Veurne en nemen hier enkele bladzijden die van 
nut kunnen zijn bij het omzetten van gemeten en roeden uit bijv. staten van goed 
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HET INTRANET IN ONS DOCUMENTATIECENTRUM 

JOERI STEKELORUM 

Bidprentjes en rouwbrieven 

Onze afdeling maakt sinds vele jaren werk van het digitaliseren van talrijke bronnen uit onze regio. Het meest 
gekende project is het inscannen van bidprentjes en rouwbrieven. Ruim tien jaar geleden, in 2007, zijn we gestart 
met het digitaliseren van de bidprentjes (ca. 100.000 stuks) uit het Fonds Lams, bewaard in het stadsarchief van 
Veurne. Een jaar later hebben we het fonds René Florizoone-Scheirsen aangepakt: 350.000 scans werden gemaakt 
van de bidprentjes uit deze collectie. In 2014 werden de rouwbrieven uit het fonds Lams (ca. 100.000 scans) 
ingescand. Tussen in werden diverse kleinere, particuliere collecties gescand, waaronder ook de collectie van 
begrafenisondernemer Kesteloot uit Veurne (ca. 10.000 stuks). Ook onze eigen collectie van rouwbrieven (100.000 
stuks) werden ingescand en verwerkt. De tijd van honderden klasseurs in onze rekken behoort daarmee tot het 
verleden. 

In totaal werden op die manier ruim 800.000 bidprentjes en rouwbrieven ingescand, de bestanden herbenoemd 
en de diverse reeksen samengevoegd en opgeschoond. Vele vrijwilligers hebben hier duizenden uren werk 
gepresteerd ! Bedankt daarvoor. Deze ingescande beelden worden toegankelijk gemaakt via onze website 
(http://www.familiekunde-westkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak3/Archief/html/IndexBidprentjes.html) waar 
mensen de bestanden kunnen bestellen tegen een klein bedrag. Wie de beelden zelf wil raadplegen, dient naar 
ons documentatiecentrum te komen, waar de beelden kunnen bekeken én afgedrukt worden. 

Deze digitale bestanden vormen de kern van ons intranet in ons documentatiecentrum, maar er is nog veel meer. 
In deze reeks van artikels willen daar even bij stilstaan. 

Bevolking 

Momenteel werken we aan de indexatie van de bevolkingsregisters van Veurne en zijn deelgemeenten. De registers 
van de stad Veurne zijn voor de periode 1847-1910 volledig digitaal ontsloten. 

 

Alle namen die in de tafels op de bevolkingsboeken staan, zijn in een webpagina opgenomen met verwijzing naar 
de tienjaarlijkse reeks, het volume, en de pagina. In de laatste kolom staat een link die je meteen verwijst naar 
de digitale beelden op FamilySearch 

 

Verder hebben we nog volgende documenten die volledig doorzoekbaar zijn 

- Veurne, in- en uittredingen 1807-1829 

- Volkstelling 1697 Kasselrij Veurne 

- Volkstelling 1698 Kasselrij Ieper 

  

http://www.familiekunde-westkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak3/Archief/html/IndexBidprentjes.html
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Poorterij en poortersboeken 

Heel recent werden de originele poortersboeken van de stad en kasselrij Veurne, die zich bevinden in het archief 
van de stad Veurne, ingescand. Het gaat over 13 dikke volumes waarvan 4.165 scans zijn gemaakt. 

boek 1737-1768 transcriptie (SAV nr. 261), boek 1513-1537 (SAV nr. 262), boek 1554-1575 (SAV nr. 263), boek 1549-
1577 (SAV nr. 264), boek 1609-1631 (SAV nr. 265), boek 1631-1662 (SAV nr. 266), boek 1662-1716 (SAV nr. 267), 
boek 1716-1763 (SAV nr. 268), boek 1763-1782 (SAV nr. 269), boek 1782-1796 (SAV nr. 270), tafel 17de eeuw (SAV 
nr. 271) en tafel 16de – 17de eeuw; tafel 1548-1690 (SAV nr. 272 bis). 

De poortersboeken van Veurne zijn uitgegeven door Jef Cailliau. Ook dit boek staat, volledig doorzoekbaar op ons 
intranet. Deze uitgave kan je zien als een ontsluiting van de originele registers. Aan de hand van het boek van Jef 
kan je de juiste datum vinden en als je een afdruk van de originele akte wil, dan kan je in de ingescande volumes 
dit opzoeken 

 

 

Een tweede belangrijke reeks is de uitgave van het stadsarchief van Ieper betreffende poorters en buitenpoorters 
van de kasselrij Ieper. Deze uitgave bestaat uit vele tientallen volumes, die destijds door een van onze 
bestuursleden zijn aangekocht en geschonken aan de afdeling. Al deze volumes werden gedigitaliseerd en zijn nu 
volledig doorzoekbaar. 

De reeks behelst de periode 1325-1778 voor de poorterslijsten (voornamelijk huwelijken tussen poorters en niet-
poorters) en 1631-1695 voor de buitenpoortersboeken van een aantal parochies (Zonnebeke; Wulvergem; Beselare; 
Zuidschote; Geluveld; Mesen; Passendale; Geluwe; Moorslede; Zandvoorde; Hollebeke; Sint-Jan; Elverdinge; 
Dranouter). Ook de buitenpoorters van Ieper in de diverse parochies van Noord-Frankrijk voor de periode 1595-
1798 zijn beschikbaar. 

Daarnaast werden diverse boeken en artikels met lijsten van poorters gedigitaliseerd en gegroepeerd op ons 
intranet: 

- Diksmuide (1615-1621; 1625-1794), Lo (1750-1787), Poperinge (1568-1796) 

- Bergues (1389-1789), Hondschoote (1630-1791), Houtkerke (1685-1720; 1742-1790), Pitgam (1630-1785) 

- Brugge (1479-1794), buitenpoorters Kortrijk (1549-1795), Roeselare (1580-1796) en de laten van 
Wijnendale (1560-1796) 

- Kasselrij Cassel 

Deze bestanden zijn alle volledig doorzoekbaar. Op die manier kunnen gemakkelijk bepaalde families of 
voorouders gelokaliseerd worden. Ook wanneer een spoor bijv. in de kasselrij Veurne doodloopt en men niet weet 
van waar de familie afkomstig was, kan met hulp van deze digitale bronnen het genealogisch onderzoek verder 
gezet worden. 

 

(vervolgt) 
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PAROCHIEREGISTERS VAN WERKEN TERUGGEVONDEN !  

Een belangrijke genealogische vondst!  

Het Rijksarchief Brugge kwam onlangs in het bezit van de parochieregisters van Werken uit de periode 1755-1796. 
Lange tijd werd gedacht dat deze eind-18de-eeuwse registers van Werken verloren waren. Nu blijkt dat ze destijds 
door een gemeentesecretaris meegenomen werden. Later kwamen ze in privébezit.  

Het rijksarchief gaat de registers nu digitaliseren zodat ze asap raadpleegbaar worden via de olombekende 
zoekrobot op http://search.arch.be 

 

IN MEMORIAM, OVERLEDEN PAROCHIANEN VAN DE STAD VEURNE. 

Begin dit jaar gaf onze afdeling het werk “In memoriam, overleden parochianen van de stad Veurne 1890-2016” 
van de hand van Gaby Van Canneyt uit. Het oudste prentje in deze uitgave was dit die werd uitgegeven met 
Kermiszondag 1891. Ondertussen dook nog een twee jaar ouder prentje op, met name dit die werd uitgegeven in 
1889 en de overleden parochianen van Sint-Niklaas Veurne herdenkt die overleden tussen 1 augustus 1888 en 1 
augustus 1889. Het is vrij nauwkeurig en volledig opgesteld met vermelding van naam, overlijdensdatum én 
leeftijd. Een mooie aanvulling van onze uitgave.  

 
Heeft iemand weet van nog oudere prentjes of wanneer hiermee van start gegaan is ? Meld het via 
stekelorum@telenet.be 

 

  

http://search.arch.be/
mailto:stekelorum@telenet.be
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UITSTAP FRANS-VLAANDEREN 
CHANTAL LOONES 

Een tijdje geleden kwam van hier en daar de vraag om terug een dagreis te organiseren. Misschien wel terug naar 
Noord-Frankrijk. Plaatselijk specialist van Noord-Frankrijk, Jozef Ameeuw, werd gecontacteerd en wou graag onze 
gids zijn op deze dag. 

Onze uitstap richting Saint-Omer werd aangekondigd in ons ledenblad…. In een mum van tijd waren er 50 
deelnemers ingeschreven. Bus volzet.  

Op zaterdag 26 augustus 2017 was het zover. Stipt om 8:15 uur vertrokken we op de carpoolparking aan het 
Bakkerijmuseum te Veurne richting Houlle. Jef wist ons al van in het begin te boeien met allerlei weetjes over de 
plaatselijke geschiedenis.  

Onze tussenstop aan de Wattenberg werd wat ingekort door de nevel die boven het landschap hing… Na een 
groepsfoto bij de molen, vertrokken we naar de jeneverdistillerie van de familie Persyn. 

We werden er zeer 
vriendelijk onthaald 
door een 
dolenthousiaste 
jongedame. Eerst 
volgde wat 
familiegeschiedenis en 
een filmpje over de 
productie. 
Aaneensluitend kregen 
we nog een degustatie 
en een klein presentje. 
Daarna volgden we 
diezelfde jongedame 
richting 
productiegebouw. Naar 
verluidt bestaan er nog 
slechts 2 ambachtelijke 
jeneverstokerijen in 
Frankrijk. De 
ambachtelijke in Houlle 
en een meer industriële 
in Wambrechies. 
Misschien zal ik deze laatste ook wel eens gaan bezoeken. Er woonde destijds op het klein kasteeltje ‘Les 
Pommiers’ te Sint-Joris bij Nieuwpoort iemand van deze familie.  

Na dit bezoek bracht de buschauffeur ons tot aan de Moulin Snick. Een restaurant dat duidelijk voorzien is op 
groepsreizen, maar toch zijn charme bewaarde. Dit restaurant was oorspronkelijk een watermolen dat behoorde 
aan een familie Snick. Het was een aangename ontvangst en een zeer vlotte bediening.  

We vetrokken op tijd naar de Cristallerie d’Arques. Bezoek aan de snikhete productiehal, filmpje over de 
geschiedenis en de ganse productie. Door het bekijken in verschillende toonkasten, van vroegere voorwerpen uit 
de jaren 50, 60 en 70 kwam een vleugje nostalgie naar boven… en blijkbaar niet bij mij alleen. 

Verder baande de buschauffeur zich een weg door de kleine straten van Arques naar de ruïnes van de Sint-
Bertinusabdij ……….. Indrukwekkend !  

Daarna reden we door de Clairmarais. En weeral kregen we van Jef allerlei uitleg over de groententuin van 
Franrijk. 

Een laatste tussenstop werd gehouden te Bergues... We splitsten ons op in verschillende groepen en begonnen de 
zoektocht naar een in de zon gelegen plaatsje op een of ander terras.. oh wat smaakte dit     

Een goede afsluiter van een mooie dag. 

  



jrg. 17 nr. 3 | 47 

 

ARDOOIE STEEKT DE MOORD! 

JAN VAN ACKER 

In de laatste Nieuwsbrief (17 (2017), p. 31) gaf Hilon Vanleenhove een aantal spotnamen voor gemeenten (zoals 
Bovekerke Rattenparochie), maar een deel ervan zijn eigenlijk spotnamen voor hun inwoners (zoals Zotten van 
Brugge). Dat is niet hetzelfde. Izegemnaars zijn pekkers (wat te maken zou hebben met de vele borstel- en 
schoenmakers), maar de stad zelf wordt Boos Izegem genoemd, wat in het lokale dialect slim, vernuftig, vindingrijk 
en zo betekent. 

Voor Ardooie, alfabetisch de eerste van de opgenomen lijst, wordt tussen aanhalingstekens "Steek de nood" 
gegeven. Dat klopt evenwel niet. In de regio (waarvan ik afkomstig ben) is dat bekend als "Ardooie steekt de 
moord" - waarbij "moord" niet verwijst naar doodslag, maar naar het bovenste deel van de strot: de mood of moed 
steken is zijn laatste adem happen, eigenlijk sterven. Dat wordt verklaard in Biekorf ('Volkszeg over dorp en steê', 
3 (1892), p. 248-249; ook in o.m. A. De Cock, I. Teirlinck, Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland, dl. 8, Gent, 
1908, p. 126 en 142, of J. Cornelissen, Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk…, dl. 2, Antwerpen, 
1929, p. 180), waar ook een versje gegeven wordt met enkele spotnamen van diverse aanpalende gemeenten: 

Lichtervelde, kort van gelde; 

Thorhoutsteê, lacht ermeê; 

Sweveseele, papteele; 

Coolschem, droogenbrood; 

Ardoye, steekt de' mood. 

Het rijm wijst uit dat "mood" de juiste term is, maar in de streek zegt men eerder "moord", wellicht omdat de 
betekenis van die "mood" verloren gegaan is. De Roeselaarse volksauteur Willem Denys neemt in zijn populaire 
volksboek Peegie in zijn apejaren (1949 en diverse herdrukken) deze variante op: 

Lichtervelde, kort van gelde; 

Zwevezele, paptele; 

Koolskamp, drogenbrood; 

Ardooie steekt de moord; 

Roeselare, korstjen drogenbrood; 

Smijt den duivel in d'helle dood. 

Met zevenen in een reken, 

Da's Rumbeke. 

 

HUIT ET QUATRE OF DE FRANSE  VERTALING VAN WIJTSCHATE. 

RONALD STRUBBE 

Als beginnende amateur genealoog en als vreemde van de streek kan je nogal vlug je hoofd breken over sommige 
termen en plaat verwijzingen in de parochieregisters.     

Wie in de parochie register zoekt rond de streek van Ieper-Heuvelland Cominnes en juist over de grens van 
Frankrijk. Komt soms de verwijzing “natif de huit quatre” tegen. Na de oorlog tegen de Spanjaarden In 1672 was 
Wijtschate ook bij Frankrijk ingelijfd. De Fransen spraken Wijtschate uit als huittecat en al vlug herdoopten ze 
naar "la paroisse de Huit et Quatre". 
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Zondag 3 december 2017: Funerair erfgoed Nieuwpoort 

Lezing met PowerPoint presentatie door Joeri Stekelorum, op zondag 3 december 2017 om 10u30 in Erfgoedhuis 
te Oostduinkerke. 

Op vraag van het stadsbestuur Nieuwpoort hebben het afgelopen jaar de afdeling Westkust van Familiekunde 
Vlaanderen en de Vrienden Patrimonium Nieuwpoort samengewerkt aan de inventarisatie  van het funeraire 
erfgoed op de begraafplaats van Nieuwpoort-centrum. Om dit project tot een goed einde te brengen werd een 
werkgroep opgericht. De begraafplaats werd in zijn totaliteit bekeken volgens de stadslijst   van alle graven 
waaronder de “verwaarloosde graven”.  De werkgroep had de taak om vooral de aandacht te vestigen op een 
aantal waardevolle, maar ook gewone grafmonumenten van lokaalhistorisch belang om ze te behoeden van 
eventuele wegname in de toekomst. 

 

  

 

Voorzitter Joeri Stekelorum wil de kennis die werd opgedaan bij deze inventarisatie, graag delen met de leden 
van Familiekunde Vlaanderen, Vrienden van het Patrimonium Nieuwpoort en Gidsenkring Westhoek. 

Deze lezing is gratis  voor de leden van de drie verenigingen. 

Niet-leden betalen 3€ 

Inschrijvingen verplicht vόόr 24 november 2017 bij stekelorum@telenet.be of friede.lox@telenet.be 
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17de jaargang – nr. 4 – driemaandelijks 
oktober – december 2017 

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

 
met de gewaardeerde steun van 

 

 
 
 

ONZE ACTIVITEITEN: 
 

 

vrijdag 26 januari 2018 om 19u30 nieuwjaarsreceptie 

zondag 4 maart 2018 om 10u00 
Voordracht “Waar woonden mijn voorouders: het belang 
van landboeken voor de familiegeschiedenis 
voordracht door Pieter Beyls 

 
EXCLUSIEF AANBOD VOOR LEDEN – hulp met ALFAER 

Bestuurslid Chantal Loones is voortaan elke 2de zaterdag van de maand aanwezig in ons 
documentatiecentrum om leden van Familiekunde Vlaanderen bij te staan in het gebruik van het 
genealogisch programma Aldfaer. Ze helpt zowel beginners als gebruikers die reeds wat kennis 
hebben, maar ook de uitgebreidere mogelijkheden van het programma willen ontdekken. Leden 
die hier gebruik willen van maken, moeten wel vooraf met Chantal afspreken via 058 51 98 08 - of 
op chantal.loones@telenet.be. Er wordt gevraagd de eigen laptop mee te brengen. 

 
IN DIT NUMMER:  

Behoeftigen in de kasselrij Veurne 1782 (deel 13-slot) p. 50 

Kwartierstaat van Bertha Peeren. p. 54 

Veurne 1707 belastingen huizen. p. 57 

Nieuwe uitgaven Familiekunde Vlaanderen Regio Westkust p. 62 

De oude gilden van Nieuwpoort. p. 63 

Initiatiecursus: ‘Hoe begin ik aan mijn stamboom’ p. 64 

  

mailto:chantal.loones@telenet.be


50 | jrg. 17 nr. 4 
 

BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 13 - SLOT) 

JOERI STEKELORUM 

(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde, 
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, 
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem; in 
het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer 4/2015: 
Oeren, Vinkem en Wulveringem; in het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke, Veurne Sint-
Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer 4/2016: Oudekapelle en 
parochies in het Brugse Vrije; in het nummer 1/2017: Haringe en Stavele; in het nummer 2/2017: Oostvleteren en 
Pollinkhove; in het nummer 3/2017: Westvleteren) 

 

Proven 

 

Lyste ende declaratie van alle de dischgenooten gealliementeert uyt de middelen van den disch der prochie 
van Proven (…) door Joannes Baptiste DE BYSER, hooftman der voornoemde prochie van Proven, ende 
gemaekt ter adjonctie van meester Louis Frans DEMOOR, geeedt clercq deser prochie (…) 

Alvooren Anthoine VERBAUWE op Nieucappelle, weduwaer ter elde van 56 jaeren, van slechte gesontheyd, 
boerewerckman, hebbende drie kinderen, danof twee dochters, d’eene oudt 9 jaeren, d’andere 4 jaeren, 
ende een soone 7 jaeren 

Jan Baptiste TANDT tot Proven, oudt 48 jaeren van slechte gesondtheyd, slunse marchand, met vrauwe oudt 
47 jaeren, hebbende vier kinderen die met hun woonen, te weten, twee soonen, den eenen oudt 16 jaeren 
doende den styl van weven, ende den anderen 9 jaeren gaeren spinder, ende twee dochters danof eene 13 
jaeren ende d’andere 2 jaeren 

Jan DE BAENE, tot Vlamertinghe, oudt 56 jaeren, in gestaethede volgens ouderdom, hebbende vrauwe oudt 
45 jaeren, met twee kynderen die met hun woonen danof een soone oudt 11 jaeren en de dochter 8 jaeren 

Jacobus WOUSSEN tot Hondtschoote oudt 67 jaeren, van goede gesontheyd met vrauwe oudt 57 jaeren, 
hebbende een dochter oudt 10 jaeren 

Pieter DEKINDT tot Winnezeele, oudt 61 jaeren van goede gesontheyd, met vrauwe oudt 61 jaeren, sonder 
kinderen 

Christoffel FACQUON tot Leysele, an goede gesontheyd, oudt 40 jaeren, boerewerckman met vrauwe oudt 
36 jaeren, hebbende seven kinderen, danof ses zoonen, Jacobus oudt 16 jaeren, sieck, Frans 14 jaeren, 
Baptiste 11 jaeren, Bernardus 5 jaeren, Joannes 4 jaeren, Pieter 3 jaeren ende Marie 5 maenden 
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Victor MERVAILLIE tot Proven oudt 49 jaeren, goede complexie, boerewerckman, met vrauwe oudt 48 jaeren 
hebbende vyf kinderen, danof drie soonen, den eersten oudt 10 jaeren, den tweeden 7 jaeren, den derden 
5 jaeren, twee dochters d’eene oudt 17 jaeren ende d’andere 14 jaeren 

Joseph MERVAILLIE tot Houtkercke, oudt 48 jaeren, gesondt, boerewerckman met vrauwe oudt 40 jaeren, 
hebbende ses kinderen danof twee soonen, den eenen oudt 10 jaeren, ende den anderen 7 jaeren, vier 
dochters, d’eerste oudt 12 jaeren, de tweede 8 jaeren, de derde 4 jaeren ende de vierde een jaer 

Joanna COOLS weduwe van Jan Baptiste MISSU tot Houtkercke, oudt 40 jaeren, hebbende twee soonen den 
eenen oudt 4 jaeren ende den anderen 2 jaeren, spinneghe 

Frans DEMOL tot Proven, oudt 52 jaeren, sieck, vrouwe oudt 26 jaeren met vier kinderen danof drie soonen, 
den eersten oudt 12 jaeren, den tweeden 7 jaeren, ende den derden 3 jaeren, ende een dochter 1 jaer 

Vidua Jacobus DELOKER tot Proven, oudt 50 jaeren, slecht, met eene dochter oudt 25 jaeren, in besil van 
geeste 

Vidua Andries VOET tot Wulveringem oudt 48 jaeren, goede complexie, met drie kinderen danof twee soonen 
den eenen oudt 15 jaeren ende den anderen 13 jaeren, eene dochter oudt 5 jaeren 

Vidua Nicolaus VANDEWALLE tot Leysele oudt 68 jaer, alleene, slecht 

Frans PACKEU tot Houtkercke, oudt 50 jaeren, altyd sieck, met vrauwe oudt 36 jaeren, vier dochters d’eerste 
oudt 12 jaeren, de tweede 10 jaeren, de derde 8 jaeren ende de vierde 6 jaeren 

Christiaen FOSSAERT tot Proven, oudt 70 jaeren, in sober gestaethede 

Matheus LEROY tot Proven, oudt 61 jaeren, cloek, met vrauwes oudt 48 jaeren, ende drie kinderen, twee 
dochters d’eene oudt 20 jaeren impotent, ende d’andere 8 jaeren, een soone 12 jaeren, boerewerckman 

Vidua Frans CRAENE tot Proven, oudt 75 jaeren, sober, alleene 

Pieter CAESTECKER tot Bambeke oudt 37 jaeren, cloek, met vrauwe oudt 42 jaeren, drie kinders, danof een 
zoone oudt 3 jaeren, ende twee dochters d’eene 7 jaeren, d’andere 6 jaeren, boerewerckman 

Joannes LABAERE tot Vinchem, boerewerckman, oudt 22 jaeren met vrauwe oudt 40 jaeren hebbende vier 
kinderen, een soone oudt 6 jaeren, ende drie dochters, de eerste 8 jaeren, de tweede 7 jaeren ende de 
derde 3 maenden 

Albertus MARTIN tot Beveren, oudt 41 jaeren, cloecken boerewerckman, met vrauwe, oudt 31 jaeren, ende 
drie kinderen danof een soone oudt 2 jaeren, ende twee dochters d’eene oudt 9 jaeren ende de andere 6 
jaeren 

Joseph BEKAERT tot Proven oudt 52 jaeren, cloeck, wever, met vrauwe oudt 47 jaeren ende twee kinders, 
een soone oudt 14 jaeren oock wever, ende een dochter oudt 12 jaeren 

Vidua Andries DECAN tot Beveren oudt 59 jaeren, alleene 

Anthoine BREMOUT tot Proven oudt 43 jaeren, schaeper met vrauwe oudt 47 jaeren, ende twee kinders, 
beede dochters, d’eene oudt 5 jaeren, ende de andere 3 jaeren 

Jacobus LACOUR tot Poperinghe, oudt 71 jaeren, caduyck, met vrauwe oudt 42 jaeren, sonder kinderen 

Vidua Jacobus CNAPELINCK tot Proven oudt 41 jaeren, redelyck cloek, met drie kinderen danof eene soone 
oudt 5 jaeren, ende twee dochters, d’eene oudt 12 jaeren, d’andere 7 jaeren 

Vidua Joannes DESCHRYVER tot Proven oudt 38 jaeren, sieckelyck, met drie kinders, danof een soone oudt 
7 jaeren, ende twee dochters de eene oudt 10 jaeren, d’andere 4 jaeren 

Jan Baptiste SCHOVELIER Proven, oudt 39 jaeren, cloeck, boerewerckman, met vrauwe oudt 42 jaeren ende 
vyf kinderen, danof drie soonen, den eersten 7 jaeren, den tweeden 3 jaeren, ende den derden ses maenden, 
twee dochters d’eene oudt 8 jaeren ende d’andere 5 jaeren 

Louis TEMPERVILLE tot Crombeke oudt 32 jaeren, cloek, besemmaecker, met vrauwe oudt 26 jaeren ende 
drie kinders, al zoonen den eersten oudt 7 jaeren, den tweeden 4 jaeren ende den derden sesthien maenden 

Joannes VANDEVOORDE tot Proven, boerewerckman, redelyck cloeck, oudt 35 jaeren met vrauwe oudt 33 
jaeren, ende vier kinders danof een zoone 8 jaeren, ende drie dochters d’eerste 6 jaeren, de tweede 4 
jaeren ende de derde 2 jaeren 

Pieter HANTHé, Proven, oudt 50 jaeren, boerewerckman, sieck, met vrauwse oudt 31 jaeren ende drie 
kinders, danof twee soonen den eenen oudt 6 jaeren, den anderen 3 jaeren, met eene dochter 5 maenden 
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Joannes DEKINDT, Proven, oudt 65 jaeren, boerewerckman, redelyck cloek 

Albertus MESSU, tot Houtkercke, oudt 42 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 37 jaeren ende vier 
kinderen, danof twee soonen den eenen 7 jaeren, den anderen 3 jaeren, ende twee dochters d’eene 5 jaeren 
ende d’andere 6 maenden 

Pieter BREYNAERT tot Poperinghe, oudt 36 jaeren, bleekersknecht, met vrauwe oudt 34 jaeren ende vier 
kinders, danof een soone oudt 9 jaeren ende drie dochters, d’eerste oudt 7 jaeren, de tweede 4 jaeren ende 
de derde 1 jaer 

Jacobus VERHAEGHE tot Bambeke, oudt 32 jaeren, cloeck, boerewerckman, met vrauwe oudt 35 jaeren, 
ende drie kinders, een soone oudt 6 jaeren, twee dochters d’eene 4 jaeren en d’andere 2 ½ jaeren 

Jan Baptiste MOLEIN, Proven, oudt 45 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 29 jaeren ende twee 
kinders, soonen, den eersten oudt 17 jaeren en den tweeden 8 jaeren 

Pieter Smagghe tot Proven, oudt 42 jaeren gesondt, boerewerckman, met vrauwe oudt 34 jaeren ende vier 
kinders danof drie soonen den eersten 7 jaeren, den tweeden 5 jaeren, den derden 1 jaer ende eene dochter 
3 jaeren 

Anselmus ALLAERT tot Poperinghe, oudt 29 jaren, boerewerckman met vrauwe oudt 24 jaeren ende twee 
kinders soonen den eersten oudt 4 jaeren ende den anderen 1 ½ jaeren 

Vidua Pieter BOUT tot Watou, 34 jaeren, met drie kinders danof eene soone oudt 8 jaeren, ende twee 
dochters d’eene oudt 11 jaeren ende d’andere 4 jaeren 

Jan Baptiste HOLLAERT, Beveren, oudt 55 jaeren impotent, alleene 

Jacobus JANSSOONE, Watou, oudt 36 jaeren, impotent, alleene 

Jacobus CATOEN, Zegherscappel, met vrauwe beede van grooten ouderdom 

Pieter DERACHE tot Watou oudt 49 jaeren, cloeck, metsenaere, met vrauwe oudt 41 jaeren ende seven 
kinders, danof vijf soonen, den eersten oudt 13 jaeren, den tweeden 8 jaeren, den derden 6 jaeren, den 
vierden 4 jaeren, den vijfden 2 ½ jaeren, ende twee dochters d’eene 16 jaeren ende d’andere 11 jaeren 

De weduwe Philips PACKEU tot Houdtkercke oudt 51 jaeren, met drie kinders een soone oudt 12 jaeren, 
twee dochterkens een oudt 17 jaeren, impotent, ende d’andere 15 jaeren 

Pieter BOUDEWIEL tot Westcappel, oudt 40 jaeren, timmerman met vrauwe oudt 48 jaeren, twee kinders, 
een soone oudt 10 jaeren, ende een dochter 12 jaeren 

Vidua Frans TOP, Houtkercke, oudt 53 jaeren, met twee dochters d’eene 15 jaeren ende d’andere 7 jaeren 

Pieter DEROO tot Teteghem, oudt 50 jaeren, boerewerckman met vrauwe oudt 50 jaeren, eene soone 16 
jaeren 

Joannes MILLEVILLE, Ghyverinchove, oudt 40 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 44 jaeren ende een 
dochter oudt 14 jaeren 

Frans DEBERGH, Ghyverinchove, oudt 40 jaeren, boerewerckman met vrauwe oudt 34 jaeren, twee kinders, 
dochters, d’eene oudt 4 jaeren ende d’andere een jaer 

Joannes CAES, Beveren, oudt 36 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 31 jaeren, ende twee kinders, 
een soone oudt 2 jaeren, een dochter oudt 4 jaeren 

Pieter HAEZE, Haeringhe, oudt 58 jaeren, schoenmaecker met vrauwe oudt 52 jaeren, een soone 12 jaeren 

Pieter MESUE, Stavel, oudt 43 jaeren, boerewerckman met syn wyf oudt 51 jaeren, twee soonen den eenen 
oudt 9 jaeren ende den anderen 5 jaeren 

Jacobus BRUNEEL, Proven, oudt 50 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 39 jaeren, twee soonen, een 
oudt 17 jaeren ende den anderen 3 jaeren, twee dochters eene van 13 jaeren ende de andere 7 jaeren 

Vidua Jacobus HEDINEUL (?), Proven, oudt 49 jaeren, vier kinderen, twee soonen, een van 14 jaeren, den 
anderen 7 jaeren, twee dochters, d’eene 22 jaeren ende de andere 10 jaeren 

Pieter Roeland BARBARY, Proven oudt 58 jaeren, boerewerckman, met vrauwe oudt 49 jaeren, ende drie 
kinderen twee soonen den eersten 12 jaeren, den anderen 3, eene dochter oudt 16 jaeren 

Joannes DECORTE tot Veurne, boerewerckman oudt 65 jaren, redelyck gesont met vrauwe oudt 44 jaren 
ende ses kinderen, een soone 14 jaren, vijf dochters, d’eerste 25 jaer impotent, tweede 10 jaeren, derde 7 
jaeren, de vierde 4 jaeren ende de vijfde 1 jaer 
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Besteede dischgenoten:  

Vidua Michiel LIEFOOGHE oudt 68 jaeren 

Theresia VENIERE oudt 36 jaeren 

Jacoba CASTIER, oudt 49 jaeren 

Het kind van Regina DUMELY, een soone oudt 5 jaeren 

Het dochterken van Pieter KERCKHOVE, oudt 1 ½ jaeren 

Het kind N. COPPEJAN, eene soone oudt 4 jaeren 

De twee kinders van Matheus WITTE, een soone ende dochter, tweelingen, beede oudt 3 jaeren 

Joannes WEDEYN oudt 30 jaeren, synde blindt 

Aldus dese lyste(…) desen 6 decembre 1782 toorc. als geeedt clercq van Proven 

(get. P.F. DEMOOR) 

 

Reninge (Noordover) 

Lyste van alle de dischgenoten van Renynge Noort Over (…) 

Joannes VERMOTE, boere werckman, woonende op Renynge zuyt oudt 50 jaeren, syne huysvrauwe oudt 46 
jaeren, item hunne 5 kynderen te weten twee soonen en drie dochters den oudsten soone oudt 18 jaeren, 
den tweeden soone 9 jaeren, de oudtste dochter oudt 28 jaeren, de tweede dochter oudt 15 jaeren, de 
derde dochter oudt 8 jaeren; den oudtsten soone heeft nocht wat met de metsenaeren gevrocht, de dochters 
somwijlen spinnen 

Joanne ROVERS crancksinnige dochter die is bestedt oudt 50 jaeren 

Eyndelinge Jacobus Leonardus FLAMEY, cleermaker op Isenberge, oudt 54 jaeren, syne vrauwe cranck op 
haer gesichte, sonder kynderen, oudt 65 jaeren 

Aldus de voorenstaende lyste gemackt ten versoucke van hooftman ende prochianen van het district van 
Renynge Noort Over, ten effecte alsboven geseyt, desen 30 novembre 1782, toorconden als geeedt clercq 

(get. J.L. Provoost) 
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KWARTIERSTAAT VAN BERTHA PEEREN 

JOERI STEKELORUM 

Honderd jaar geleden, op 15 mei 1917, werd Bertha Peeren geboren in de St.-Leonboerderij in de Moeren, 
volop tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Nadat Bertha twee wereldoorlogen heeft getrotseerd, wordt ze 100 jaar later in de bloemetjes gezet door 
burgemeester en schepenen van De Panne en een vertegenwoordiger van de Provincie. 

Bertha blijkt een fenomeen, want op haar honderdste woont ze nog altijd zelfstandig en is ze mentaal nog 
100% bij de pinken. Feestelijk uitgedost en haar nog weelderige haardos piekfijn in de plooi gelegd door de 
kapper, geniet Bertha met volle teugen van het feest dat ze graag wilde vieren in het Adinkerkse restaurant 
De Maretak.  

Bertha had ook nog een zus, Martha, en een broer, Maurice. Na de speech van burgemeester Vanheste wordt 
er stevig geklonken op de 100-jarige met de beste champagne. Dan is het de beurt aan Dominique Peeren 
om voor zijn tante Bertha zijn memorabele speech ten beste te geven: "Als we 100 jaar omrekenen in dagen, 
dan heeft tante Bertha er vandaag 36.500 op de teller staan" zegt Dominique. "Na de oorlog ging tante naar 
school in Adinkerke en later werd ze op pensionaat gestuurd in Diksmuide, om Frans te leren. Daarna bleef 
tante Bertha thuis bij haar ouders. Maar het leven heeft haar ook niet gespaard. In 1939 overleed haar 
moeder en toen begon WOII." 

"Kort daarna ontmoette ze nonkel Gaston, de man van de 'kiekencommerce'. En dat moet vonken hebben 
gegeven! Ze trouwden in 1947 en begonnen samen hun eerste kippenhandel in De Panne dorp. In 1955 
verhuisden ze hun zaak naar de Zeelaan, waar ze bleven tot ze met pensioen gingen, in 1970. Daardoor kreeg 
Gaston nog meer tijd voor zijn duiven en zijn kaartingen. In 1992 overleed Gaston, maar gelukkig is het leven 
van tante Bertha goed gevuld gebleven door de vele goede contacten die ze tot vandaag heeft onderhouden 
met vrienden en familie. Daarom is de Franse kant van de familie op dit feest goed vertegenwoordigd. In 
Frankrijk noemt iedereen haar 'marraine Panne'. Als we bij de 100 Vlaamse jaren 'les cent ans' van ons Franse 
buren bijtellen, dan vieren we vandaag tantes 200ste verjaardag!" 
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Joeri 
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KW 15 = weduwe van Eduardus-Fidelis-Franciscus HEUSEL (+Veurne, 31/03/1847). 

KW 31 =  weduwe Petrus Joannes VANDENBROUCKE (+Houtem, 02-06-1816) 

KW 32 & 33 = Michael PEEREN & Maria jacoba LAMMERANT 

KW 34 & 35 = Joanna Theresia DETURCK & Joanna Theresia TYCQUET 

KW 36 & 37 = Petrus Jacobus DEPESER (°Stavele, ca. 1731 +Stavele, 27-05-1784) & Isabella Constantia VERHAEGHE 
(°Stavele, 03-07-1740 +Stavele, 27-11-1833) 

KW 38 & 39 = Antonius Eugenius AMELOOT (°Beveren-Ijzer, 02-06-1740 +Leisele, 07-02-1779) xx Beveren-IJzer, 09-01-
1776 Maria jacoba Cornelia AMEEUW (°Beveren, 06-06-1755) 

KW 40 & 41 = Eugenius Albertus Eligius BRUYNOGHE (°Leisele, 0-12-1778 +Leisele, 07-05-1843) & Joanna Petronilla DUMEY 
(+Leisele, 14-12-1840) 

KW 42 & 43 = Joannes Baptista TOP (+Leisele, 12-10-1801) & Maria Theresia MONCAREY 

KW 44 & 45 = Franciscus Adrianus VANDEWOUDE (°Oudekapelle, 10-02-1738 +Nieuwkapelle, 15-07-1801) xx Barbara 
DESMADRYL (+Nieuwkapelle, 08-03-1799) 

KW 46 & 47 = Andreas VEREECKE & Maria PINSEEL 

KW 48 & 49 = Albertus Ignatius BORTEEL & Barbara Josepha DEHEM (+Reningelst, 17-11-1796) 

KW 50 & 51 = Joannes Baptista ROOSE (°Langemark) & Apolonia Constantia BAILLIU (°Poperinge Sint-Bertinus) 

KW 52 & 53 = Sebastianus Jacobus Franciscus DEGROS (Beveren-Ijzer, 1769-1844) & Joanna Rosalia PRINSIER (Beveren-
Ijzer, 1764-1827) 

KW 54 & 55 = Josephus Joachim GYSEL (Rexpoede, 1762-1814) & Isabella Rosalia CAMPE (Rexpoede, 1764-1797) 

KW 56 & 57 = Victor-Bonifacius MERVELLIE (+Wulveringem, 26 frim 6) & Joanna-Theresia VIGEUREUX (+Wulveringem, 
1796) 

KW 58 & 59 = Joannes-Baptiste MOREEL (+Proven, 12-04-1806) & Josepha-Catharina FLORENT (+Watou) 

KW 60 & 61 = Petrus VANNOORENBERGHE (+Houtem) & Joanna VERHAEGHE 

KW 62 & 63 = Petrus DECOCK & Isabella Constantia WORMHOUT (+Leisele, 28-04-1811) 
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VEURNE 1707 BELASTINGEN HUIZEN (DEEL 1/2) 

GABY VAN CANNEYT 

 
In het oud archief van de stad Veurne (inv. nr. 928) bevindt zich een lijst uit 1708 met belastingplichtige inwoners 
uit 1708 van de stad Veurne. Ze biedt ons een inzicht in de straten die er in Veurne in deze periode waren en 
waar onze voorouders woonden. In totaal moesten de inwoners 5000 franse ponden bijeenbrengen ten behoeve 
van de oorlogszuchtige Lodewijk XIV die in 1701, o.a. voor de financiering van de Spaanse Successieoorlog, de 
belasting instelde. 

We geven hieronder de volledige transcriptie van deze lijst. 

 

Estat et imposition par forme de capitation et subside extraordinaire fait par les bourgmaitres landthoudres 
echevins et ceurheers des ville et chatellenie de Furnes sur les habitans de la mesme ville pour l’année 1707 en 
egard a l’occupation de leurs maisons et ce au recouvrement de la somme de cinq mille livres de France y compris 
cinq cens livres pour une demie année d’augmentation du g(ran)d (?) abonnement faisant en livres parisis huit 
mille livres imposees sur la dite ville par monseigneur De Barentin conseiller du Roy  

En ses conseils maitre des requestres ordinaire de son hostel intendant de Justice pollice et finances en flandre 
et des armées de sa Majesté le 5 de juin 1701 estant la quote de la dite ville dans les 650000 livres de France 
offertes par les magistrats des chatellenies et autres lieux du departement joint la dite augmentation de payer 
annuellement au Roy tant que la guerre durera an receveur general des finances en exercise a titre de subside 
extraordinaire a condition quil ne sera faite aucune autre levée de capitation creation de charges nouvelles traitez, 
impositions extraord(inaire) ny aucunes autres demandes et que le payement de la dite somme cescera au terme 
de l’arreste de sa majesté du 4 de may 1701 
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Grand marché 

Pierre Dancquaert : 11 : 4 : 0 

Remy Gardet : 28 : 0 : 0 

George Huseel : 28 : 0 : 0 

Jean Bap(tis)te Albrecht : 28 : 0 : 0 

V(idu)a Pierre Van Houcque : 28 : 0 : 0 

Pierre Carton : 30 : 16 : 0 

Frans Questroy a la maison de ville : 56 : 0 : 0 

Monsieur Bareille chirurgien major de l’hospital : 28 : 0 : 0 

Jaques Du Flocq : 25 : 4 : 0 

Nicolais Vandenbol : 25 : 4 : 0 

Jean Gorré : 33 : 12 : 0 

Florent Demey : 19 : 12 : 0 

Jaques Becquet : 44 : 16 : 0 

Jean Van(den)berghe y compris La Cave : 22 : 8 : 0 

Louis Charlet : 33 : 12 : 0 

Jean Hubert : 33 : 12 : 0 

Jaques Blomme : 28 : 0 : 0 

Jean Mahieu : 28 : 0 : 0 

La veuve de Louis Van(der)heyde : 47 : 12 : 0 

Luc Colenbier : 36 : 8 : 0 

Pierre Meins : 37 : 16 : 0 

La veuve d’Ollevier Beele et Jean Courier : 33 : 12 : 0 

Le sieur De Montmorency Escuier compris la maison coccupée 
par… : 33 : 12 : 0 

Philippe Joachim Van Wychuys escuier , s(ieu)r de Fontigny : 42 : 0 : 0 

Charles Vangheluwe : 28 : 0 : 0 

Dominique Van(de)caserie : 23 : 16 : 0 

Isac Caué : 25 : 4 : 0 

Adrien Ollevier : 33 : 12 : 0 

Jaques De Witte : 28 : 0 : 0 

Ignace Du Ronel : 32 : 0 : 0 

S(ieu)r Jaques Beaufort : 29 : 8 : 0 

 

Rue d’orient ou de Nieuport 

M(onsieur) Philippe Gryson : 23 : 2 : 0 

Le s(ieu)r et m(adame) Victor Patvoort : 33 : 12 : 0 

Joseph Moyen : 14 : 0 : 0 

Jaques Castelin : 11 : 11 : 0 

Anselme Castelin : 11 : 11 : 0 

Antoine Rose : 30 : 16 : 0 

George Schereel : 28 : 0 : 0 

Pierre Van Stavel : 19 : 12 : 0 

Michel Pilgrim : 15 : 8 : 0 

S(ieu)r Michel Hancke : 33 : 12 : 0 

M(aitr)e Jean Bap(tis)te Euaert : 30 : 16 : 0 
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Marc Tubet : 22 : 8 : 0 

Josse Provoost : 22 : 8 : 0 

Antoine Clarysse : 29 : 8 : 0 

Antoine Herrewyn : 7 : 0 : 0 

Jean Wisuer smisse  exemt ( ?) 

Joseph Bellynck : 25 : 4 : 0 

Francois Dezangher : 11 : 4 : 0 

Jean Goeman : 11 : 4 : 0 

Jean Deslyper : 15 : 0 : 0 

Pierre Liefooghe : 11 : 4 : 0 

Francois Boone : 22 : 8 : 0 

Jean Vermeesch : 16 : 16 : 0 

Jean Desmit : 16 : 16 : 0 

Jean Le prestre : 14 : 0 : 0 

Paul Cloet : 14 : 0 : 0 

Jaques Willaert : 15 : 8 : 0 

Martin Petyt : 14 : 0 : 0 

La douariere du sieur de Salmon escuier sieur de la Barre : 28 : 0 : 0 

La veuve d’Estienne Van Acker : 4 : 16 : 0 

Jaques Schrevel y compris le moulin : 28 : 0 : 0 

Gilles Priem : 14 : 14 : 0 

V(idu)a André De Groote : 18 : 4 : 0 

Michel Thielt : 16 : 16 : 0 

Pierre Le Bau : 18 : 18 : 0 

Nicolas Spieghel : 15 : 18 : 0 

La veuve de Nicolas Cavael :  8 :  8 : 0 

Matthieu Geeraert : 12 : 12 : 0 

Pierre De Zomer : 19 : 12 : 0 

Francois Dupon : 19 : 12 : 0 

Pierre Francois Messiaen : 16 : 16 : 0 

La veuve de Jean Vlieberghe : 22 : 8 : 0 

Charles Bertin : 10 : 10 : 0 

Sieur Jaques Amaere : 28 : 0 : 0 

Louis Soen : 16 : 16 : 0 

 

Rue de S(ain)t Sebastien 

Gillis Provoost : 4 : 4 : 0 

Jean Dufour : 4 : 4 : 0 

Jean Miché : 4 : 4 : 0 

Arnoud De Kick : 33 : 12 : 0 

Paul Parmentier : 5 : 12 : 0 

La veuve de Charles Van Acker : 2 : 16 : 0 
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Jean De Rycke : 16 : 16 : 0 

Pierre De Coninck : 8 : 8 : 0 

Jean De Sage : 4 : 4 : 0 

Paul Manghelaere : 3 : 10 : 0 

Jaques Dufour : 4 : 4 : 0 

Adrie Ollevier : 4 : 4 : 0 

Pierre Elleboot : 4 : 4 : 0 

Adrien Deprez : 7 : 0 : 0 

Philippe David : 5 : 12 : 0 

Juste De Wilde : 2 : 16 : 0 

Octave Van Acker, pauvre 

Guill(aum)e Provise (?) courreur : 5 : 12 : 0 

La veuve de P(ier)re Augustin : 5 : 12 : 0 

Francois …. : 2 : 16 : 0 

La veuve de Cornil De Naeyer : 2 : 16 : 0 

 

Continuation de la rue d’orient 

Josse Blomme : 43 : 8 : 0 

Simon Desmarez : 28 : 0 : 0 

Jean Bap(tis)te Hendrycx : 42 : 0 : 0 

Jaques Cortys : 22 : 8 : 0 

M(aitr)e Philippe Abeels : 28 : 0 : 0 

Nicolas Callewaert : 14 : 0 : 0 

Jean Declercq : 33 : 12 : 0 

Arnoud Bulcaen : 4 : 4 : 0 

La veuve de Bartolomé Florines : 37 : 16 : 0 

Marin Dutoict : 16 : 16 : 0 

Nicolas Orbelin : 19 : 12 : 0 

Matthieu Facon : 22 : 8 : 0 

 

Rue de Nort 

Pierre Leys : 26 : 12 : 0 

Jerome Gallau : 26 : 12 : 0 

Francois Le Clair : 19 : 12 : 0 

M(aitr)e Philippe Deman : 26 : 12 : 0 

S(ieu)r Hamerlynck : 36 : 8 : 0 

Le Sieur Antoine Francois Van Crombrugghe es(cuie)r sieur de Looringhe : 42 : 0 : 0 

Jean Du Chasteles : 18 : 4 : 0 

Jaques Coolaert : 19 : 12 : 0 

Pierre De Spot : 25 : 4 : 0 

M(aitr)e Pierre Declercq : 25 : 4 : 0 

Jean Van(der)Heyde : 16 : 16 : 0 

Gerard Vanraes : 16 : 16 : 0 

Jean Ghysebrecht : 12 : 12 : 0 

La veuve de Jaques Baes : 12 : 12 : 0 

Ferdinand Alloo : 11 : 4 : 0 
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Jean Verwante : 16 : 16 : 0 

Jean Laverne : 17 : 10 : 0 

Matthieu Mabesoone : 14 : 0 : 0 

Jaques Coussel : 16 : 16 : 0 

Cornil Pieren : 39 : 4 : 0 

Les heritiers de damoiselle la veuve de sieur et m(aît)re P(ier)re Reynaert  : 22 : 8 : 0 

V(idu)a Jean Aernout : 19 : 12 : 0 

Les heritiers de Jaques Declercq : 11 : 4 : 0 

V(idu)a Ange Vande Woude : 33 : 12 : 0 

V(idu)a Jean Buyck : 16 : 16 : 0 

S(ieu)r Pierre Amare : 42 : 0 : 0 

Jean Minneville estant la maison apartenante a mad(emoisel)le Janssens est occupée par des commis des domaines 
et des traites : 11 : 4 : 0 

Jean Pape : 9 : 16 : 0 

Constantin de Schynghem escuier sieur de Inghelbaenst : 35 : 0 : 0 

Mad(emoisel)le de Ruescas : 11 : 4 : 0 

Le s(ieu)r et m(aît)re Jaques Cortvrient : 35 : 0 : 0 

Le commissaire des vivres : 22 : 8 : 0 

La veuve de Jean Hulle : 5 : 12 : 0 

Le S(ieu)r Pierre Joseph de Doys escuier : 35 : 0 : 0 

Le S(ieu)r Guille Blaeuvoet : 22 : 8 : 0 

Le Sieur Francois Devos : 35 : 0 : 0 

Francois Bouson : 9 : 16 : 0 

Le sieur chanoine Schottey : 23 : 2 : 0 

Philippe Lambrecht suisse ( ?) exempt 

Jaques Hennebelle : 4 : 4 : 0 

Philippe Matthys : 3 : 10 : 0 

Jean de le Nef : 11 : 4 : 0 

Dam(oisell)e la veuve du s(ieu)r Albrecht : 19 : 12 : 0 

Jean Cavael : 16 : 16 : 0 

La veuve de Jacques Scheltjens : 19 : 12 : 0 

La veuve de Jean Bap(tis)te Creve  : 8 : 8 : 0 

S(ieu)r Paul Louchaert : 23 : 16 : 0 

Jean Dereyn : 11 : 4 : 0 

Jaques Van Woumen : 7 : 0 : 0 
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NIEUWE UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST 

Nog op zoek naar een kerst- of nieuwjaarsgeschenk? 

Even in herinnering brengen wat we recent hebben uitgegeven. 

 

De 20-delige reeks Staten van Goed van de Kasselrij Veurne + Staten van Goed van Nieuwpoort + Staten van 
Goed Brugse Vrije (i.v.m. Veurne) zijn nu verkrijgbaar op één USB-stick. Meer dan 5000 pagina’s genealogische 
info voor € 50, verzendingskosten inbegrepen (slechts € 15 voor wie deze boekenreeks al op papier aankocht). 

   
In Memoriam, overleden parochianen van de stad Veurne (1890-2016) 

€ 22 + verzendingskosten 

De kopie van de jaarlijks uitgereikte overzichten van de overledenen in alle Veurnse parochie werd 
aangevuld met geboortedata en –plaatsen en de overlijdensdata. Dit resulteert in recente genealogische 
info van 9915 personen. 

Voorproefje: https://issuu.com/fvwestkust/docs/veurne_in_memoriam  

   

Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochie van Adinkercke (1769-1776) 

€ 19 + verzendingskosten 

In deze uitgave beschrijven we alle percelen van de parochie die belastbaar waren. 

Voorproefje: https://issuu.com/jstekelorum/docs/adinkerke_terrier_deel_83bd904ecd7dad 

   

En een volledig nieuwe publicatie is pas van de persen gerold: 

 

Volkstelling in de kasselrij Veurne voor het maalderijrecht (1759) 

€ 13 + verzendingskosten 

Deze uitgave geeft een inzicht in de families die in de 
kasselrij aanwezig waren in 1759 en het aantal personen in 
leven, maar geen detailinfo over de samenstelling van het 
gezin. De telling vermeldt wel het aantal personen die 
afhankelijk waren van een ander inkomen dan dit uit arbeid 
(dischgenoten).  

Voorproefje: 
https://issuu.com/jstekelorum/docs/kr_veurne_moulagetelling_1759_deel 

 

  

https://issuu.com/fvwestkust/docs/veurne_in_memoriam
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DE OUDE GILDEN VAN NIEUWPOORT 

HILON VANLEENHOVE 

Bron: Krantenknipsel vermoedelijk vijftiger jaren.  

 

Dat Nieuwpoort een belangrijke stad was tijdens het jaar1671, bewijst het toen het bestaan der volgende gilden.  

1. Sint Jacobsgilde, of de Gilde der Visschers.  

2. Sint Jansgilde, of de Gilde der Vrije Schippers, binnenlandsche “Schuytelieden”. Hun lokaal was  

1. “De Franschen Schildt”.  

2. Heilige Kruisgilde, of de Gilde der Hoveniers, Warmoeseniers en Groenseliers.  

3. Sint Maartensgilde, of de Gilde der Kuipers.  

4. SintJozefsgilde, of de Gilde der Timmermlieden.  

5. Sint Aubertusgilde, of de Gilde der Bakkers.  

6. O.L.Vrouw Kindsbeddegilde, of de Gilde der “Aerbeyders en voerlieden de Caye”. Hun lokaal was  

7. “Het Bourgogne Cruys”.  

8. Sint Niklaasgilde, of de Gilde der Lijnwaadsnijders en Lijnwaadverkoopers ook van de Marktkramers.  

9. Sint Victoriegilde, of die van de Molenaars.  

10. O.L.Vrouw Vischverkoopersgilde.  

11. Sint Paulusgilde der Mandenmakers, Schaliedekkers, Stroodekkers, Koorde- en Stoeldraaiers en 
Schrijnwerkers.  

12. Sint Elooisgilde, der Smeden, Loodgieters, Koperslagers, Glazenblazers, Wagenmakers;  

13. Sint Christoffelgilde, of de Gilde der Metsers en Tegeldekkers.  

14. Sint Arnoldusgilde, of die van de Brouwers.  

15. 15.Sint Cosma en Damiaangilde der Geneesheeren en Apothekers.  

16. Sint Crispingilde van de Scoenmakers.  

17. Sint Crispaangilde of die van de Oudeschoennieuwmakers.  

18. Sint Laurentiusgilde, of de Gilde van de Lakensnijders.  

19. Sint Marthagilde of de Gilde der Herbergiers en Tappers.  

20. Sint Bartholomeusgilde van de Beenhouwers.  

21. Sint Pietersgilde der Kleermakers.  

22. Sint Ivogilde of die van de Advokaten. Oude gilden van Nieuwpoort-1671 

Verder had men dan nog in Nieuwpoort de: Wijnschrooders en de Reeders. Benevens deze gilden van ambachten 
en vrije beroepen had men in de stad drie gezworen Schuttersgilden.  

1. Sint Andriesgilde, of de Gilde der Busschieters met hun gildenhuis op de westzijde van de Karnemelkstrate 
(thans Duinkerkestraat).  

2. Sint Jorisgilde, of die van de Voetbogisten.  

3. Sint Sebastiaangilde der Schutters met de handboog.  

Ook had men nog de Rederijkerskamer of de Gilde van Retjorica.  

Uit vroegere kerkrekeningen van 1481 tot 1489, vindt men nog andere gilden waarvan tot hiertoe enkel de namen 
bekend zijn, zoals: Gilde van Sint Anna, Sint Gillis, Marie Magdalena, Sint Hubertus, Sint Ewaut, de Brune 
Crucegilde en de Pijndersgilde. 



64 | jrg. 17 nr. 4 
 

Hoe begin ik aan mijn stamboom? 
 

Een initiatiecursus van 5 sessies in het dienstencentrum De Zonnebloem Zuidstraat 67, Veurne 

1. Hoe begin ik eraan? 

Welke informatie is belangrijk? Waar moet ik eerst zoeken? Ordenen van gegevens. Basisregels voor 
genealogieën, kwartierstaten, wapenschilden. Wat kan je van thuis uit opzoeken via internet? 

2. Burgerlijke Stand registers 

Praktische aangelegenheden, toegankelijkheid van archieven, privacywetgeving, bevolkingsregisters.  

3. Parochieregisters 

Verschilpunten met de burgerlijke stand, veel gebruikte afkortingen, inleiding tot Latijns schrift 

4. De vele andere bronnen 

Staten van goed, wezerijakten, notariaat, legerarchief, poortersboeken, cartografie, rechtspraak, … 

5. Geleid bezoek aan het provinciaal FV-documentatiecentrum 

 

Deelname in de kosten:   € 35          (€ 50 voor koppels) (€ 25 studenten) 

ofwel op donderdagvoormiddag 22 februari, 1, 8, 15, 22 maart 2018 om 9u 

ofwel op dinsdagavond 20, 27 februari, 6, 13, 20 maart 2018 om 19u30 

Inlichtingen  M. Derudder    058 31 16 57      mderudder@gmail.com 

Inschrijven door betaling op BE37 9796 2228 6428 (FV Westkust) 

en met vermelding van uw keuze: donderdagvoormiddag of dinsdagavond       

 
abonnement nieuwsbrief € 10,00  
op rekening  
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22 
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne 
gratis voor FV-leden van de regio Westkust 
Elke auteur is verantwoordelijk  
voor de inhoud van zijn of haar teksten.  
 
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be 
 
Lidmaatschap 
Familiekunde Vlaanderen 
€ 37,00 op rekening  
IBAN: BE58-4141-1712-2179  - BIC KREDBEBB  
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen 
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem

documentatiecentrum 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe 
Leopold II-laan 2 
8670 Koksijde-Oostduinkerke 
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag 
van 13u30-17u 
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com 
webstek:www.familiekunde-westkust.be 
 
 
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw 
Joeri Stekelorum, voorzitter 
Hilon Vanleenhove, secretaris 
Marc Derudder, penningmeester 
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons, Gaby Van Canneyt, 
Pierre Ryckaert,Philip Overbergh, bestuursleden

mailto:mderudder@gmail.com
http://www.familiekunde-westkust.be/

	Nieuwsbrief_2017_01
	Nieuwsbrief_2017_02
	Nieuwsbrief_2017_03
	Zondag 3 december 2017: Funerair erfgoed Nieuwpoort

	Nieuwsbrief_2017_04_

