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

JOERI STEKELORUM 

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

 

  



62 | jrg. 17 nr. 4 
 

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
https://issuu.com/jstekelorum/docs/adinkerke_terrier_deel_83bd904ecd7dad
https://issuu.com/jstekelorum/docs/kr_veurne_moulagetelling_1759_deel
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DE OUDE GILDEN VAN NIEUWPOORT 

HILON VANLEENHOVE 

Bron: Krantenknipsel vermoedelijk vijftiger jaren.  

 

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

1. Sint Jacobsgilde, of de Gilde der Visschers.  

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

1. “De Franschen Schildt”.  

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

3. Sint Maartensgilde, of de Gilde der Kuipers.  

4. SintJozefsgilde, of de Gilde der Timmermlieden.  

5. Sint Aubertusgilde, of de Gilde der Bakkers.  

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

7. “Het Bourgogne Cruys”.  

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

9. Sint Victoriegilde, of die van de Molenaars.  

10. O.L.Vrouw Vischverkoopersgilde.  

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

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

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

14. Sint Arnoldusgilde, of die van de Brouwers.  

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

16. Sint Crispingilde van de Scoenmakers.  

17. Sint Crispaangilde of die van de Oudeschoennieuwmakers.  

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

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

20. Sint Bartholomeusgilde van de Beenhouwers.  

21. Sint Pietersgilde der Kleermakers.  

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

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

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

2. Sint Jorisgilde, of die van de Voetbogisten.  

3. Sint Sebastiaangilde der Schutters met de handboog.  

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

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