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Activiteitenkalender VVF Westkust

zaterdag 1 maart 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke André Baert
maandag 10 maart 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Johny Vanheste
zaterdag 15 maart 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Hilon Vanleenhove
maandag 24 maart 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Johny Vanheste
zaterdag 5 april 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke André Baert
maandag 14 april 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Jef Cailliau

maandag 14 april 2003 om 19u30 (ter plaatse)
geleid bezoek aan het Vlaams Centrum voor Genealogie & Heraldiek in Handzame
rondleiding en mogelijkheid tot opzoekingen (tot 21u30)

wie wil samenrijden: afspraak om 19u aan CC Taf Wallet, Veurnelaan 109, Koksijde
zaterdag 19 april 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke André Baert
maandag 28 april 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum, verantwoordelijke Johny Vanheste
zaterdag 3 mei 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum

maandag 12 mei 2003 om 19u30
voordracht door hist. Ludo Vandamme (Stadsarchief Brugge) over emigratie uit de Westhoek tijdens de
Godsdiensttroebelen
van de 16de en de 17de eeuw.
zaterdag 17 mei 2003 om 14 uur: openstelling documentatiecentrum
maandag 26 mei 2003 om 19u30: openstelling documentatiecentrum

Initiatiecursus genealogie

VVF-Westkust organiseert vijf woensdagavonden voor geïnteresseerden die hun eerste stappen willen zetten in de
familiekunde en een stamboom willen opstellen. Zij gaan door op 14, 21, 28 mei en 4 en 11 juni om 19.30 uur in het
VVF-lokaal op de tweede verdieping van het Cultureel Centrum Taf Wallet, Veurnelaan 109 in Koksijde.
Elke cursusdag heeft zijn thema: 1. Hoe begin ik er aan? 2. Burgerlijke stand registers, 3. Parochieregisters. 4. Andere
bronnen. 5. Geleid bezoek aan een documentatiecentrum.
Deelname in de kosten: 24 € (syllabus inbegrepen) te storten op rekening 979-2656699-68 van VVF-Westkust in
Koksijde, met vermelding “initiatiecursus” en de naam van de cursist.Inlichtingen: Marc Derudder 058 31 16 57 of
marc.derudder@digilife.be
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Een vissersmenagie in Oostduinkerke anno 1792
Op vrijdag 29 juni 1792 sterft te Oostduinkerke in zijn vissershuisje, temidden van de duinen, Pieter Albertus Legein, amper 41 jaar
oud. Hij wordt enkele dagen later in de kerk van Oostduinkerke begraven door pastoor Siardus Messen (1) met een zgn. middelbaeren
uytvaert, nadat de eyndeklokken werden geluid door koster Henricus Deschoolmeester. Geheel onbemiddeld was Pieter Legein dus
wel niet. De uitvaart wordt trouwens afgerond met een lijkmaaltijd die zijn weduwe organiseert.
Pieter Legein werd geboren in Oostduinkerke op zaterdag 9 januari 1751 als achtste kind van Thomas Corneel Legein (2) (Oostduinkerke, 17101789) en zijn echtgenote Theresia Cornelia Vannieuwkercke (Oostduinkerke, 1720-1794). Na hem kwamen nog 7 kinderen het gezin
vervoegen. Tien van de vijftien kinderen overleefden de kindertijd, wat in die tijd reeds een zeldzaamheid was.
In oktober 1775 trouwt hij in Steenkerke met de in Bulskamp geboren 20-jarige Jacqueline Idou, dochter van Jan-Frans en Petronilla Crepin.
Het bleef in de familie, want in 1768 was de nicht van Pieter, nl. Theresia Legein (Oostduinkerke, 1740-1808) reeds gehuwd met Jacobus Idou
(Vinkem, 1737 - Oostduinkerke, 1813), de broer van Jacqueline. Het gezin Idou-Legein woonde eveneens in Oostduinkerke.
De kinderen in het jonge vissersmenagie van Pieter Legein en Jacqueline Idou, volgden elkaar in snel tempo op. In een tijdsspanne van 16 jaar
worden 14 kinderen geboren, waarvan er evenwel vijf doodgeboren ter wereld kwamen. Drie andere kinderen haalden het eerste levensjaar
evenwel niet, waaronder Isabelle, die geboren werd drie weken voor haar vader stierf. Bij het overlijden van Pieter in 1792 bleef zijn weduwe
dus achter met 7 minderjarige kinderen: Pieter-Jan (13 jaar), Philippe-Jacob (12 jaar), Jan-Baptiste (8 jaar), Marie-Jacoba (6 jaar), JeanneThérese (4 jaar), Rochus-Reginaldus (1 jaar) en Isabelle (3 weken). Deze laatste stierf evenwel einde juli van datzelfde jaar.
Volgens de geplogendheden in de toenmalige kasselrij Veurne, werd bij het overlijden van één van de ouders en wanneer er minderjarige
kinderen waren, een zgn. staat van goederen opgemaakt. Dit was een inventaris van alle bezittingen, alle schulden en baten van het gezin.
Meteen werd ook de erfenis verdeeld onder de weduwe of de weduwnaar en de kinderen. Er werd ook een voogd aangesteld die moest toezien
op het beheer van de goederen van de minderjarige kinderen.
In het Rijksarchief te Brugge worden er tienduizenden van dergelijke staten van goederen bewaard. Ze vormen een rijke bron voor het opmaken
van een familiegeschiedenis, maar kunnen ons ook iets leren over de geschiedenis van onze streek en van onze gemeente.
Op 27 september 1792 wordt door de zgn. deelsman en pryser Looten, aangesteld door het bestuur van de kasselrij Veurne, de inventaris
opgemaakt van het huishouden Legein-Idou. Het geeft ons een beeld van de leefwijze van een vissersgezin uit Oostduinkerke op het einde van
de 18de eeuw (3)
Uit de beschrijving blijkt dat het gezin een vissershuisje betrok, gelegen in de duinen, iets ten westen van de kerk van Oostduinkerke. Het erf
was ongeveer drie gemeten groot (1 gemet was 46 are 77,72 centiare) of ongeveer 1,4 hectare en de grond behoorde tot het domein van ‘s
Conings Duynen. Het vissershuisje stond dus op cijnsgrond, waarvoor aan de ontvanger van de Domeinen een jaarlijkse bedraag diende
betaald te worden.
Op 21-jarige leeftijd reeds (hij was in de toenmalige tijd nog niet eens meerderjarig), nl. op 19 december 1772, had Pieter Legein het
vissershuisje gekocht aan Jan-Balthazar Hillebrant.
Het bestond uit een bakstenen woonhuis, een keuken, stallingen en andere kleine gebouwtjes die als volgt worden beschreven:
“Binnen de selve prochie een weinig west van de kerke in de duynen van ‘t selve Oostduynkerke, eerst een woonhuys
gepaveert (4) met bryken op hun platte, slaepcoutse in den noord oosthouke, steenen eyndegevel met vierstede van oosten,
steenen gevel van westen, van suyden ende noorden tot ‘t vierkante in steen
ende oversoldert mitsgaders onderlat (5) van noorden gepaveert als vooren ende tegaeder onder stroyen daeken.
Item west aen den woonhuyse den keuken ook gepaveert met bryken op hun platte slapcoutse, in den noordwesthouke steenen
eyndgevel met vierstede van westen van suyden ende noorden tot ‘t vierkante in steen, noch niet oversoldert maer alreede
daermede balckxkens geleyt ende onder stroyen daeke.
West daer aen den oven met swynstal rond tot ‘t vierkante in steen ende onder stroyen daeke.
Voorts van oosten aen den eyndgevel van ‘t woonhuys het peerd ende coeistal, ten deele van noorden in steen, ten deele van
suyden beslegen met bard (6) ende ten voorderen tusschen posten verbonden in stroy ende onder stroyen daeke.
Een weinig noord vandaer een scheurken met twee scheurwynkels (7) wanof ‘t oosterste is dienende voor jaerlingstal (8) , te gaeder
tusschen posten verbonden in stroy ende onder stroyen daeke.
Eyndelinge west daer aen een daering (9) stal rond verbonden ende onder stroyen daeke alsvooren.”
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Siardus Messen, kanunnik van de Sint-Niklaasabdij van Veurne, werd geboren in Nieuwpoort en stierf te Oostduinkerke op 30 augustus 1794
Thomas Cornelius Lagain (zo staat de familienaam geschreven in zijn geboorteakte) was de zoon van Petrus Legein, gedoopt in Izenberge op 23 september 1673 als zoon
van Simoen Legein en Maria Demeyer, en overleden in Oostduinkerke op 30 januari 1740. Hij was in 1701 knecht op een hofstede in Oostduinkerke en bleef er na zijn huwelijk
in 1706 met Isabella Cornelia Depotter (1688-1773) wonen; hij is de stamvader van alle Legeins in onze streek.
de staat van goed wordt bewaard op het Rijksarchief Brugge, fonds staten van goed Kasselrij Veurne onder het nr. 38.774. Door de afdeling Westkust van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde (VVF) worden dezen staten van goed momenteel gepubliceerd. Er zijn reeds 7 delen verschenen, die samen ongeveer 7.000 analyses bevatten
van dergelijke staten van goed.
paveren = metsen
onderlat = een afdak aan het huis aangebouwd, waar men allerlei materialen kon stapelen
bard = houten planken
scheurwinkel = een schuur is gewoonlijk verdeeld in 3 delen, waarvan het middendeel gewoonlijk gebruikt wordt als dorsvloer en de andere twee delen zijn (ruime) plaatsen
waarin de graanschoven bewaard worden en deze heten “winkels”
een jaerling = dier van 1 jaar, maar nog geen twee jaar
daering = turf
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We nemen samen een kijkje binnen. In het woonhuis staat er niet veel meubilair, enkel het hoogstnoodzakelijke. We treffen er uiteraard de
slaapstede (coutse) van vader en moeder aan, opgemaakt met de gebruikelijke kussens en lakens. Deze ging als het ware mee met het huis.
De kleren van de overledene waren slechts de volgende: “Eene casaeke , met casaek rock, blauwe capoote (10), stoffien veste en broek, geblomt
callemander ende twee andere baeykens, een hoed ende een paer schoen, ses hemden”. Zilveren schoenbeukels waren eigenlijk het enige
van waarde. De tweede oudste zoon, Philippus kreeg die als erfstuk.
In de kleerkast van moeder Jacqueline kunnen we helaas niet meekijken. Deze staan niet beschreven in de inventaris.
Volgend meubilair treffen we verder aan in de woonkamer:
“Een slechten rebbank (11) , eene horloge met casse, een coffer slotvast, een schraegen tafel, vier mattestoelen, dry kynderstoelen, zyden
zeefde, spiegelken, een deel houtten lepels.
Eene wiege met slaepinge van een kynd.
Een kooperen lampe, een dito blecken, een kooperen thémoor, een iseren pot, hangel, hang iser, een lanterne, brander, een hamer.
ses galleysche (12) platteelen, ses dito tailliooren en twee boter taillioorkens, een bierglas, galleysche en steenen kanne, thé allaem met wat
aerdewerk.
Vijf tinnen lepels, elf forchetten en een mesch.
Over de weerde van 5 ½ ongesponnen kemp (13)
dry slaeplaekens boven de gonnen in de bedden, een tafelkleed, vier slichte graensakken.”
Merk op dat er geen sprake is van messen bij het bestek, men at dus enkel met lepel en vork, zoals toen gebruikelijk was. Van glazen om uit te
drinken is zelfs helemaal geen sprake.
In een klein keldertje staat “Een carteel (14) , kleen roomstandeken met wat room, 16 melkteelen (15) waervan vier met melk, grooten ende
kleenen idel boterpot, twee spinnewiels, een fruytpanne” en wat kleinere zaken zonder veel waarde.
In de keuken treffen we volgende zaken aan: “Een keirne (16) , een wyndmeulen (17) , een carteel, een tonne dien(end)e voor vleeschstande (18) ,
kleen carteel, een trog, een vork, een bank, dry slichte stoelen, slicht cofferken, twee standekens, twee marckt ende eene andere mande, een
tafel.
Een grooten iseren pot, een spae, een hangel, een greepe, een heyvorke,
een caffen (19) bedde met hoofdeynde, een laeken, een slichte sargie met gordintje voor de coutse, gaende met den huyse”.
Op de zolder boven het woonhuis: “Dry slichte graenseefkens, een weege met staen, wentelhaspe, een boor, betel, capmes. Een
cassenbedde met hoofteynde, een laeken en stoppen sarge, nog een minder cassenbedde met hooft(eynd)e, laeken, stoppen sarge.”
Op de kleine vissershoeve waren volgende dieren aanwezig: een merrie van 14 jaar, één van 6 jaar, een zwarte cachtel (20) , twee grijze
melkkoeien, een zwarte bekaelfde schotveerse (21) , twee jaerling veirsen, een veirse calf, twee ezels met een ezeljong, twee jonge varkentjes,
een haan, acht koppels hennen en vier kippen.
Om het land te bewerken was er een wagen met vier beslegen wielen een slecht stoofploegsken en een eg.
In een afzonderlijke stalletje, het zgn. daeringstal lag de brandstof opgeslagen, nl. de daering ofte turf.
Het gezin bewerkte ook nog een lapje grond behorende bij de hofstede Ammanswalle en het hooi werd in Bulskamp bijeengeharkt op een
stukje maaigras, dat werd gepacht.
Op het achterhof lag, samen met wat klein materiaal (zoals twee wateremmers, een standeken, een pypegalle (kruiwagen), fagooten, wat
planken en hout) en ten slotte het bescheiden vissersmateriaal, nl. alle de netten tot de visscherie in see, met de corven ende een vyfde part in
een oude afgeleyde schuytte. Wellicht betrof dit laatste een schuitje die hij samen met zijn vier andere broers in eigendom had maar eigenlijk
niet meer bruikbaar was.
Naast visser was Pieter ook nog keuterboertje: hij kweekte wat groenten in het hovenierhof, winter- en zomeraardappelen en hutteboonen (22) .

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

casaeke = een grote jas, evenals een capoote = soort overjas
een rebbank = een soort keukentafel, lang en smal, van onderen met kastjes voorzien, waarop eten wordt klaargemaakt, later geëvolueerd tot een soort commode of
buffetkast
galleysch = een soort vaatwerk van fijne witte aarde verglaasd met tin-as (geen porselein!)
kemp = lijnzaad
carteel = een grote bak voor levensmiddelen, meestal graan
een teel = kom
keerne = een ton om van melk boter te maken
een wyndmeulen = een grote kist of koffer waar het onzuiver graan langs boven wordt ingedaan, gezuiverd wordt en d.m.v. een as het kaf doet verstuiven
vleeschstande = een groot pekelvat waarin varkensvlees wordt bewaard
een caffen bedde = bed van het kaf van graan; het kaf deed men in zakken waarop men sliep; dit kaf werd ieder jaar vervangen.
een cachtel = een jong veulen
een veirse = een koe van het vrouwelijk geslacht; een veirse calf is dus een kalf van het vrouwelijk geslacht
hutteboonen = struikbonen
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Door de deelsman Looten wordt dezelfde 27ste september de inventaris afgesloten en wordt de verdeling gemaakt tussen de weduwe en de
zes wezen. Na het afhouden van schulden blijft er nog zo’n 1865 ponden parisis over, wat een niet onaanzienlijk bedrag was in die tijd. Een
vierde daarvan was aanwezig in huis. De weduwe krijgt de helft, de zes wezen elk een zesde bij hun meerderjarigheid, nl. wanneer ze 25 jaar
oud worden. Tot zolang is het de oudste broer van Pieter Legein, nl. Gilbertus Legein die als voogd is aangesteld. Lang zal hij echter zijn taak
niet kunnen waarnemen, gezien hij amper een goed jaar nadien, op 25 oktober 1793 in de duinen van Koksijde neergeschoten wordt door een
soldaat van de binnenvallende Franse legers.
Nog geen twee jaar later, op 29 april 1794, hertrouwt de weduwe Jacqueline Idou in Oostduinkerke met de in 1750 in Oostduinkerke geboren
visser Pieter Jacob Verplancke. In 1798, Jacqueline is dan 45 jaar oud, wordt nog een zoontje geboren, dat echter sterft op driejarige leeftijd.
Jacqueline Idou sterft in Oostduinkerke op 19 januari 1817. Pieter Verplancke overlijdt op 18 april 1830, het jaar van Belgiës onafhankelijkheid.
Zoon Philippe Legein trouwt in 1806 met Brigitta Willaert en gaat in Koksijde wonen, waar ze samen twaalf kinderen op de wereld zetten. Zoon
Jan-Baptist trouwt in 1813 met Jeanne Sophie Vermoote en vestigt zich eveneens als visser in Koksijde.
Dochter Marie-Jacqueline trouwt met Pieter Daems en blijft in Oostduinkerke wonen, evenals haar zuster Jeanne-Therese, gehuwd met
Engelbertus Torreele.
De jongste zoon tenslotte, Rochus, huwt met Jeanne Clara Calcoen en vestigt zich eveneens in Koksijde, waar hij als laatste overlevende van
dit gezin sterft op 2 maart 1871.
Van de oudste zoon Pieter-Jan vonden we tot nu toe geen spoor terug.
Alle genoemde Legeins zijn de voorouders van een talrijk nageslacht, dat tot op vandaag nog heel wat nakomelingen telt in Koksijde en
Oostduinkerke. Onder hen telgen uit de families: Vermoote, Verhaeghe, Vanneuville, Vanbillemont, Soen, Rubben, Pieters, Desaever, Calcoen,
Torreele, Thybaut, Puystiens, Plaetevoet, Maes, Louwye en uiteraard Legein.

Joeri Stekelorum
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Maten en gewichten uit 1567
Een gemet = 0,4544298 ha. of 300 roeden en 100 roeden is een linie. In het Frans: gemet = arpent, linie = ligne, roede = verge.
Een elle is 2 ½ voet en 2/3 duim. Een voet is 0,278 m. en een voet is 10 duimen, dus 0,0278 m. Een palm is 3 duimen en 3 palmen is een
voet.
Een fagoote is 4 ½ voet lang en weegt ongeveer 75 pond (fagoote is een houtbondel uit het bosch van elsen of hazelnoot) (houtbussel is
snoeihout van hagen en kleine takkelingen samengebonden).
Faseel is gespleten hout van de kroonbranken van de bomen of de stam van 1 of 2 voet lengte (faseel geeft geen gensters zoals het gezaagd
hout ).
Een spynt = 17 stoop wynmate en een wynmate effen is minder dan de keyte ofte dobbelbiermate, het zestienste of het achtste van de cleene
biermate.
Een tonne is 48 stoop. Een muid = 268 l. (bellemate).
Een pond conform de Brugsche ghewichte weegt 14 oncen en 2 ynghelschen Troisch ghewichte. Later in 1558 is het bevonden 14 oncen 5
ynghelschen troisch gewichte.
Een raziere is 264 pond of 146,8 liter (kgr.) of 4 spint of 8 achtendeel ook provendier genaamd.
Een waege = 150 pond.
Een pyse boter = 16 ¾ ponden (Hondschoote F.F. 44/30/89).
Een scheepslast = 2000 kgr.
Een last graan = 21 razieren (Bergen mate) of 18 razieren (Duinkerkmate).
Een schippond = 300 pond gewichte en kaas, hennep, staal en koper worden per schippond verkocht.
Een boote stro of hooi = 6 pond.
(Uittreksel St.-Winnoksbergen F.F. 976 flo. 171)
Gemeen pondt daermede men vercoopt leverdt ende ontfanckt allerande coopmanscepe dienen by de ponde ofte honderd vercoopt zoo wel
boter ende caes als ander hoedanigheden als die syn ofte wezen mogen.
Wagenghewichte in St.-Janshuus 12 ponden.
Een ander ghewichte voor boter en caes by boter by ghetuge 45 pond elc caes by de waeghe in de groote zuivelmarkt.
Groote ponden is anderhalf pond. Wage caes 30 steen en elcke steen 6 gemeene pond. Een emsele boter = 72 ponden. Een ghetuge boter in
de groote schaele is 72 gemeene ponden.
(10/08/1567)

Jef Cailliau

Aanwinsten in ons documentatiecentrum
Vanaf 1 december 2002 deed de bibliotheek volgende aanwinsten:
-

Parenteel Noël (Natalis) LE FEVRE – Theodore LEFEBVRE – Joanne SOETE.
Les maisons mortuaires de Bergues (N.-Fr.), deel 1, 2, 3 en 4.
Klapper op de “Parchemijnen Index” van de Kortrijkse Weeskamer. Inleiding en deel 1: stad Kortrijk, 1973 VVF Oostende. Deel 2:
kasselrij Kortrijk 1976 Oostende VVF, 473 blz.
De doopakten van 1760 tot 1793 uit de PR van Oostnieuwkerke met alfabetische indexen op familie- en plaatsnamen door Julien
Watteuw, 1991 Roeselare VVF, 291 blz.
Gegevens omtrenty de ouidste twee PR van Oostnieuwkerke inzake geboorten (1729-1759), overlijdens (1752-1759) en huwelijken
(1752-1759) door Albert Denturck.
De Staten van Goed van Langemark door Roman L. Dewulf-Heus, 1976, VVF-Ieper-Poperinge, 127 blz.
Stad Turnhout: inventaris van het oud archief, juli 1960, 52 blz. Inventaris van het modern archief door R. Halewijn, 24 blz.
Stad Wervik: inventaris van het oud archief door dr. Hist. E. Warlop, 1968, 39 blz.
Stad Veurne: inventaris van het oud archief der kasselrij van Veurne, 53 blz.
De Wezenrij registers van de kasselrij Veurne door lic. P. Vandewalle, 1972, VVF Oostende, 32+17 blz.
Genealogisch vademecum Rumbeke voor 1650, deel 1, 2de bewerkte druk 1991.
Oostende en randparochies, deel 1: de wezerij 1538-1795 door Julien Verhaeghe, VVF-Oostende, 96 blz.; deel 2: de wettelijke
passeringen 1547-1796, idem.
Klapper op de burgerlijke stand in Aartrijke 1796-1830 door Jozef Depuydt, 1987, heemkundige kring “David Jonckheere” Aartrijke.
Reningelst 1648-1656 “Toorconden” door H. Vandenberghe, 1986, Carzeele Journaal Poperinge, 51 blz/³ 1656-1665 idem, 73 blz.
Indices op het parochieregister Beerst, 1623-1742, doopsels, huwelijken en overlijdens, door G. Callens, C. Deburghra ve enjh J.
Verhaeghe, 1987, VVF-Oostende, 233 blz.
Collectie rouwsbrieven: +449 stuks.
“Vlaamse Stam”, jaargang 2001, nrs. 3 tot 8, jaargang 2002, nrs. 4 tot 12.
“Genealogie en Computer”, jaargang 19, nrs. 2 tot 6.

André Baert
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Kwartierstaat van Jan-Florent LOONES, volksvertegenwoordiger en schepen van Koksijde.
8 Carolus LOONES, werkman
° Esen, 07 okt 1850
+ Esen, 31 jan 1885
x Esen, 29 sep 1879
4 Florent LOONES, hotelier
° Esen, 02 nov 1880
+ Oostduinkerke, 21 mei 1961
x Oostduinkerke, 20 apr 1909
9 Romania PLANCKEEL
° Nieuwkapelle, 26 sep 1857
+ Esen, 29 okt 1885
2 Honoré LOONES
° Oostduinkerke, 22 apr 1910
+ Brugge, 07 feb 1981
x De Panne, 24 apr 1942
gewezen burgemeester van Oostduinkerke

10 Honoré-Carolus GAUQUIÉ,

16

17 Anna-Theresia LOONES
° Esen, 09 okt 1825
+ Esen, 24 sep 1893
18 Carolus PLANCKEEL
° Reninge, 18 jun 1798
+ Nieuwkapelle, 26 jan 1863
x Nieuwkapelle, 13 aug 1856
19 Rosalia-Coleta MORLION
° Alveringem, 23 dec 1822
+ Nieuwkapelle, 25 feb 1865
20 Desiderius GAUQUIÉ
° Boezinge, 07 apr 1820
+ Esen, 21 okt 1878
x Nieuwkapelle, 22 apr 1845

bakker

° Esen, 11 aug 1856
+ Oostduinkerke, 05 mei 1939
x Izegem, 25 okt 1876
5 Maria-Gabriella GAUQUIÉ
° Kortrijk, 22 jun 1881
+ Oostduinkerke, 30 maa 1978

1 Jan-Florent LOONES

11 Léonie VAN TYGHEM
° Kortrijk, 24 okt 1849
+ Oostduinkerke, 27 aug 1927

ste

Advocaat, 1 schepen van de gemeente
Koksijde en Vlaams volksvertegenwoordiger

21 Catharina KESTEMAN
° Nieuwkapelle, 07 maa 1816
+ Esen, 10 jan 1894
22 Polydoor VAN TYGEM
° Kortrijk, 02 aug 1828
+ Kortrijk, 23 maa 1865
x Kortrijk, 25 jul 1849
23 Julia-Stephanie VERHEUST
° Kortrijk, 29 maa 1825
+ Kortrijk, 17 nov 1865

°Diksmuide, 02 jun 1950

12 Louis-Jacobus DE WITTE
° Gijverinkhove, 06 apr 1841
+ Hoogstade, 23 jul 1921
x Leisele, 27 dec 1877
6 Achiel-Kamiel DE WITTE
° Gijverinkhove, 30 aug 1886
+ De Panne, 11 nov 1956
x De Panne, 04 dec 1919
13 Marie-Ludovica
VANDENPLASSCHE
° Leisele, 27 apr 1851
+ Hoogstade, 28 mei 1927
3 Rosalia-Louisa DE WITTE
° De Panne, 16 sep 1921

24 Franciscus DE WITTE
° Gijverinkhove, 22 okt 1803
+ Gijverinkhove, 14 jun 1881
x Gijverinkhove, 27 jun 1840
25 Marie-Josepha DUJARDIN
° Gijverinkhove, 19 feb 1812
+ Gijverinkhove, 16 okt 1858

26 Jan Bapt. VANDERPLASSCHE
° Beveren, 31 jan 1817
+ Westouter, 7 okt 1886
x Leisele, 28 mei 1840
27 Amelia Sophia Eulalie BRUNET
° Leisele, 23 maa 1807
+ Gijverinkhove, 18 aug 1892

gewezen burgemeester van Oostduinkerke

14 Seraphinus BERQUIN
° Gijverinkhove, 15 jan 1853
+ De Panne, 31 jul 1927
x Beveren, 16 okt 1878
7 Emma-Maria BERQUIN
° Gijverinkhove, 29 aug 1885
+ Veurne, 19 apr 1970
15 Amelia-Rosalia LIPS
° Beveren, 12 feb 1857
+ De Panne, 23 aug 1932
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28 Joannes-Baptist BERQUIN
° Wulveringem, 19 feb 1802
+ Gijverinkhove, 23 maa 1891
x Vinkem, 18 sep 1841
29 Carolina-Joanna DE ROO
° Vinkem, 18 maa 1814
+ Gijverinkhove, 09 sep 1879

30 Petrus LIPS
° Beveren, 05 okt 1822
+ Beveren, 24 jul 1916
x Beveren, 27 aug 1851
31 Sophia-Theresia VAN ACKER
° Boezinge, 19 feb 1826
+ Beveren, 07 maa 1891
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Uit het notitieboekje van Louis VANDERSTRAETE
pastoor in Booitshoeke en Wulpen
Pastoor Louis Vanderstraete hield er tijdens de oorlogsjaren 1914-18 een klein notaboekje bij waarin hij handgeschreven notities bewaarde over
wat zich in de dorpen Booitshoeke – waar hij pastoor was tijdens WO1 – en in de buurdorpen Wulpen - waar hij op 4 maart 1934 pastoor werd
– en in ’s Heerwillemskapelle gebeurde. Zo hield hij hierin de dopen, huwelijken en begrafenissen bij – volgens de geplogendheden in het latijn om ze later over te schrijven in de officiële kerkregisters. Hij bleef pastoor in Wulpen tot 1946 waarna hij zijn intrek nam bij de zusters in de
Coggelaan 23 in Veurne. Daar overleed hij op 17 oktober 1960. We nemen in opeenvolgende bijdragen in deze nieuwsbrief die gegevens over
zodat die moeilijke genealogische periode nauwkeurig kan worden bijgehouden.

Willy Moons

Geboorten en dopen in Booitshoeke in 1916
1) Vermeld in doopregister.
2) MARRANNES Maurits Jozef
Geboorte: 26 februari 1916 om 22 uur. Doopsel : 29 februari 1916. Zv. Ludovicus (26 jr.) en Augusta Degraeuwe (26 jr.), gehuwd en wonend in
Booitshoeke. Peter: Isidorus Degraeuwe, meter: Louisa Florizoone.
3) DEWITTE Odilus Camillus
Geboorte: 18 maart 1916 om 5 uur. Doopsel : 18 maart 1916. Il. zv. Elodia Dewitte (20 jr.), dv. Henricus en Elisa Ryckebusch. Vader onbekend.
Peter: Josephus Scherpereel, meter: Mathilde Wullaert.
4) DEWITTE Marcellus Cyrillus
Geboorte: 31 maart 1916. Doopsel : 1 april 1916. Zv. Camillus (29 jr.) en Sophia Allaeys (25 jr.), wonende in Veurne.
Peter: Achileus Dewitte, meter: Maria Allaeys.
5) VANDERBEKEN Gabriella Maria Josepha
Doopsel : 15 apr 1916. Dv. Omer Joannes-Baptiste (°27 dec 1881) en Margaretha Laleman (°4 jan 1888). Peter: Charles Laleman, meter:
Pharaildis Laleman.
6) HOLLEVOET Omerus Valerius
Geboorte : 21 mei 1916 om 9 uur. Doopsel : 21 mei 1916. Il. zv. Maria Hollevoet (21 jr.), dv. Romanus en Lucia Mahieu. Vader onbekend. Peter:
Joseph Scherpereel, meter: Mathilde Wullaert.
7) Margaretha CEMPINCK
Geboorte: 25 jun 1916. Doopsel : 26 jun 1916. Dv. Carolus (47 jr. wo. Schore) en Prudentia Dewulf (35 jr. ° Schore).
Meter: Mathilde Wullaert. Bij de geboorte was Prudentia Dewulf meer dan 9 maanden gescheiden van haar man.
8) DEVACHT Henricus Arthur
Geboorte : 7 aug 1916. Doopsel : 9 aug 1916. Zv. Juvenalis (31 jr.) en Augusta Coopman (34 jr.) gehuwd en wonend in Booitshoeke. Peter:
Arthur Devacht, meter: Luciae Coopman.
9) DESCHOOLMEESTER Zoe Cornelia
Geboorte : 9 september 1916. Doopsel : 11 sep 1916. Dv. Henricus (39 jr.) en Maria Cornelis (° Maveau 1884).
Peter: Firmin Cornelis, meter: Zoë Deschoolmeester.
10) BEUCKELAERE Anna Maria
Geboorte : 2 nov 1916. Doopsel : 3 nov 1916. Dv. Augustus, ex Vladslo °1869 en Alida Detavenier, ex-Vladslo ° 1876.
Peter: Juvenal Devacht, meter: Maria Hollevoet (minu?? Scherpereel).
11) DEVEER Paulus
Geboorte : Mons op 4 juli 1892. Doopsel : Booitshoeke 10 dec 1916. Zv. Edmondus (geboren in Soignies, overleden in Mons in 1902) en Betsa
Stielen (geboren in Luik, wonende in Brussel. Peter: pastoor L. Vanderstraete. Doopheer H. Maltrant(?).
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Geboorten en dopen in Booitshoeke in 1917
1) GOENS Renatus Henricus
Geboorte : 31 jan 1917. Doopsel : 1 feb 1917. Zv. Cyrillus (°15 jun 1885 in Wulpen) en Sidonia Scherpereel (°29 juli 1893 in Booitshoeke).
Peter: Josephus Scherpereel, meter: Eugenia Samyn.
2) BEUZELINC Rachel Maria Elisabeth
Geboorte : 28 februari 1917. Doopsel : 4 maart 1917. Dv. Henricus(°Eernegem 44 jr.) en Leonia Sanders (°Eernegem, 30 jr.) beiden wonend in
Booitshoeke. Peter: Carolus Mus, meter: Elisa Pollentier.
3) DEVACHT Maria Gabriel
Geboorte: 7 april 1917. Doopsel : 9 april 1917. Dv. Arthur Alfonsus (°24 april 1882 in Keiem) en Maria Malania Deblieck (ex Avekapelle 22 april
1884), wonende in Booitshoeke. Peter: Juvenal Devacht, meter: Rozalia Uytenhove.
4) BUYLAERT Helena Angela
Geboorte: 18 april 1917. Doopsel : 21 april 1917. Dv. Carolus Augusti (°4 maart 1885 in Booitshoeke) en Elisa Meesseman (°25 sept 1887 in
Wulpen), wonende in Booitshoeke. Peter: Julianus Meessemen, meter: Irma Buylaert.
5) JONCHEERE Andreas Arthur Johannes Carolus
Doopsel : 5 mei 1917. Zv. Odilon (°17 maart 1885 in ‘s Heerwillems Veurne) en Albina Maria Louisa Clotildis De Kempe ex-Pervijze 12 feb
1890, geboren in ’s Heerwillems Veurne. Peter: Arthur Joncheere, meter: Louisa Broucke.
6) HAUSPIE Elvire Cyrilla
Geboorte : 5 oktober 1917. Doopsel : 7 okt 1917. Dv. Cyrillus (°Woesten) en Romania Platevoet (°Proven).
Peter: Remi Chaerle, meter: Maria Lamerant.
7) DESCHOOLMEESTER Alice Elisa
Geboorte: 16 okt 1917. Doopsel : 18 okt 1917. Dv. Henricus (°1 okt 1877 in Booitshoeke) en Maria Cornelis (ex-Mouvaux, °15 dec 1885). Peter:
Camille Vlamynck, meter: Sidonie Scherpereel.
(Wordt vervolgd)

UITGAVEN VVF WESTKUST
Staten van goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau
• reeds zeven delen zijn verschenen van deze uitzonderlijke uitgave, in elk deel worden een 1000-tal staten
van goed op hun genealogische inhoud geanalyseerd
• deel 8 is ondertussen in voorbereiding en verschijnt begin april 2003
• kostprijs per deel: € 20 (+ evt. € 3,70 verzendingskosten)
Parochieregisters van Adinkerke (twee delen), Oostduinkerke, Koksijde, Wulpen, Adinkerke en SintJacobskapelle, door Joeri Stekelorum
• Alle akten van dopen, huwelijken en overlijdens zijn in deze delen opgenomen
• Info in ons documentatiecentrum
Driemaandelijkse nieuwsbrief:
• gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en via email
• € 4 voor postabonnementen (overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust)

Hoe word ik lid van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, € 62,50 minimum als beschermend lid) op rekening
414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere
tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling,
familieverenigingen, heraldisch college, enz.:
Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, minimum € 62,50 als beschermend lid) op
rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap,
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF,
Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

!!! wijziging openingsuren van ons centrum in juli en augustus !!!
elke zaterdagnamiddag open (14u – 16u) en niet op maandag
Uitgaven VVF-Westkust

Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau:
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn opnieuw twee delen verschenen van dit uitzonderlijke werk. Deel 8 is al verkrijgbaar,
deel 9 (nrs. 15871 t.e.m 17491) vanaf 1 juli. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 verzendingskosten). Overschrijven op nr.
979-2656699-68 van VVF-Westkust.
!!! NIEUW !!! de uitgave wordt gepland van de 19de eeuwse burgerlijke stand van Adinkerke (geboorten,
huwelijken en overlijdens), een boek van meer dan 500 blz. Enkel na voorintekening bij Marc Derudder te
bekomen (marc.derudder@vtiveurne.be, tel. 058 31 16 57). Kostprijs: 32 euro (+ € 3,70 verzendingskosten).
Driemaandelijkse nieuwsbrief:Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en per e-mail.
€ 4 voor andere postabonnementen. Overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust.
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Uit het notitieboekje van Louis VANDERSTRAETE
pastoor in Booitshoeke en Wulpen (deel 2)
Pastoor Louis Vanderstraete hield tijdens de oorlogsjaren 1914-18 een klein notaboekje bij waarin hij handgeschreven notities
bewaarde over wat in de dorpen Booitshoeke – waar hij pastoor was tijdens WO1 – en in de buurdorpen Wulpen - waar hij op 4 maart
1934 pastoor werd – en in ’s Heerwillemskapelle gebeurde. Zo hield hij hierin de dopen, huwelijken en begrafenissen bij. In
opeenvolgende afleveringen worden ze in deze nieuwsbrief gepubliceerd. Dit is deel 2.
Geboorten en dopen in Booitshoeke (Vervolg)
1918
1) BRIL Mauritius Henricus Cornelius
Geboorte: 2 jan 1918 om 12 uur. Doopsel: 3 jan 1918. Zv. Ludovicus Bernardus Bril (°5 feb 1877 in Wulpen) en Valeria Lucia Peene,
ex-Merkem °23 jan 1885. Peter Cyrillus Catrysse, meter Irma Feryn.
1919
1) BEUCKELAERE Herman Omerus
Geboorte: 4 feb 1919. Doopsel: 6 feb 1919. Zv. Augustus, ex-Vladslo °19 jan 1869, en Alida Detavenier, ex-Cadeur? °7 feb 1876. Peter
Pastoor L. Vanderstraete, meter Elisa Pollentier.
2) HAUSPIE Gabriel Louis Gerard Cornelius
Geboorte: 14 februari 1919. Doopsel: 17 februari 1919. Zv. Cyrillus (°17 feb 1874 in Woesten) en Romanie Platevoet ex-Proven ° 4
januari 1877. Peter Pastoor L. Vanderstraete, meter Alice Hauspie.
3) SINNESAEL Godelieve Maria Cornelia
Geboorte: 10 april 1919. Doopsel: 11 april 1919. Zv. Camillius (°Koekelare) en Louise Hollevoet (°Booitshoeke). Peter Romanus
Hollevoet, meter Leonie Delanoye.
4) GOVAERT Marcel Camiel
Geboorte: 8 mei 1919. Doopsel: 18 mei 1919. Zv. Petrus en Zenobie Vanlerberghe.
Peter Henricus Vanlerberghe, meter Celesta(?) Kerschieter.
5) BOEVE Raphael Cornelius
Geboorte: 22 juli 1919. Doopsel: 23 juli 1919. Zv. Cornelius en Lucia Coopman wonend in ’s Heerwillemskapelle. Peter: Joannes
Coopman, meter Zulma Boeve.
6) VAN DEN BUSSCHE Maria Suzanna Sophia Amelia Cornelia
Geboorte: 1 augustus 1919. Doopsel: 3 augustus 1919. Dv. Honoratius (°Veurne) en Helena Huyghe (°Kaaskerke). Peter Julius Van
den Bussche, meter Suzanna Van Overschelde.
7) BEUZELINC Ester Emma Irma
Geboorte: 19 augustus 1919. Doopsel: 24 augustus 1919. Dv. Henricus en Leionie Sanders ex-Eernegem en wonend in Booitshoeke.
Peter Eduard Sanders, meter Emma Beuzelinc.
8) BUYLAERT Godeliva Angela Cornelia
Doopsel: 21 september 1919. Dv. Carolus Augustus, ex-Booitshoeke °4 maart 1885, en Elisa Maria Meesseman, ex-Wulpen °25 sept
1887. Peter Theophiel Buylaert, meter Angela Meesseman.
1920
1) JONCHEERE Estella Maria Sophia Ludovica
Geboorte: 29 december 1919. Doopsel: 2 januari 1920. Dv. Odilonis Arthur Joseph, ex-‘s Heerwillemskapelle-Veurne °17 maart 1885
(zv. Johannes Franciscus en Sophia Vanhuysse, ex-Veurne) en Albina Martia Louisa Clotilde De Kimpe, °Pervijze 12 febr. 1890 (dv.
Camiel en Louisa Broucke). Peter Jerome Joncheere, meter Marie De Kimpe.
2) DEWEIRDT Camilius Cyrillius
Geboorte: 25 april 1920. Doopsel: 2 mei 1920. Zv. Seraphin (°17 nov 1889 in Lochristi) en Lazaria Glorie (°17 april 1890 in Woumen),
wonende in Booitshoeke. Peter David Glorie, meter Mathilde pro Emilia Verniers.
(Wordt vervolgd)
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Uit onze bibliotheek: de volkstelling van 1815
door A. BAERT en J. STEKELORUM

Onze bibliotheek telt heel wat volumes van de uitgave “Volkstelling 1815” van de VVF-Brugge . Het is een werk dat door
genealogen heel wat gebruikt wordt, omdat het een goed beeld geeft van de spreiding van de families in het begin van de 19de
eeuw. Het biedt meestal ook de mogelijkheid om de sprong te maken van de periode van de burgerlijke stand naar de periode
van de parochieregisters.
Graag geven wij je in dit artikel wat achtergrondinformatie over deze belangrijke bron voor familiekunde. Velen onder ons
gebruiken de telling, maar kennen het hoe en waarom wellicht niet.
[uit: Gyssels, Claire & Van der Straeten, Lieve, Bevolking, arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen (1796-1815)¸Gent, Belgisch
Centrum voor Landelijke Geschiedenis, nr. 89, 1986]

De telling van 1815 ontstond, evenals deze van het jaar IV, in een vrij woelige periode. De Fransen moesten nl. het onderspit delven
tegen de geallieerde legers en begonnen in februari 1814 terug te trekken uit onze gewesten. De geallieerde overwinnaars besloten
reeds op 21 juni 1814 tot de samensmelting van Noord en Zuid, o.l.v. koning Willem I, die toen reeds Soevereine Vorst van de
Verenigde (Noordelijke) Nederlanden was. In november 1814 werd bevolen een Algemene Volkstelling te houden in de Zuidelijke
Nederlanden. Het initiatief ging uit van de “regering”, met name van de commissaris-generaal van justitie, graaf C.I.P. de Thiennes de
Lombize, één van de vier commissarissen-generaal die door Willem I belast waren met het voorlopige bestuur van de Zuidelijke
Nederlanden. Zijn bedoeling was zeker niet louter van demografische aard, zoals blijkt uit een studie van G. Gadeyne [De volkstelling
van 1814 in West- en Oost-Vlaanderen. In: Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1981, p. 62] over deze telling: “Zo blijkt dat
vooreerst een gemeentelijke nominatieve telling gevraagd van de feitelijke bevolking die over onverdachte bestaansmiddelen beschikte;
ook voor inwonend huispersoneel en vreemdelingen (feitelijke bewoners die hun wettig domicilie buiten de gemeente hadden) waren
rubrieken voorzien. Blijkbaar voor administratief en politioneel gebruik werden ook inlichtingen gevraagd over de woning (eigendom of
huurwoning), eventueel het patent, het werkboekje en – voor de vreemdelingen – over hun “papieren”. Van die bewoners waarvan de
levenswijze of de bestaansmiddelen aanleiding gaven tot verdenking met betrekking tot hun (politiek?; crimineel?) gedrag en moraliteit,
diende een aparte lijst opgemaakt, met opmerkingen van de “maire” daarover en over de reden van hun verblijf in het land”.
Het ging er voornamelijk om de laatste categorie van de bevolking te kennen (vagebonden, onbetrouwbare individuen, prostituees,
mensen met een crimineel verleden e.d.) om waar nodig maatregelen te treffen.
De uitvoering van de telling gebeurde door het gemeentepersoneel – meestal de politie – en de uniformiteit van de informatie werd
verzekerd door het verplicht gebruik van de gedrukte tellingbladen. De telling bevat, behalve demografische, ook enorm rijke sociale en
economische indicaties.
Volgende informatie werd immers opgenomen bij de telling:
1. volgnummer
2. naam van de straat of sectie
3. volgnummer van het huis
4. naam, voornaam en leeftijd van de inwonenden
5. burgerlijke staat
6. eigenaar, huurder of onder-huurder
7. beroep
8. patentbelasting
9. geboorteplaats
10. identificatiepapieren (enkel voor vreemdelingen)
11. aantal kinderen jonger dan 12 jaar in het huishouden
12. andere opmerkingen
Het dient opgemerkt dat – in tegenstelling tot de telling van het jaar IV – de leeftijd en het geslacht van de kinderen jonger dan 12 jaar
wél opgegeven werd, zodat we een exactere leeftijdsstructuur kennen.
De kwaliteit van de verwezenlijking van de telling van 1815 verschilt van gemeente tot gemeente, maar voor West-Vlaanderen werden
alle gemeenten – met uitzondering van Nieuwmunster, Wenduine en St.-Katharinakapelle – volledig en goed bewaard, wat op zichzelf
reeds een garantie is voor de zorg en de nauwkeurigheid die de departementale overheid aan deze telling hechtte. Voor WestVlaanderen is de telling aldus beschikbaar voor 247 (voormalige) gemeenten, die dus systematisch door VVF-Brugge werden en nog
worden uitgegeven.
Vrijwel alle plattelandsgemeenten gingen na de wet van 11 november 1814 direct over tot de telling. Meestal werden de boeken reeds in
het voorjaar of de zomer van 1815 afgesloten. Doorgaans lieten de meest bevolkte gemeenten en vooral de
arrondissementshoofdplaatsen het langst op zich wachten. Zowat 73% van de tellingen werden voor 1 april 1815 afgesloten. Daar de
meerderheid van de opnamen in de winter gebeurden, zouden typische bijberoepen zoals weven wel eens lichtjes kunnen overschat
zijn.
In het arrondissement Veurne werd de telling gehouden in de periode december 1814 tot december 1816.

Onze VVF-documentatiecentrum beschikt over de eerste dertig delen van deze uitgave.
Alle Westkust- en Westhoek-gemeenten zijn ter inzage.
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Aanwinsten in ons documentatiecentrum
Sinds het vorige nummer van ons tijdschrift deed de bibliotheek volgende aanwinsten:
tijdschriften
- Vlaamse Stam 2001.
- Schrapnel 4de kwartaal 1999 en jaargang 2001
- tijdschrift Rond de Beverinck.
- Gestella nr. 3 en 4/2002 en jaargang 1988
- Rond de Beverinck nr. 3-4 2002.
Iconografie
- Bidprentjes 368 stuks.
- Rouwbrieven: ca. 500 stuks
familiegeschiedenissen en kwartierstaten
- Marcel Cloet zijn voorouders (J. Stekelorum).
- Nakomelingen Pieter Maes (familieboek).
- Genealogie familie Vandenberghe Brugge.
- Ancestors of Ignace Debruyne (°Veurne).
- Kwartierstaat Kamiel Donck.
- Genealogie Martinus Van den Neste.
- Genealogie Ludovicus Van de Neste.
- Genealogie N. van den Neste.
- Genealogie afstammelingen Michael Van Este (door Carine en Johny Vanheste)
- Jan Vanhouwe comd. Brigade 28/10/1798 in Zarren.
- Fam. Beyen in de Westhoek.
- Kwartierstaat Albertus Henricus Julius Opstaele
- Kwartierstaat Augustus Vermeylen.
- Nakomelingen Franciscus Lannoye (familieboek)
- Kwartierstaat Bart Derudder (door Marc Derudder).
- Genealogie Pieter Jacobus Vandamme.
- Genealogie fam. (De)Burgrave (door Joeri Stekelorum)
- P. Vandamme 1941 kand. Burgemeester te Brugge.
- Stamboek A. Catrysse 1838-1920.
- Stambomen van verwante West-Vlaamse families.
- Kwartierstaat Maurice Eduard Sallens .
- Kwartierstaat Prosper Antonius Jozef Van Langendonck.
parochieregisters en burgerlijke stand
- Index parochieregisters Schore deel 1 en 2.
- Huwelijken 22/9/1798-22/9/1800 in Nieuwpoort-Westende.
- Parochieregisters Zedelgem H-O 1792-1795.
- Huwelijken Oostduinkerke BS 1796-1900.
- PR Zedelgem H-O 1792-1797.
- Oostrozebeke D-H 1797-1802
- Dranouter klappers D-H-O 1694-1695.
- Index doopregisters Diksmuide 1650-1664.
bevolking en poorterij:
- Dranouter-telling 1795 (jaar IV).
- Buitenpoorters van Ieper in Dranouter.
- Kiezerlijst Nieuwpoort 2000.
- Hagepoorters van Ieper in Geluwe
- Volkstelling 1815 delen 1 tot 30.
- Koksijdse veldwachters 1799-1899.
- Buitenpoorters van Ieper in Zuidschote.
- Poorterij en nationaliteit door W. Van Hille.
- Regesten heerlijkheid Westhove in Nieuwkerke.
- Buitenpoorters van Ieper in Zonnebeke.
diverse:
- Vlaamse soldatenbrieven uit Napoleontische tijd van Mannekensvere-Middelkerke-Oostduinkerke-Schore-St.-Joris.
- Toekenning wapenschilden Vlaamse Heraldische Raad
- Historische gegevens Koksijde.
- Koksijde-Oostduinkerke kust en strand en paardenvisserij.
André Baert, bibliothecaris
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Wetenswaardigheden
Naam van de maanden in de loop der tijden

door Gilbert DUMON

Bij het raadplegen van akten, documenten, registers, tafels, enz., stelt men vast dat bij het vermelden
van de datum, de naam van de maand verschilt naar gelang de bron of de tijd. Het lijkt dan ook nuttig enkele van de verschillende
benamingen van de maanden op te zoeken ten dienste van de vorsers.
huidige kalender

nr.

Brugge (14de eeuw)

januari

parochieregisters
(Latijn)
Januarius

1

januarius

februari

Februarius

2

Sporkel

maart
april

Martius
Aprilis

3
4

Maerte
April

mei

Maius

5

mei

juni

Junius

6

wedemaent

juli
augustus

Julius
Augustus

7
8

hoymaand
oust

september

September

7bre

Gheerstmaent

oktober

October

8bre

saetmaent

november

November

9bre

horemaent

december

December

10bre

smeermaent

•
•
•

Jaerdach
Jour de l’an renoef (charter van 1282)
Niewe daghe (akte van 1289)

‘t Manneke uit de Mane
(Volksalmanak)
Louwmaand
Laumaent
Nieuwjaarsmaand
Sprokkelmaand
Lichtmismaand
Sporkele of Kortemaand
lentemaand, Dondermaand
Grasmaand, Gers- of
Oostermaand
Bloeimaand, Winnemaand,
Blommenmaand
zomer-weimaand,
zonnewendemaand
hooimaand, Lindemaand
oogstmaand, oest- of
Koornmaand
Herfstmaand, Geerste- of
Pietmaand
zaaimaand, bamis- of
Eekelmaand
slacht- of Loefmaand
Allerheiligenmaand
joel- of Midwintermaand
Wintermaand

Benamingen van 1 januari

Zoals bekend was de 1e januari niet altijd de eerste dag van het jaar, maar begon het jaar met Pasen.
Dit is veranderd in 1576 door een besluit van de Raad van Vlaanderen van 1575.
De 6e januari werd « dertiendaghe » genoemd. De legendarische drie koningen, Balthasar, Caspar
en Melchior bezochten het Kerstekind op de dertiende dag.
Oudere mensen spreken vandaag nog van «dertiendag».
Talen in Vlaanderen gesproken in de 13e eeuw
• Thiois : Dietsch – vlaams, door het Volk.
• Frans : sinds de komst van de Dampierre’s, aan het Hof.
• Latijn : in de Kerk.
Het woord «stove» betekende in de middeleeuwen niet alleen stoof of kachel, maar stoven waren ook baden of zweetbaden. In de
steden waren er tehuizen voor mannen en voor vrouwen, soms voor beide. De kroniekschrijver zegt dienaangaande : «Il parait que ces
établissements favorisaient la débauche».
In een charter van 1439 staat te lezen : Overspel : «Onredelicke wandelinghe».

Gebruik familienaam

Het gebruik van de familienaam werd in België verplicht in 1792 tijdens de Franse bezetting. De rechtsregels betreffende de
naamgeving staan in het decreet van 6 fructidor jaar II (25 aug. 1794) en de wetten van 11 en 12 germinal jaar XI (1 april 1803).
jrg 3 nr. 2
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Kwartierstaat schepen Pat Stockelynck (Koksijde)
Opzoekingen: Joeri Stekelorum
Lay-ouy: Willy Moons en “Stam2”

vaderskant

Pierre-Franç. STOCKELYNCK
° Oostduinkerke, 18 okt 1807
+ Oostduinkerke, 07 maa 1874
x Wulpen, 07 sep 1840

Pieter-Franc. STOCKELYNCK
° Oostduinkerke, 03 aug 1843
+ Oostduinkerke, 13 dec 1937
x Oostduinkerke, 13 jun 1874

Victor-Isidorus
STOCKELYNCK
° Oostduinkerke, 12 mei 1882
+ Oostduinkerke, 02 mei 1959

Amelia-Josephina DE
CLERCQ
° Wulpen, 09 mei 1817
+ Wulpen, 28 nov 1904

Charles-Nicolas DEPOTTER
° Oostduinkerke, 10 dec 1814
+ Oostduinkerke, 18 sep 1894
x Oostduinkerke, 12 feb 1848
Maria-Sophia DEPOTTER
° Oostduinkerke, 21 maa 1850
+ Oostduinkerke, 06 okt 1934
Susanna-Coleta VERMEESCH
° Oostduinkerke, 26 maa 1822
+ Oostduinkerke, 03 feb 1899
Marcel-Victor STOCKELYNCK
° Oostduinkerke,17 nov 1913
+ Veurne,29 dec 1999
x Oostende,02 feb 1942
geneesheer-huisarts
Carolus-Josephus DEPOTTER
° Oostduinkerke, 24 okt 1770
+ Oostduinkerke, 07 jul 1858
x Oostduinkerke, 14 feb 1814
Henricus-Joseph DEPOTTER
° Oostduinkerke, 26 maa 1836
+ Oostduinkerke, 27 okt 1920
x Oostduinkerke, 04 jul 1885
Maria-Theresia DECROP
° Koksijde, 27 jan 1793
+ Oostduinkerke, 10 nov 1880
Magdalena-Marg. DEPOTTER
° Oostduinkerke, 14 jul 1893
+ Oostduinkerke, 05 jun 1951
Jean-François FLORIZOONE
° Wulpen, 06 apr 1798
+ Oostduinkerke, 26 mei 1885
x Wulpen, 21 okt 1848
Philomena-Just. FLORIZOONE
° Oostduinkerke, 06 feb 1853
+ Oostduinkerke, 25 jun 1933
Isabella-Rosalia DEPOTTER
° Wulpen, 29 mei 1815
+ Oostduinkerke, 10 jan 1867

Patrick-Gilbert STOCKELYNCK
Lic. kinesitherapie en schepen
van sport in Koksijde
°Oostduinkerke, 07 aug 1945
x 10 okt 1969 Katharina Jacq.
LOONES °Diksmuide 2 sep 1949
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Petrus-Jos. STOCKELYNCK
° Veurne, 17 maa 1766
+ Oostduinkerke, 28 feb 1835
x Nieuwpoort, 20 apr 1800
Susanna-Ludov. DEMAZIERE
° Booitshoeke, 11 apr 1774
+
Michiel-Fr. DECLERCK
° Bredene, ca 1789
+ Wulpen, 24 sep 1864
x Wulpen, 31 jan 1816
Anna-Theresia DEMOLDER
° Wulpen, 27 maa 1791
+ Wulpen, 09 jan 1868
Carolus-Josephus DEPOTTER
° Oostduinkerke, 24 okt 1770
+ Oostduinkerke, 07 jul 1858
x Oostduinkerke, 14 feb 1814
Maria-Theresia DECROP
° Koksijde, 27 jan 1793
+ Oostduinkerke, 10 nov 1880
Henricus-Jos. VERMEERSCH
° Kaaskerke, ca 1779
+ Oostduinkerke, 02 nov 1854
x Oostduinkerke, 22 jul 1813
Maria-Theresia LANDSWEERT
° Adinkerke, 23 nov 1785
+ Oostduinkerke, 07 aug 1841
Joannes-Fr. DEPOTTER
° Koksijde, 02 jul 1737
+ Oostduinkerke, 28 feb 1787
x Oostduinkerke, 11 jan 1763
Isabella-Jacoba LEGEIN
° Oostduinkerke, ca 1734
+ Oostduinkerke, 25 mei 1811
Joannes-Baptiste DECROP
° Veurne, 30 maa 1764
+ Oostduinkerke, 16 mei 1831
x Koksijde, 16 nov 1790
Petronilla-Clara TANGHE
° Koksijde, 10 feb 1755
+ Oostduinkerke, 29 aug 1799
Henricus-Will. FLORISOONE
° Wulpen, 10 mei 1758
+ Wulpen, 19 okt 1836
x onbekend, ca 1790
Barbara-Francisca VIEREN
° Lo, 25 maa 1763
+ Wulpen, 26 maa 1842
Philippus-Jacobus DEPOTTER
° Oostduinkerke, 24 mei 1765
+ Wulpen, 21 jun 1841
x Wulpen, 10 apr 1804
Eugenia-Carolina DE
SCHOOLMEESTER
° Wulpen, 15 jul 1774
+ Wulpen, 10 nov 1846
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moederskant
Patrick-Gilbert STOCKELYNCK
Lic. kinesitherapie en schepen
van sport in Koksijde
°Oostduinkerke, 07 aug 1945
x 10 okt 1969 Katharina Jacq.
LOONES °Diksmuide 2 sep 1949

Franciscus-Xaverius COULIER
° Lombardsijde, 25 aug 1802
+ Westende, 02 maa 1859
x Middelkerke, mei 1824

Ludovicus-Franc. COULIER
° Westende, 23 apr 1832
+ Lombardsijde, 11 feb 1912
x Westende, 30 jun 1880
Anna-Maria COENE
° Middelkerke, 30 sep 1795
+ Lombardsijde, 13 okt 1869
Valentinus-Ambr. COULIER
° Lombardsijde, 11 sep 1882
+ Oostende, 17 maa 1938
x Westende, 1908
Carolus-Ludovicus MAES
° Westende, 15 okt 1823
+ Westende, 1904
x Westende, 30 aug 1850
Sophia-Amelia MAES
° Westende, 17 jan 1855
+ Westende, 1924

Elza-Gabrielle-Sophia-Ant
COULIER
° Oostende,05 okt 1919

Catharina-Christina VAN
LANDTSCHOOTE
° Westende, 30 aug 1828
+ Westende, 21 nov 1887

Philibertus-Jos. RAMOUDT
° Westende, 17 aug 1822
+ Westende, 18 feb 1876
x Westende, 27 apr 1854
Antonius-Franc. RAMOUDT
° Westende, 18 jan 1856
+?
x Lombardsijde, 27 jun 1877
Isabella-Theresia VAN DE
VELDE
° Westende, 21 mei 1810
+ Westende, 05 jan 1877
Urbania-Victora RAMOUDT
° Lombardsijde, 08 feb 1881
+ Oostende, 15 okt 1964
Henricus-Jos. BERTELOOT
° Lombardsijde, 27 maa 1823
+ Lombardsijde, 31 maa 1884
x Westende, 04 sep 1846
Nathalia-Sophia BERTELOOT
° Lombardsijde, 20 mei 1856
+?
Maria-Theresia TREVE
° Westende, 20 jul 1829
+ Westende, 1902
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Ferdinandus-Franc. COULIER
° Leisele, 02 mei 1767
+ Leisele, na 1824
x Wulpen, 08 mei 1792
Agatha-Lucia CALLIEZ
° Wulpen, 13 dec 1773
+ Leisele, 18 aug 1814
Philippus COENE
° Middelkerke, ca 1761
+ Middelkerke, 20 sep 1847
x Middelkerke, ca 1790
Perpetua PATURE
° Middelkerke, ca 1771
+ Middelkerke, 23 dec 1841
Henricus-Josephus MAES
° Mannekensvere, 08 aug 1787
+ Westende, 10 apr 1849
x Westende, 09 sep 1817
Maria-Theresia PIETERS
° Westende, 16 feb 1791
+ Westende, 1871
August VANLANDTSCHOOTE
° Westende, 30 jun 1791
+ Westende, 30 okt 1849
x Westende, 06 jun 1821
Joanna-Theresia DEVROE
° Eggewaartsk., 26 jul 1792
+ Westende, 07 aug 1836
Josephus-Leop. RAMOUDT
° Pollinkhove, ca 1795
+ Westende, 17 apr 1869
x onbekend, ca 1815
Henrica-Coleta TAILLIEU
° onbekend, ca 1793
+ Westende, 28 feb 1867
Joannes-B. VANDEVELDE
° Westende, 05 okt 1774
+ Westende, 11 okt 1847
x Westende, 26 mei 1807
Anna-Maria BILLIET
° Westende, 06 jul 1785
+ Westende, 1868
Winnocus-Fr. BERTELOOT
° Warhem, 13 maa 1782
+ Lombardsijde, 29 apr 1841
x Middelkerke, 14 nov 1818
Sophia COENE
° Middelkerke, 20 nov 1785
+ Lombardsijde, 1855
Franciscus TREVE
° Westende, 14 feb 1790
+ Westende, 09 feb 1850
x Westende, 28 jun 1813
Susanna-Catharina PIETERS
° Westende, 14 feb 1790
+ Westende, 09 feb 1850
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Beknopte genealogie familie Van Leke
door Joeri Stekelorum
De familie Vanleke is één van de oudste families aan de Westkust. Het waren vooraanstaande landbouwers en ze zitten dan
ook verweven in heel wat kwartierstaten van onze leden.
I. Ludovicus Vanleke. Hij huwde Catharina Coerseune. Overleden, 10 jun 1710, in Koksijde.
Kinderen:
II.1 i. Jacobus.
II.2 ii. Petrus.
II.1.Jacobus Vanleke. Geboren, circa 1660. Hij huwde Jacoba Mallebrancke, 7 jan 1683, in Adinkerke. Geboren in Houtem.
Kinderen:
i. Jacobus Ludovicus. Geboren, 31 okt 1686, in Adinkerke.
III.1 ii. Benedictus.
III.2 iii. Petrus.
iv. Joanna Rosa. Geboren in Houtem. Zij huwde, een eerste maal, Petrus Vanmiddelem. Zij huwde, een tweede maal, Leonardus
Joannes Bynet, zoon van Guilielmus Bynet en Maria Francisca Gheeraert, 1725.
v. Daniel. Geboren, 16 feb 1691, in Adinkerke.
vi. Petronilla. Geboren, 6 mar 1692, in Adinkerke.
III.3 vii. Joannes.
viii. Alexandrus. Geboren, 1 mar 1699, in Koksijde.
ix. Ludovicus. Geboren, 2 sep 1700, in Koksijde.
III.4 x. Ambrosius.
II.2 Petrus Vanleke. Geboren, circa 1665. Overleden, 3 aug 1721, in Koksijde (staat van goed Veurne nr. 10592). Hij huwde, een eerste
maal, Catharina Daninckx (Dehaene), 13 mei 1687, in Koksijde. Overleden, 4 nov 1700, in Koksijde. Hij huwde, een tweede maal, Anna
Maria Vetkens, dochter van Dieryck (Theodorus) Vitse en Maria Ollevier, 5 apr 1701, in Koksijde. Geboren, 12 mei 1683, in Koksijde.
Begraven, 26 dec 1726, in Koksijde.
Kinderen:
i. Petrus Constantinus. Geboren, 25 nov 1702, in Koksijde. Begraven, 19 dec 1726, in Koksijde.
III.5 ii. Franciscus Norbertus.
iii. Cornelius Jacobus. Geboren, 13 okt 1706, in Koksijde.
iv. Engelbertus Joannes. Geboren, 4 okt 1708, in Koksijde. Overleden, 17 mar 1715, in Koksijde.
v. Benedictus Franciscus. Geboren, 29 jul 1710, in Koksijde. Overleden, 31 aug 1711, in Koksijde.
vi. Maria Constantia. Geboren, 1 jun 1712, in Koksijde. Overleden in Veurne (D). Zij huwde Petrus Franciscus Bossant, zoon van
Petrus Bossant en Anna Francisca Debrol, 6 mei 1742, in Koksijde.
III.6 vii. Joannes Baptista.
III.7 viii. Anna Theresia.
III.8 ix. Ingelbertus Franciscus.
III.1. Benedictus Leeke. Geboren, 16 mar 1689, in Adinkerke. Overleden, 25 dec 1727, in Koksijde. Begrafenis: 28 dec 1727, in Koksijde.
St.v/goed: 1727, in Veurne, nr. 16001. Beroep: landbouwer en kerkmeester. Hij huwde Emerentiana Hollanders, dochter van Carolus
Hollanders en Jacoba de Buck, 17 nov 1712, in Koksijde. Geboren, circa 1683, in Bulskamp. Overleden, 4 feb 1773, in Koksijde.
Kinderen:
i. Anna Ludovica. Geboren, 21 okt 1713, in Koksijde. Overleden, 27 okt 1713, in Koksijde.
ii. Constantinus. Geboren, 19 nov 1714, in Koksijde. Hij huwde Anna Maria Streeck, dochter van Henricus Streeck en Cornelia
Houtsaeger, 9 okt 1749, in Koksijde.
iii. Benedictus Laurentius. Geboren, 18 mei 1716, in Koksijde. Begraven, 12 aug 1716, in Koksijde.
iv. Anna Maria. Geboren, 2 jun 1718, in Koksijde. Overleden, 4 nov 1779, in Koksijde. Zij huwde Joannes Franciscus Capon, zoon
van Joannes Capon en Maria Decoeur, 10 mei 1746, in Koksijde.
v. Benedictus Josephus. Geboren, 2 jun 1718, in Koksijde. Overleden, 11 sep 1718, in Koksijde.
vi. Maria Theresia Constantia. Geboren, 19 mar 1720, in Koksijde. Zij huwde Bernardus Engelbertus Desmit, zoon van Laurentius
Desmedt en Petronilla Sarasyn, 8 jan 1751, in Wulpen.
vii. Benedictus Laurentius. Geboren, 15 dec 1722, in Koksijde. Overleden, 5 apr 1761, in Koksijde.
viii. Constantia Theresia. Geboren, 12 aug 1724, in Koksijde. Zij huwde, een eerste maal, Cornelius Vankemmelbeke, zoon van
Joannes Vankemmelbeke en Anna Maria Spyckynck, 19 sep 1752, in Koksijde. Zij huwde, een tweede maal, Antonius
Ignatius Felix Bouden, zoon van Ignatius Bouden en Maria Ludovica Legrand, 4 feb 1772, in Wulpen.
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III.2 Petrus Vanleke. Geboren in Houtem. Overleden, mei 1726, in Schoorbakke, Pervijze. Begrafenis: 5 mei 1726, in Koksijde. Hij huwde,
een eerste maal, Perpetua Debroucker, dochter van Petrus Debroucker en Catharina Wittouck, 9 apr 1709, in Koksijde. Geboren in
Oostduinkerke. Overleden, 22 jan 1713, in Koksijde. St.v/goed: 15 mar 1713, in Veurne, nr. 37.876.
Kinderen:
i. Petronilla Perpetua. Geboren, 23 jun 1710, in Koksijde. Overleden, 20 jan 1792, in Alveringem (staat van goed Veurne nr.
7512). Zij huwde Alexander Jacobus Vlamynck, sep 1732.
ii. Jacobus Norbertus. Geboren, 20 jul 1712, in Koksijde.
Hij huwde, een tweede maal, Lucretia Degraeve (vrijlatesse van het Vrije), apr 1713. Geboren in Avekapelle. Overleden, 6 nov 1725, in
Koksijde (staat van goed Veurne nr. 3662). Begrafenis: 9 nov 1725, in Koksijde.
III.3. Joannes Leecke. Geboren, 20 mar 1694, in Koksijde. Overleden, 23 mei 1769, in Wulveringem (staat van goed Veurne nr. 1400).
Telling: 25 dec 1727, in Houtem. Beroep: landbouwer. Hij huwde, een eerste maal, Catharina Bervoet.
Hij huwde, een tweede maal, Maria Joanna Beyen.
Kinderen:
i. Carolus Joannes.
Hij huwde, een derde maal, Maria Jacoba Verhaeghe, mei 1755.
Kinderen:
ii. Joannes Baptiste. Geboren, circa 1757.
iii. Franciscus Benedictus. Geboren, circa 1763.
iv. Carolus Joannes. Geboren, 15 okt 1767, in Wulveringem.
III.4. Ambrosius Vanleke. Hij huwde Mildra Jacoba Vercken.
Kinderen:
i. Constantinus Ambrosius. Hij huwde Joanna Pillioen, dochter van Petrus Jacobus Pillioen en Maria Joanna Faes.
III.5. Franciscus Norbertus Vanleke. Geboren, 29 jan 1705, in Koksijde. Overleden, 4 apr 1764, in Oostduinkerke.
Hij huwde Dorothea Jacoba Desmidt, dochter van Laurentius Desmedt en Petronilla Sarasyn, 19 jun 1731, in Wulpen. Geboren, 30 jan
1713, in Wulpen. Overleden, 5 dec 1787, in Koksijde (staat van goed Veurne nr. 6664).
Kinderen:
i. Henricus Theodorus. Geboren, 3 aug 1732, in Koksijde. Overleden, 5 nov 1794, in Oostduinkerke.
ii. Anna Maria. Geboren, 3 feb 1734, in Koksijde. Zij huwde, een eerste maal, Joannes Baptista Ghyselen, zoon van Joannes
Ghyselen, 3 mei 1752, in Koksijde. Zij huwde, een tweede maal, Dominicus Deprez. Zij huwde, een derde maal, Philippus
Cailliau.
iii. Joannes Franciscus. Geboren, 27 okt 1735, in Koksijde. Overleden, 14 mei 1792, in Oostduinkerke. Beroep: landbouwer. Hij
huwde Victoria Jacoba Provoost, dochter van Philippus Laurentius Provoost en Victoria Jacoba Deconinck, 6 jul 1762, in
Oostduinkerke.
iv. Ambrosius Norbertus. Geboren, 7 okt 1737, in Koksijde. Overleden, 1 mei 1745, in Koksijde.
v. Petrus Jacobus. Geboren, 24 mar 1740, in Koksijde. Overleden, 26 mei 1740, in Koksijde.
vi. Franciscus Jacobus. Geboren, 26 feb 1742, in Koksijde. Overleden, 7 mei 1756, in Koksijde.
III.6. Joannes Baptista Vanleke. Geboren, 27 mei 1714, in Koksijde. Overleden, 15 jul 1747, in Lombardsijde (staat van goed Veurne nr.
10202). Beroep: landbouwer. Hij huwde Maria Baert, dochter van Philippus Baert en Catharina Reyns, feb 1743.
Kinderen:
i. Emmanuel. Geboren, circa 1745, in Lombardsijde.
ii. Franciscus Joannes. Geboren, 1747, in Lombardsijde.
III.7. Anna Theresia Vanleke. Geboren, 17 sep 1715, in Koksijde. Zij huwde Jacobus Messue, 30 jun 1733, in Koksijde. Geboren in
Ettelgem.
Kinderen:
i. Theresia Constantia. Geboren in Oostduinkerke. Overleden, 22 feb 1776, in Oostduinkerke. Zij huwde Joannes Norbertus
Vandewater, zoon van Joannes Baptista Vandewaeter en Norberta Tahon, 26 aug 1755, in Oostduinkerke.
III.8. Ingelbertus Franciscus Vanleke. Geboren, 12 mar 1717, in Koksijde. Overleden, 13 jul 1796, in Koksijde (levensgevaarlijk gewond bij
een inval in zijn woning). Beroep: landbouwer. Hij huwde, een eerste maal, Petronilla Francisca Devos, dochter van Petrus Georgius Devos
en Maria Josepha Fraeys, 12 aug 1745, in Wulpen. Geboren, 1726, in Ramskapelle. Overleden, 7 jul 1786, in Koksijde.
Kinderen:
i. Petrus Franciscus. Geboren, 29 nov 1747, in Koksijde.
ii. Franciscus Jacobus. Beroep: landbouwer. Geboren, 5 okt 1749, in Koksijde. Hij huwde Joanna Theresia Rathé, dochter van
Henricus Jacobus Ratthee en Maria Francisca Sarrazyn, 4 sep 1781, in Adinkerke.
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Ludovicus Norbertus. Geboren, 31 jan 1751, in Koksijde.
Henricus Jacobus Gilibertus. Geboren, 11 mei 1752, in Koksijde. Overleden, 29 mei 1752, in Koksijde.
Henricus Franciscus. Geboren, 7 dec 1753, in Koksijde. Overleden, 11 aug 1784, in Wulpen. Beroep: landbouwer. Hij huwde
Maria Joanna Vankemmelbeke, dochter van Justus Vankemmelbeke en Godeliva Demally, 14 sep 1779, in Wulpen.
Maria Petronilla. Geboren, 21 aug 1756, in Koksijde. Zij huwde, een eerste maal, Michaelis Vanbelle, zoon van Joannes
Vanbelle en Joanna Hindrickx, 8 aug 1775, in Koksijde. Zij huwde, een tweede maal, Petrus Bertinus Bruwaert, zoon van
Petrus Bruwaert en Petronilla Barrizeele, 12 apr 1785, in Adinkerke.
Engelbertus Jacobus. Geboren, 15 dec 1757, in Koksijde. Overleden, 3 mar 1758, in Koksijde.
Joannes Guilelmus. Geboren, 23 feb 1759, in Koksijde. Begraven, 16 okt 1766, in Koksijde.
Petrus Idesbaldus. Geboren, 12 feb 1760, in Koksijde. Begraven, 19 dec 1766, in Koksijde.

Hij huwde, een tweede maal, Felicita Rosalia Ryckewaert, dochter van Fredericus Joannes Ryckewaert en Joanna Petronilla Messiaen, 8
apr 1788, in Oostduinkerke. Geboren, circa 1763, in Booitshoeke. Overleden, 13 jul 1796, in Koksijde (levensgevaarlijk gewond in huis door
aanval).
(Bronnen: parochieregisters Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen, Adinkerke en staten van goed Kasselrij Veurne.)

Raadpleging van de registers van de Burgerlijke Stand.
door Gilbert DUMON
Sinds enkele jaren doen er zich in sommige gemeenten moeilijkheden voor om de registers van de burgerlijke stand te raadplegen. De
interpretatie van de wetgeving dienaangaande kan verschillen van gemeente tot gemeente en het gebeurt dat een hoge prijs wordt
gevraagd voor een afschrift.
Een vorser die bij zijn opzoekingen in Veurne ernstige moeilijkheden ondervond, heeft op 27 april 2001 een proces ingespannen tegen
de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en tegen de stad Veurne, die in eerste aanleg het pleit verloren en daartegen in hoger beroep
gingen. Op 12 februari 2003 heeft het Hof van Beroep te Gent in deze zaak arrest geveld. Het is wellicht nuttig te onderzoeken wat er
voor onze leden interessant is om te weten bij hun opzoekingen
- Artikel 32 van de (gecoördineerde) grondwet (van 17 februari 1994) voorziet :
«Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder
de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.»
Het Hof van Beroep oordeelt dat de registers van de burgerlijke stand wel degelijk bestuursdocumenten zijn als zijnde : «alle informatie
in welke vorm ook waarover een administratieve overheid beschikt» en vat het samen als volgt: «De gemeentelijke overheid is een
administratieve overheid die over de informatie neergelegd in de registers van de burgerlijke stand beschikt».
Het Hof zegt verder dat «uit art.45 B(urgerlijk) W(etboek) volgt m.b.t. de registers van de burgerlijke stand een bijzondere regeling wat
de openbaarheid ervan betreft. .... eenieder die doet blijken van een familiaal, wetenschappelijk of enig ander wettig belang, zonder
enige andere vorm van proces en zonder kosten, na mondeling of schriftelijk verzoek, toestemming kan bekomen vanwege de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg, om ‘bepaalde opzoekingen te laten verrichten of een eensluidend afschrift of een uittreksel te laten
afgeven over de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft’».
De beperkingen van §1 van het art.45 slaan enkel op akten die minder dan 100 jaar oud zijn.
Betreffende de kostprijs van kopieën dient onderscheid te worden gemaakt tussen:
1. De bewijskrachtige ttz. voor eensluidend verklaarde, ondertekende en gezegelde afschriften die onderworpen zijn aan het
zegelrecht.
2. De gewone: Het hof oordeelt dat: «slechts de kostprijs van het afschrift kan worden aangerekend».
Wat nu in de praktijk ?
De ondervinding leert dat het in elke gemeente verschillend is. Het hangt in ruime mate af van de persoon die u bij uw opzoekingen te
woord staat en zowat souverein is. Zoals hierboven uiteengezet werd ziin er echter regels waaraan hij zich dient te houden.
• In elk geval is het aangewezen een toelating te vragen aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg van het
gerechtelijk arrondissement waarin de gemeente ligt waar u opzoekingen wilt doen en hem de reden van uw aanvraag mede
te delen vb. genealogie.
• De kostprijs van een afschrift of uittreksel mag niet meer bedragen dan de kostprijs ervan.
• Een gouden regel is wellicht vriendelijkheid en discretie.
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Bezoek aan het V.C.G.H.
door Gilbert DUMON
Negen leden van de VVF-afdeling Westkust reisden op maandag 14 april naar Handzame voor een bezoek aan het Vlaams Centrum
voor Genealogie en Heraldiek (VCGH). Er waren vijf verontschuldigingen.
Mevrouw D. Cool legde uit hoe de heer Mispelon het centrum destijds heeft opgericht en er in is geslaagd het onder te brengen in een
gedeelte van de vernieuwde pastorij, waar het nu nog is gevestigd. Zij gaf een uitgebreid en duidelijk overzicht van de werking.
De lidmaatschapsbijdrage bedraagt € 17,50 en geeft onbeperkte toegang tot de lokalen,
niet-leden betalen € 3 per bezoek.
Het centrum beschikt over :
1. Microfiches van de klappers en de akten van de parochieregisters bewaard:
1. in het Rijksarchief Brugge
2. in het Rijksarchief Gent
3. in het Stadsarchief Mechelen
4. in het Rijksarchief Kortrijk, enkel de gemeenten Aalbeke tot Heule.
2. Bibliotheek (3 lokalen) met een uitgebreid aantal belangrijke werken over genealogie, heraldiek en geschiedenis, alsook,
inventarissen, biografieën, tijdschriften, volkstellingen, poortersboeken, staten van goed, wezerijakten, bidprentjes,
doodsbrieven.
Het aantal werken is dusdanig toegenomen dat de beschikbare ruimte onvoldoende wordt en uitbreiding zich opdringt. Dit
hebben we ten ander de visu kunnen vaststellen.
Men is begonnen aan een herinrichting van de bibliotheek en met het digitaliseren ervan.
3. Een driemaandelijks Mededelingenblad. 22e jaargang in 2003.
Na de uiteenzetting, kregen we vrije toegang tot alle lokalen en de meesten (voor de helft was het hun eerste bezoek aan het centrum)
hebben nog gedurende een uur de microfiches geraadpleegd, meestal met een gunstig resultaat.

Het oud archief van Oeren
door Lieven MOENAERT

Braakliggende gronden in 1749 en de inwoners in 1786

In het Rijksarchief te Brugge vinden we in de inventaris ‘TBO 63’ (TBO : toegangen met beperkte oplage) een aantal stukken “oud
archief” die ons heel wat namen van inwoners uit Oeren (en omgeving) laten kennen. Nummer 8 geeft een opsomming van de
verpachting van “vague” ( braakliggende) landen met vermelding van eigenaars en pachters. Enkele nummers bespreken we hieronder.
In nummer 6 vinden we ondermeer een inwonerslijst uit 1786.
♦ Verpachting van graslanden te Oeren in 1749 :
De verpachting van “vague” (= braakliggende) graslanden in Oeren voor het jaar 1749 op 19 juni 1749 door amman Joseph Pil. Dit
gebeurt in opdracht van hoofdman Pieter Van Poucke en zetter Bernardus Baeselen.
Deze openbare verpachting werd aangekondigd via een “kerkgebod” in Oeren, Eggewaartskapelle, Vinkem, Wulveringem en
Alveringem. De pachtsom is te betalen in handen van de ontvanger (voor 1749) van de parochie en is vrij van extra belastingen (met
uitzondering van de ‘ovijne’). De pachtprijzen worden hier niet overgenomen.
De eerste kolom geeft de oppervlakte weer, de tweede vermeldt de eigenaar en de derde de pachter. Tenslotte nemen we een
eventuele “borghe principael” op. De pachtsommen laten we hier terzijde.
Oppervlakte
5g
5g
4g
4g
4g
1g

Eigenaar
Boonefaes Pieter Jan te Pollinkhove
de heer van Mondrecourt
Plaetevoet Winnoc en consoorten
Soete Pieter uit Houtem
(hij “consenteert in de verpachtinghe”)
weduwe van Karel Degels te Veurne
de heer Villaer, priester en mevr. Villaer

1,5 g
1,5 g
2g

idem
idem
idem
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Pachter
Baeselen Bernardus
Van Raes Gheeraert
Pollynghel Joris
Lapo Jacob

“Borghe principael”
Vermeersch Pieter

Houvenagel Gabriel
De Bil Jan (wellicht uit
Eggewaarts, Keershof)
Bousse Ludovicus
De Bil Jan
Haelewyck Joseph

Huyghebaert Jan
Haelewyck Joseph
Haelewyck Joseph
De Bil Jan
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1g
1g
4 lijnen
2g
4 lijnen
11 lijnen
2g

idem
idem
idem
idem
sterfhuis van Van Sassen Roeland
idem
pastoor Merkem

5g
7l
2g
3g

Boonefaes Pieter Jan te Pollinkhove
dhr Ampe “daer” Annycke Sym “over agiert”
idem
-

♦ De inwoners van Oeren in 1786 :

Huyghebaert Jan
Vermeersch Pieter
Vermeersch Pieter
De Bil Jan
Pollynghel Joris
De Sodt Pieter
Vermeersch Pieter
overname door Deleu
Pieter
De Puydt Pieter
Bouxsoone Jacob
Schoonbaert Cornelius
De Sodt Pieter en De Bil
Jan

Houvenaeghel Gabriel
Vermeersch Pieter
De Puydt Pieter
De Leu Frans
Wicke Pieter Jacob
-

Om te voldoen aan een ordonnantie van de keizer (van 19 mei 1786) werd op 14 juli van hetzelfde jaar door de bestuurders van Oeren
een vragenlijst ingevuld. Zo leren we hieruit ondermeer dat de eucharistieviering op zon- en feestdagen in de zomer plaats vond om 10
uur en in de winter een uurtje later. De kerk van deze parochie geniet weinig inkomsten maar is toch voorzien van de “noodige
ornamenten”.
De interessantste gegevens vinden we in een lijst van de inwoners van dit dorp. We vinden er in de gezinnen soms de termen “tafelier”
en “tafelliereghe : dit zijn wellicht behoeftige of zorgbehoevende personen (bejaarden, zieken) die tegen een vergoeding kost en inwoon
krijgen. Studie van de disrekeningen van Oeren zou hierin wellicht verduidelijking kunnen brengen.
Gezinshoofd

Andere inwonenden

pastoor
Carteijn Pieter
Cheijrel Jacob
Lebbe Joseph
Gheldof Pieter
Samper Frans
Huyghebaert Pieter
Pollynghel Frans
De Poorter Philip
Barra Ludovicus
Jobs Pieter Frans
Follet Jan Baptiste
Vandenberghe Ignatius
Huyghebaert Karel
Verbeke Pieter
De Swarte Pieter
Cornelis Karel
De Poorter Philip Jacob
Harteel Jan
Houvenagel Pieter
Vermeesch Pieter
Verweerder Eugeen
Provoost Karel
Houvenagel Jeroom
Pauwels Jan
Daeldyck Pieter
Vermeesch Frans
Minu Ludovicus
Senave Andries
weduwe van Treson Engelbert
Dierendonck Matthijs
Provoost Frans
weduwe van Deleu Pieter
Vermerre Frans
Vermeesch Philip Jacob
Cornelis Jan Frans
Delepiere Frans

2 meiden en een tafelliereghe
Vrouw, knecht, meid, 4 kinderen
7 kinderen (waarvan 4 communicanten)
Vrouw, meid, 3 kinderen
Vrouw, 3 kinderen (waarvan 2 comm.), knecht, meid
Vrouw, kind
Vrouw, 2 kinderen (= 2 comm.)
6 kinderen (waarvan 3 comm.), een tafelliereghe
Vrouw, 2 kinderen
Vrouw, een tafellier, 1 knecht
Vrouw, 4 kinderen (waarvan 2 comm.)
Vrouw, knecht, meid
Vrouw
Vrouw, 4 kinderen, knecht, meid
Vrouw, 3 kinderen, knecht, meid
1 zoon (= communicant)
Vrouw, meid
Vrouw, zoon, meid
Vrouw, 6 kinderen, 2 knechten, meid
Vrouw, een tafelliereghe, meid
Vrouw, 5 kinderen (waarvan 2 comm.)
Vrouw, knecht, meid
Vrouw
Vrouw, kind, knecht, meid
4 kinderen en een kleinkind (“kindts kindt”)
Vrouw, kind
Vrouw
Vrouw, 3 kinderen
Vrouw, dochter
3 kinderen (waarvan 1 comm.)
Vrouw, kind
Vrouw
Dochter
Vrouw, 3 kinderen
Vrouw, 3 kinderen
Vrouw, kind, meid
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4
8
8
6
7
3
4
8
4
4
6
4
2
8
7
2
3
4
11
4
7
4
2
5
7
3
2
5
3
4
3
2
2
5
5
1
4
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Westkust
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, minimum € 62,50 als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van
VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven
verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch
college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF, Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

Op maandag 13 oktober om 19.30 in het VVF-centrum Koksijde:

Spreekbeurt door Kristof Papin
het Archive departementale du Nord te Rijsel: bronnen voor de Westhoek en Westkust
Uitgaven VVF-Westkust
Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau:
Sinds de vorige nieuwsbrief is opnieuw een deel verschenen van dit uitzonderlijke werk. Deel 9 (nrs. 15871 t.e.m 17491) is al verkrijgbaar.
En deel 10 verschijnt vanaf oktober. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 verzendingskosten). Overschrijven op nr. 979-2656699-68 van VVFWestkust.
De uitgave van de 19de eeuwse burgerlijke stand van Adinkerke (geboorten, huwelijken en overlijdens), een boek van meer dan 500 blz. is
ook beschikbaar. Dit enkel na voorintekening bij Marc Derudder (marc.derudder@vtiveurne.be, tel. 058 31 16 57). Kostprijs: 32 euro
(+€3,70 verzendingskosten).
Driemaandelijkse nieuwsbrief:Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en per e-mail.
€ 4 voor andere postabonnementen. Overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust.
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Uit het notitieboekje van Louis VANDERSTRAETE
pastoor in Booitshoeke en Wulpen
Pastoor Louis Vanderstraete hield tijdens de oorlogsjaren 1914-18 een klein notaboekje bij waarin hij handgeschreven notities bewaarde over
wat in de dorpen Booitshoeke – waar hij pastoor was tijdens WO1 – en in de buurdorpen Wulpen - waar hij op 4 maart 1934 pastoor werd
– en in ’s Heerwillemskapelle gebeurde. Omdat deze publicatie gegevens bevat die na 1900 plaatsvonden kunnen wij deze gegevens niet meer
verspreiden, spijts dat dit reeds voor 2 delen gebeurde. Wie belangstelling heeft voor concrete gegevens uit dit archief kan – mits afspraak terecht bij VVF Westkust.

Aanwinsten in ons documentatiecentrum
André Baert, bibliothecaris

Sinds het vorige nummer van ons tijdschrift deed de bibliotheek volgende aanwinsten:
Tijdschriften
- Vlaamse Stam 1999-2002.
- Westhoek nr. 2-2002.
- Gestalla maart, april, mei, juni 2003.
- Patrimoine Netradyle mai 2003 (bevat PR inventaris: 13 blz.).
- Tydingen Koksijde juli,augustus 2003.
- Mergelynck Tijdschrift jg. 8, nr. 2.
- Stamboompje 31ste jg. nr. 3.
- Genealogie en Computer jg. 19, nr. 2 tot 6.
Iconografie
- Bidprentjes: momenteel 1.832 stuks.
- Rouwbrieven, w.o. schenking Jozef Anseeuw. Totaal 5.461 stuks.
- Steekkaarten: geboorten: 569, huwelijken 163, overlijdens 358 stuks.
Familiegeschiedenissen en kwartierstaten
- Parenteel Noël (Natalis) LeFevre.
- Parenteel Theodoor Le Fevre.
- Parenteel JoannesSoete.
- Ik Aloïs Pollet.
- Kwartierstaat van Johan Musseeuw.
- Kwartierstaat van Romain Maes.
- Kwartierstaat van Gerard David.
- Archief van wijlen Maurice Schakman (overleden in 2003).
Parochieregisters en burgerlijke stand
- Adinkerke: registers BS geboorten 1801-1900.
- Adinkerke: registers BS huwelijken 1796-1900.
- Adinkerke: registers BS overlijdens 1796-1900.
- Westkust 2003.
- Wormhout: actes de décès tome 1, 1732 à an V.
- Register huwelijken St.-Laurentius Klerken.
- PR Zarren, alfabetische klapper dopen-overlijdens VVF Brugge 1980.
Bevolking en poorterij
- Volkstelling 1697 kasselrij Veurne.
- Volkstelling 1697 kasselrij Ieper.
- Staten van goed kasselrij Veurne, deel 9 en 10, VVF Westkust.
Diverse
- Kadaster en verzet (Brugge).
- Nieuwpoort-Bad in woord en beeld.
- Jaarboek bisdom Brugge 1997.
- Het Belgisch parlement.
- Veurne: een economische studie.
- Bibliografie van Veurne, 2 delen 1986-1991.
- Wie heeft wat, VVF 2003.
- Glossaire de Dunkerke et de la Flandre Maritime, dr. Louis Lemaire.
- De pauselijke zouaven, John Goderis.
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Voor u gelezen
Joeri Stekelorum, voorzitter

Tijdschriften
In de Archikrant (driemaandelijks ledenblad van de Vrienden van het Veurns Archief), afl. 2 van jaargang 13, verscheen van ons
bestuurslid Lieven Moenaert het artikel “Inventaris van de erfenisaangiften in het Veurnse. Een voorsmaakje: Sint-Jacobskapelle”. Hierin
verwijst hij naar de aanwezigheid in het Brugse Rijksarchief van de microfilms van de erfenisaangiften uit 19de eeuwse archief van het
Veurnse registratiekantoor. Lieven is bezig met alle namen waarvan een aangifte gedaan werd, te inventariseren. We kijken alvast uit
naar deze uitgave. In dit artikel worden de aangiften van personen uit Sint-Jacobskapelle vermeld.
In diezelfde Archikrant publiceert ons bestuurslid Jef Cailliau meer uitgebreide notities die hij nam bij de analyse van de staten van goed
van de Kasselrij Veurne. Ze geven aanvullende informatie uit deze staten van goed die voor een breder publiek van nut kunnen zijn (bijv.
aanwezigheid van kunstvoorwerpen in het sterfhuis, namen van huizen, bijzonder voorwerpen in de inboedel, enz.).
Nog in de Archikrant schetst Herman Demoen de totstandkoming van het decanaal archiefdepot voor Diksmuide.
In Rond den Beverinck, het driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring voor Lampernisse, Oostkerke, Pervijze en Stuivekenskerke komt
in het 2de nummer van de 3de jaargang (juni 2003) het dorp Lampernisse aan bod met onder andere “De familie Bladelin in de kasselrij
Veurne van 1230 tot de 16de eeuw” door P. Donche en W. Devolder.
In het Mededelingenblad van de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke (nr. 102, juni 2003), publiceerde onze
voorzitter Joeri Stekelorum een artikel over de oprichting van een associatie tussen de vissers Maes, Viane, Gonzales en Vanhove uit het
gehucht De Panne voor de exploitatie van de panneschuit Saint-Jean uit 1851.

Boeken:
In de reeks Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief, uitgegeven door het Mout- & Brouwhuis de Snoek, W&M vzw, verscheen
een nummer 8 onder de titel “Brouwerijen in Pervijze 1800-1914, de teloorgang van een nijverheid” van de hand van de Diksmuidse
stadsarchivaris en genealoog Chris Vandewalle. De vijf (verdwenen) brouwerijen en de brouwersfamilies die Pervijze ooit rijk was
worden er voortreffelijk in beschreven (te verkrijgen in het museum de Snoek te Fortem-Alveringem, www.desnoek.be en per e-mail
museum@desnoek.be).
Van de hand van Franz Denys (°Poperinge, 1929) verscheen onlangs bij Uitgeverij De Krijger uit Erpe het boek “De Vrijkorpsen van WestVlaanderen 1794”. Dit boek schetst de strijd van de bondgenoten Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hannover, Hessen en Nederland en van
de West-Vlaamse vrijkorpsen van einde april tot 20 juli 1794. Na drie maanden gevechten in West-Vlaanderen, West-Henegouwen en
Noord-Frankrijk behaalden de Franse revolutionairen de overwinning. Met dit boek maak je kennis met de andere zijde, “onze” zijde, de
West-Vlaamse vrijkorpsen en de bevolking die de keizer trouw bleven.
Ons lid Gaby Van Canneyt uit Koksijde schreef de geschiedenis van zijn familie neer in het prachtig uitgewerkte boek “De familie Van
Canneyt, Vancanneyt, Canneyt. Vijf eeuwen geschiedenis 1500-2000”. In ruim 240 bladzijden geschiedenis schrijft hij de
familiegeschiedenis chronologisch neer met tal van illustraties en anecdotes. Daarnaast telt het boek 160 bladzijden met de puur
genealogische informatie van de afstammelingen van Marijn Van Canneyt en waarin alle Van Canneyts in familieverband terug te vinden
zijn. Het unieke aan dit werk is de combinatie van een familiegeschiedenis en een genealogie in één boek. Zijn manier van werken berust
op technisch inzicht en is stellig het navolgen waard, want iedere genealoog weet hoe moeilijk het is om een familie op een eenvoudige
wijze, klaar en duidelijk voor te stellen. De familie Van Canneyt mag zich gelukkig prijzen over dergelijk overzichtelijk naslagwerk te
mogen beschikken. (informatie bij Gaby Van Canneyt, Ringweg 5 te 8670 Koksijde; het boek kost 25 + 5 verzendingskosten.
Martha Goderis (°Veurne, 1903) werd in januari dit jaar 100 jaar. Een reden voor familielid Filip Goderis uit Veurne om een boek samen
te stellen over haar voorouders Goderis en haar familieleden: “Een honderdjarige in de familie Goderis. Martha Goderis (1903-2003). Het
werd een overzichtelijk naslagwerk waarin heel wat families uit onze streek terug te vinden zijn en mooi geïllustreerd is met tal van oude
foto’s en bidprentjes. Naast uiteraard de familie Goderis vind je recente genealogische informatie over o.a. de families Bouckaert, Bril,
Busschaert, Calcoen, Cornelis, Depotter, Genest, Jonckheere, Lamoot, Louwagie, Pieters, Roseau, Vandewalle, Vanneuville, Vercoutter,
Vermoote enz. in dit boek terug.
Door Marnix Lowie uit Kortemark werd een naslagwerk van bijna 700 bladzijden over zijn familie samengesteld: Familieboek van Lohier,
Lowie; Louis; Löwi, tot…”. Het is vooral een opsomming van afstammelingen en relaties, maar is ook uitgebreid gedocumenteerd met
afschriften van akten uit parochieregisters, burgerlijke stand; foto’s; bidprentjes; rouwbrieven; documenten uit familiearchieven, enz. Ook
de familie Louwye en Louwie uit Oostduinkerke en hun afstammelingen komen uitgebreid in dit boek aan bod.
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Lijst van genealogische termen
Agnaat

Afstammeling in mannelijke lijn.

Ascendant

verwant in opgaande lijn (ouders, voorouders).

Castiliaans opvolgingssysteem
regeling waarbij ook vrouwen voor de opvolging in aanmerking komen (vergelijk: salische opvolgingsregel).
Cognaten

afstammelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn.

Cognatentafel parenteel.
Collateraal

zijwaartse verwant (tante, nicht).

Descendant

verwant in neergaande lijn (kinderen, kleinkinderen).

Endogamie

huwelijk binnen de familie.

Exogamie

het huwen met leden van een andere stam of familie.

Geneagram

combinatie van een parenteel met stukjes kwartierstaat.

Genealogie

1: geslachtkunde. 2: elk soort familieoverzicht dat het resultaat is van genealogisch onderzoek.

Kwartierdrager persoon van wie de voorouders in een kwartierstaat worden genoemd( = proband).
Sibbetafel

combinatie van voorgeslachten en nageslachten; compleet verwantenoverzicht.

Stamboom

1: nageslacht in mannelijke lijn. 2: schematisch opgezette genealogie in de vorm van een boom.

Stamreeks

voorgeslacht in mannelijke lijn.

Kwartierstaat een voorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn.
Majoraat

wijze van erfopvolging waarbij de oudste nog levende erfgenaam (meestal een zoon) voorgaat.

Matrilineair

langs vrouwelijke lijn.

Parentatie

generatie voorouders in een kwartierstaat.

Parenteel

een nageslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn.

Patrilineair

langs mannelijke kant.

Polygamie

huwelijk met meer vrouwen.

Proband

persoon van wie de voorouders in een kwartierstaat worden genoemd (=kwartierdrager).

Salische opvolgingsregeling
regeling waarbij vrouwen van de opvolging zijn uitgesloten (vergelijk met Castiliaans opvolgingssysteem).
Schematische opzet
weergave van de resultaten van een genealogisch onderzoek in een overzichtelijk schema (vergelijk met tabelarische opzet).
Senoriaat

wijze van erfopvolging waarbij oudste kind (meestal een zoon) of diens nakomeling voorgaan.

Tabellarische opzet
weergave van de resultaten van een genealogisch onderzoek,in bepaalde volgorde in een doorlopende tekst (vergelijk:
schematische opzet)
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Brugse Vrije - Wezerijakten
Gilbert Dumon, adj. secretaris

Na de parochieregisters is de meest onderzochte bron voor de familievorser wel de Staat van Goed. Dit allicht zeer terecht.
Zoals u weet werden de Staten van Goed overgeschreven in de weesboeken. Daarnaast moesten de voogden geregeld een rekening
voorleggen en op het einde van de voogdij een eindafrekening. Deze zijn terug te vinden in de weesboeken.
Die weesboeken worden helaas niet zo veelvuldig nagekeken. Nochtans: staten van goed kunnen verloren gegaan zijn. Weesboeken gaan niet
zo gauw verloren en beginnen soms veel vroeger. Voorbeeld: oudste staat van goed van het Ambacht Kortemark is van 1694. Het oudste
weesregister begint in 1527. Voor de stad Brugge: oudste staat van 1539, maar oudste register begint in 1398.
Hetzelfde geldt voor het Brugse Vrije. Dus een goede reden om de weesboeken na te zien.
Hebt u een staat van goed gevonden, dan staat daarop vermeld in welk register en op welke bladzijde u die akte terug kunt vinden.
Voorbeeld:
Op staat van goed van Pieter D’hindt (tweede reeks nr. 6661) staat N 1787 f° 137v. Dat betekent dat in het register van het Noordkwartier
van 787 op blz. 137 verso u die akte kunt vinden, eventueel met verdere gegevens aangevuld.
Vindt u geen staat van goed van een voorvader terug, alhoewel er toch één zou moeten opgemaakt zijn, kijk dan in het weesregister van het
betreffende jaar of even daarna. Misschien vindt u die daar wel.
U moet natuurlijk weten in welk kwartier de gemeente lag waar uw grootvader overleden is. Het is zo dat het Brugse Vrije verdeeld was in
drie kwartieren: Westkwartier, Noordkwartier en Oostkwartier.
Van de Heer Janssens van Aartrijke kregen we een overzicht van de kwartieren anno 1700.
Noordkwartier
Oostkerke Ambacht:
Oostkerke – Lapscheure – St.-Katelyne buiten Damme – Westkapelle
Dudzele Ambacht:
Dudzele – Koolkerke – Ramskapelle
Lissewege Ambacht:
Lissewege – Heist – Knokke
Zuienkerke Ambacht en parochie
Meetkerke Ambacht:
Meetkerke – St.-Pieters op de Dijk
Houthave Ambacht en parochie
Nieuwmunster Ambacht en parochie
Vlissegem Ambacht en aprochie
Klemskerke Ambacht en parochie
Oudenburg Ambacht:
Oudenburg – Ettelgem
Bredene Ambacht en parochie
Zerkegem Ambacht en parochie
Jabbeke Ambacht:
Jabbeke – Stalhille
Snellegem Ambacht en parochie
Zedelgem Ambacht en parochie
Loppem Ambacht en parochie
Varsenare Ambacht en parochie
Straten Ambacht en parochie Sint-Andries
Oostkwartier

IJzendijke –Oostburg

Westkwartier
Sheerwouters Ambacht heeft:
Camelinck Ambacht heeft:
Vladslo Ambacht heeft:
Gistel Ambacht heeft:
Woumen Ambacht heeft:
Esen Ambacht heeft:
Zarren Ambacht heeft:
Bovekerke en parochie
Koekelare en parochie
Ichtegem en parochie
Eernegem en parochie
Aartrijke en parochie
jrg 3 nr. 3

Ettelgem – Oudenburg – Zandvoorde – Bredene – St.-Catharine – Mariakerke
Stene – Snaaskerke – Leffinge – Wilskerke – Slijpe – Mannekensvere
Middelkerke – Westende
Vladslo – Keiem – Leke – Beerst – Schore – Noortover
Gistel – Zevekote – Houkevliet – Westkerke – Roksem – Ettelgem–Bekegem–Zerkegem–Zande-Moere
Woumen – Merkem
Esen – Klerken
Zarren – Handzame

Nieuwsbrief VVF Westkust p. 25

Huwelijken van personen afkomstig van Bachten de Kupe
afgesloten te Brugge tussen juli 1796 en januari 1815
Joeri Stekelorum, voorzitter
Alloo Antoine Joseph
W. Brugge
°Brugge, 14/02/1788 (21 jaar)
z.v. Alloo Jean Baptiste (57 jaar, W. Brugge) & Everaert Marie (58 jaar;
W. Brugge)
x Brugge, 21/07/1809 (akte nr. 130)
Rousseau Angelique Cecile
W. Brugge
°Westvleteren, 27/11/1783 (26 jaar)
d.v. Rousseau Jean Alexis (+Westvleteren, 12/04/1802) & Candaele
Petronille Therese (67 jaar; W. Westvleteren)
Allossery Pierre Francois
koopman, W. Leke
°Leke, 22/09/1785 (27 jaar)
weduwnaar van Marie Van De Casteele (+Leke)
z.v. Allossery Laurent (54 jaar, W. Leke; landbouwer) & Lust Anne Marie
(54 jaar; W. Leke)
x Brugge, 15/06/1813 (akte nr. 124)
Olieue Marie Therese
W. Brugge
°Brugge, 11/07/1787 (25 jaar)
d.v. Olieue Pierre (55 jaar, W. Brugge) & Oesborgh Anne (60 jaar; W.
Brugge)
Andries Aybert Joseph
W. Brugge
°Brugge, 18/01/1771 (34 jaar)
z.v. Andries Josse Dominique (+Brugge) & Callant Angeline Petronille
(+Brugge)
x Brugge, 5/09/1805 (akte nr. 218)
Struve Catherine Françoise Ant.
W. Brugge
°Nieuwpoort, 5/05/1777 (28 jaar)
d.v. Struve François Eugene (+Nieuwpoort, 24/06/1789) & Kyver Marie
Henriette (+Nieuwpoort)
Anica Pierre Jacques
herbergier, W. Brugge
°Aartrijke, 9/01/1761 (45 jaar)
weduwnaar van Regine Colpaert
z.v. Anica Pierre (73 jaar, W. Aartrijke; landbouwer) & De Rynck
Jacqueline (+Aartrijke)
x Brugge, 23/04/1806 (akte nr. 110)
Fiers Marie Therese
W. Brugge
°Alveringem, 3/08/1779 (26 jaar)
d.v. Fiers Pierre Matthieu (+Alveringem) & De Mol Anne Therese
(+Nieuwpoort)
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Annecaert Jean Baptiste
W. Brugge
°Jabbeke, 26/01/1766 (32 jaar)
z.v. Annecaert Charles (+Varsenare) & De Fevere Anne Jacqueline
(+Jabbeke)
x Brugge, 21/03/1798 (akte nr. 184)
Pynseel Constance
dienstbode, W. Brugge
°Izenberge, 10/04/1768 (29 jaar)
d.v. Pynseel Pierre (+Izenberge) & Gremonprez Isabelle (+Izenberge)
Anthoon Joseph Leonard
W. Brugge
°Brugge, 9/11/1781 (24 jaar)
z.v. Anthoon Jacques (+Brugge) & De Weerdt Isabelle (64 jaar; W.
Brugge)
x Brugge, 14/11/1805 (akte nr. 29)
Merveillie Jeanne Catherine
W. Brugge
°Diksmuide, 10/08/1787 (18 jaar)
d.v. Merveillie François (+Gistel, 17/05/1792) & N N
Autrique Jean Baptiste Joseph
schilder, W. Brugge
°Brugge, 28/11/1777 (20 jaar)
z.v. Autrique Joseph François (W. Brugge; herbergier) & Luret Antoinette
(W. Brugge)
x Brugge, 13/08/1798 (akte nr. 322)
Dornée Jeanne Therese
W. Brugge
°Nieuwpoort, 9/12/1774 (23 jaar)
d.v. Dornée Jacques (+Nieuwpoort) & Dobré Isabelle (+Nieuwpoort)
Barthier Charles Benoit
molenaar, W. Brugge
°20/03/1759 (48 jaar)
weduwnaar
z.v. Barthier Joseph (+28/11/1773) & Lanoy Marie Anne Angelique
(+26/11/1773)
x Brugge, 30/07/1807 (akte nr. 131)
Van Den Driessche Anne Therese
W. Brugge
°Nieuwpoort, 19/10/1777 (29 jaar)
d.v. Van Den Driessche Louis Jacques (W. Mariakerke; landbouwer) &
Sansen Anne Francoise (+Mariakerke, 23/06/1796)
opm.: Weduwnaar van Genevieve Van Schaeckbrouck
Bauwerlinck Pierre Jacques
W. Brugge
°Brugge, 21/05/1781 (24 jaar)
z.v. Bauwerlynck Philippe (55 jaar, W. Brugge) & Dewypere Marie (59
jaar; W. Brugge)
x Brugge, 29/05/1806 (akte nr. 159)
Rikour Rosalie ?ilie Cecile
W. Brugge
°Lo, 4/09/1776 (29 jaar)
d.v. Rikour Charles (+Lo) & Hendrycx Marie (+Lo)
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Beckert Jean
W. Brugge
°Fulda, 20/10/1751 (48 jaar)
z.v. Beckers André (+Fulda) & Diezin Catherine (+Fulda)
x Brugge, 25/09/1800 (akte nr. 2)
Boels Jeanne Claire Victoire
W. Brugge
°Veurne, 17/03/1754 (46 jaar)
weduwe van Jean Desmet
d.v. Boels Urbain (+Veurne) & Vandewaeter Victoire (+Veurne)

Bortier Louis Joseph Charles
fabrikant, W. Brugge
°Diksmuide, 25/09/1774 (29 jaar)
z.v. Bortier Pierre Andre (71 jaar, handelaar) & Lefevere Jeanne Therese
x Brugge, 24/05/1804 (akte nr. 137)
Stochove Therese Jeanne Marie
W. Brugge
°Brugge, 13/08/1777 (26 jaar)
d.v. Stochove Nicolas Emanuel (81 jaar, W. Brugge; rentenier) & Van
Ockerhout Jeanne Marie Anne Jacq. (+Brugge)

Bodino Norbert Francois
W. Brugge
°Nieuwpoort, 12/08/1788 (25 jaar)
z.v. Bodino Norbert (67 jaar, W. Nieuwpoort) & De Wilde Marie Therese
(+Nieuwpoort)
x Brugge, 13/01/1814 (akte nr. 15)
Rau Josephe Francoise
W. Brugge
°Brugge, 13/03/1782 (31 jaar)
d.v. Rau Andre (59 jaar, W. Brugge; molenaar) & Morreydt Jeanne
Catherine (63 jaar; W. Brugge)

Boudyn Ignace Joseph
dagloner, W. Brugge
°nieuwpoort, 27/03/1732 (71 jaar)
weduwnaar van Angeline Vandekerckhove
z.v. Boudyn Jean (W. Nieuwpoort) & Druyve Jeanne (W. Nieuwpoort)
x Brugge, 24/11/1803 (akte nr. 44)
Maquin Petronille Th. Caroline
W. Brugge
°Brugge, 25/01/1764 (39 jaar)
weduwe van Brunon Schoonooghe
d.v. Maquin Jacques (+Brugge) & Depuyt Christine (+Brugge)

Boeteman Louis Jacques Marie
schrijnwerker, W. Brugge
°Ieper, 9/10/1765 (32 jaar)
z.v. Boeteman Pierre Emanuel (W. Ieper) & Lucien Isabelle Susanne
Cornélie (+Ieper)
x Brugge, 14/06/1798 (akte nr. 262)
De Jumné Marie Therese Dimphe
W. Brugge
°Veurne, 12/04/1776 (22 jaar)
d.v. De Jumné Bonaventure Reginalde (+Veurne) & Van Acker Marie
Therese (W. Brugge)

Bovyn Jacques Joseph
dienstbode, W. Brugge
°Brugge, 20/03/1779 (22 jaar)
z.v. Bovyn Joseph (+Brugge) & Poivre Marie (W. Brugge)
x Brugge, 8/05/1801 (akte nr. 105)
Looten Anne Marie Catherine
W. Brugge
°Adinkerke, 3/06/1765 (35 jaar)
d.v. Looten François Norbert (+Veurne) & Clenewerck Anne Marie
Catherine (W. Adinkerke)

Boeten Pierre Dominique
boekdrukker, W. Brugge
°Veurne, 18/12/1787 (24 jaar)
z.v. Boeten Pierre Jacques (+Veurne, 8/06/1804) & Missu Francoise
Mouise (50 jaar; W. Veurne)
x Brugge, 18/11/1812 (akte nr. 181)
Meulenaere Rose Isabelle
W. Brugge
°Brugge, 23/06/1792 (20 jaar)
d.v. Meulenaere Eugene (41 jaar, W. Brugge; schoenmaker) & Hoornaert
Isabelle (40 jaar; W. Brugge)
Bonin Henri Joseph
kok, W. Brugge
°Acquin, 19/04/1768 (28 jaar)
z.v. Bonin Pierre (+Acquin) & Goidin Josephe (W. Acquin)
x Brugge, 20/01/1797 (akte nr. 60)
Boudeweel Lucrece Barbe
W. Brugge
°Houtem, 15/02/1771 (25 jaar)
d.v. Boudeweel Jean Baptiste (+) & Van Strazeele Anne Therese (W.
Houtem-bij-Veurne)
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Braet Constantin
metser, W. Brugge
°Sint-Andries, 2/09/1781 (30 jaar)
weduwnaar van Anne Marie Doubels
z.v. Braet Pierre (+Sint-Andries, 16/08/1808) & Delodder Marie Josephe
(70 jaar; W. Sint-Andries)
x Brugge, 22/04/1812 (akte nr. 58)
Bovyn Marie Cornelie
W. Brugge
°Pollinkhove, 14/12/1784 (27 jaar)
d.v. Bovyn Jean Baptiste (56 jaar, W. Pollinkhove; hovenier) &
Busschaert Marie Jacqueline (+Pollinkhove)
Bril Jacques Bernard Louis
W. Veurne
°Leisele, 19/06/1778 (30 jaar)
weduwnaar van Marie Spilliaert
z.v. Bril Jacques Louis (58 jaar, W. ) & Wenis Marie Francoise (50 jaar;
W. Leisele)
x Brugge, 22/09/1808 (akte nr. 171)
De Ghelper Marie Rosalie Colette
W. Brugge
°Veurne, 16/09/1774 (34 jaar)
d.v. De Ghelper Pierre Francois (+Veurne, 3/10/1802) & Lievekint
Rosalie Claire (+Veurne, 9/09/1800)
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Kwartierstaat schepen en VVF-voorzitter Joeri Stekelorum (Koksijde)
VADERSKANT
7

6

64 65 66 67

68 69 70 71

72 73 74 75

76 77 78 79

80 81 82 83

84 85 86 87

88 89 90 91

92 93 94 95

Jacobus
Steculorum

Charles Eugène
L'Epinoo

Fredericus
Steculoorum

Petrus Albertus
Visage

Augustin Benoît
Brigou

Petrus Debaenst

Antonius
Asseman

Petrus Jacobus
Temperville

° Pollinkhove,
4 jan 1817
+ Pollinkhove,
5 nov 1905

° Pollinkhove,
6 sep 1804
+ Pollinkhove,
3 apr 1868

x Lo, 4 jun 1845

x Pollinkhove, 24 x Pollinkhove, 7 okt x Lo, 11 mei 1853
apr 1843
1853

° Westvleteren,
8 maa 1803
+ Westvleteren,
21 maa 1886

° Gijverinkhove,
17 jun 1831
+ Gijverinkhove,
28 okt 1909

x Westvleteren, 21 x Beveren-Yzer, 22 x Leisele, 13 jun x Beveren-Yzer, 22
okt 1846
nov 1854
1861
jul 1868

Coleta
Syryn

° Lo,
3 aug 1824
+ Pollinkhove,
6 jan 1901

° Pollinkhove,
24 jan 1817
+ Pollinkhove,
2 apr 1885

° Pollinkhove,
6 apr 1826
+ Klerken,
26 dec 1898

° Lo,
26 okt 1827
+ Lo,
16 jun 1900

° Westvleteren,
5 jan 1821
+ Westvleteren,
19 nov 1897

° Beveren-Yzer,
29 jun 1826
+ Gijverinkhove,
26 apr 1900

° Beveren-Yzer,
1 apr 1831
+ Beveren-Yzer,
21 jan 1913

° Beveren-Yzer,
25 aug 1849
+ Beveren-Yzer,
27 dec 1914

34
35
Joanna Theresia
Lepino

36
Eduardus
Stekelorum

38
39
Silvia Visage

40
41
Petrus Brigou

42
43
Romanie Zenobie
Debaenst

44
Joannes
Asseman

46
47
Eugenia Leonia
Temperville

° Pollinkhove,
17 maa 1851
+ Pollinkhove,
22 nov 1931

° Pollinkhove,
18 sep 1855
+ Reninge,
14 nov 1933

° Lo,
30 jul 1854
+ Lo,
4 feb 1927

° Westvleteren,
13 nov 1853
+ Gijverinkhove,
24 sep 1933

° Gijverinkhove,
21 jun 1862
+ Gijverinkhove,
27 sep 1933

° Leisele,
10 sep 1862
+ Beveren-Yzer,
8 maa 1943

° Pollinkhove,
22 maa 1848
+ Pollinkhove,
19 maa 1933

33

x Pollinkhove, 29 apr 1879
Camillus Julius Stekelorum
° Pollinkhove, 11 feb 1880
+ Pollinkhove, 16 maa 1963

37

Sophia Maria
Leroy

x Pollinkhove, 16 sep 1885
17

18

Theresia Rosalia Lips

20

Theresia Leonia
Octavia
Wydoodt

45

° Beveren-Yzer,
28 aug 1870
+ Leisele,
10 nov 1951

x Beveren-Yzer, 7 dec 1892
21

Cyrillus Brigou
° Gijverinkhove, 26 sep 1888
+ Veurne, 1 sep 1971

x Pollinkhove, 5 mei 1909

22

23

Marguerita Asseman
° Beveren-Yzer, 14 jun 1896
+ Beveren-Yzer, 30 maa 1957

x Beveren-Yzer, 8 nov 1919
9

10

Julius Stekelorum
° Pollinkhove, 6 mei 1915
+ Beveren-Yzer, 17 okt 1995

Maria
Degros

x Stavele, 5 mei 1885
19

Christina Maria Stekulorum
° Pollinkhove, 29 nov 1887
+ Pollinkhove, 19 jul 1961

8

3

° Roesbrugge-Har., ° Krombeke,
14 jun 1826
9 jan 1840
+ Beveren-Yzer,
+ Beveren-Yzer,
19 maa 1876
25 mei 1908

Carolina
Debusere

16

4

° Lo,
9 sep 1823
+ Lo,
14 jul 1878

Maria
Joanna Melanie Marlier
Pannekoucke

32
Ludovicus
Stekelorum

5

° Pollinkhove,
26 jan 1815
+ Pollinkhove,
11 nov 1894

11
Godeliva Brigou

° Beveren-Yzer, 9 feb 1921
x Beveren-Yzer, 25 jul 1942

4

2
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Beroep: gepens. leraar

5
Rik René Stekelorum
° Beveren-Yzer, 30 dec 1942
x Oostduinkerke, 5 aug 1967 met: Magda Elisabeth Denys
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MOEDERSKANT
7

96 97 98 99

100 101 102 103

104 105 106 107

108 109 110 111

112 113 114 115

116 117 118 119

120 121 122 123

124 125 126 127

Carolus Denys

Henricus
Gadeyne

Joannes
Vandekerkhove

Petrus Ignatius
Vanyssacker

Ferdinandus
Vermeulen

Bernardus Roose

Petrus Jacobus
Rosseel

Jean François
Louage

° Hooglede,
15 nov 1785
+ Hooglede,
14 aug 1827

6

5

° Handzame,
8 okt 1796
+ Hooglede,
1 jul 1874

° Gits,
28 jun 1755
+ Gits,
28 jan 1835

x Hooglede, 24 feb x Hooglede, 30 okt x onbekend,
1813
1821
1809
Rosalia Kimpe

Maria
Baesen

° Oostnieuwkerke,
7 jun 1781
+ Hooglede,
2 jun 1870

° Gits,
12 feb 1796
+ Hooglede,
7 nov 1839

° Ruddervoorde,
16 mei 1786
+ Gits,
17 maa 1835

° Hooglede,
15 nov 1799
+ Hooglede,
24 aug 1833

48
49
Petrus Denys

50
51
Rosalia Gedeine

52
53
Ludovicus
Vandekerkhove

54
Juliana
Vanissacker

° Hooglede,
3 feb 1822
+ Hooglede,
5 jun 1897

° Hooglede,
21 nov 1833
+ Kortemark,
1 jan 1867

° Gits,
27 sep 1818
+ Hooglede,
17 jan 1902

° Hooglede,
14 mei 1829
+ Hooglede,
13 nov 1860

x Kortemark, 7 mei 1861

°Rollegem-Kapelle,
27 aug 1790
+ Hooglede,
29 jan 1855

Theresia Amelia Decruy

26

55

x Oostnieuwkerke,
28 apr 1837
Sophia
Saelens

° Hooglede,
2 maa 1812
+ Roeselare,

° Hooglede,
4 okt 1788
+ Hooglede,
24 aug 1857

° Roeselare,
27 okt 1805
+ Gits,
20 jun 1880

° Oostnieuwkerke,
22 feb 1815
+ Roeselare,
4 mei 1855

56
57
Ferdinandus
Vermeulen

58
59
Anna Theresia
Roose

60
61
Henricus Rosseel

62
63
Emerence Marie
Louagie

° Hooglede,
14 apr 1833
+ Hooglede,
13 jan 1908

° Hooglede,
19 feb 1833
+ Hooglede,
9 aug 1902

° Hooglede,
3 jul 1837
+ Hooglede,
3 apr 1906

° Kortrijk,
26 mei 1844
+ Hooglede,
16 nov 1924

28

29

Ferdinandus Vermeulen
° Hooglede, 12 nov 1860
+ Geel, 31 maa 1919

x Hooglede, 3 mei 1890

Coleta Juliana Verduyn

30

° Hooglede, 22 maa 1901
+ Bulskamp, 26 nov 1991

31

Elisa Maria Rosseel
° Hooglede, 9 dec 1865
+ Oostduinkerke, 6 feb 1947

x Hooglede, 16 mei 1887
13 14

15

Camille Josephe Denys

3

° Moorslede,
3 okt 1805
+ Menen,
11 aug 1864

x Hooglede, 25 mei 1857
27

Mathildis Vandekerkhove
° Hooglede, 5 nov 1860
+ Lichtervelde, 4 okt 1918

12

° Rumbeke,
ca 1801
+ Hooglede,
19 maa 1867

Antonia Robbe

x Hooglede, 11 jan 1860
25

Renatus Denys
° Kortemark, 27 apr 1862
+ Antwerpen, ca 1940

° Hooglede,
31 jul 1804
+ Hooglede,
10 mei 1845

na x Hooglede, 23 jan x Hooglede, 9 jan x Hooglede, 30 jun
1822
1833
1813

Barbara Coleta De Barbara Noppe
Caestecker

24

4

° Hooglede,
4 apr 1798
+ Staden,
na 1856

Magdalena Vermeulen
° Hooglede, 22 sep 1900
+ Oostende, 20 okt 1973
x Hooglede, 30 jan 1929

6

2

Beroep: Beroep: kinderverzorgster

7
Magda Elisabeth Denys
° Brugge, 6 aug 1944

x Oostduinkerke, 5 aug 1967

3

jrg 3 nr. 3

met: Rik René Stekelorum
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7de generatie
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Franciscus Xaverius Steculorum, geboren op 22 feb 1777 in Pollinkhove, overleden op 20 jul 1849 in Pollinkhove, gehuwd op 29 mei
1810 in Pollinkhove.
Antonia Emiliana Gratiana Demeester, geboren op 17 dec 1786 in Oostvleteren, overleden op 13 jun 1872 in Oostvleteren.
Joannes Xaverius Pannekoucke, ber. werkman, geboren op 23 nov 1795 in Reninge, overleden op 6 okt 1873 in Lo, gehuwd op 24
sep 1821 in Lo.
Joanna Debuysscher, geboren op 2 jul 1799 in Lo, overleden op 20 jul 1830 in Lo.
Joannes Franciscus Lépinois, ber. dagloner-wever, geboren op 3 sep 1764 in Leisele, overleden op 15 sep 1818 in Pollinkhove,
gehuwd op 21 mar 1800 in Pollinkhove.
Francisca Bernardina Theresia de Leu, geboren op 2 mei 1773 in Lo, overleden op 17 mar 1805 in Pollinkhove.
Franciscus Josephus Marlier, ber. timmerman, geboren op 14 jun 1769 in Watou, overleden op 10 aug 1831 in Pollinkhove, gehuwd
op 6 mei 1805 in Pollinkhove.
Catharina Cecilia Monica Verwaerde, geboren op 18 jul 1780 in Izenberge, overleden op 21 sep 1863 in Pollinkhove.

73

Franciscus Xaverius Steculorum, geboren op 22 feb 1777 in Pollinkhove, overleden op 20 jul 1849 in Pollinkhove, gehuwd op 29 mei
1810 in Pollinkhove.
Antonia Emiliana Gratiana Demeester, geboren op 17 dec 1786 in Oostvleteren, overleden op 13 jun 1872 in Oostvleteren.

75
75

(kwartierverlies)
Barbara Sophia de Buysere, ber. winkelierster, geboren op 11 mei 1793 in Pollinkhove, overleden op 22 aug 1859 in Pollinkhove.

76

Joannes Baptiste Visage, ber. landbouwer, geboren op 5 feb 1779 in Adinkerke, overleden op 28 nov 1854 in Lo, gehuwd op 17 feb
1800 in Lo.
Maria Joanna Victoria Verwaerder, geboren op 3 mei 1778 in Lo, overleden op 4 feb 1843 in Lo.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Carolus Eugenius Syryn, ber. landbouwer, geboren op 22 sep 1783 in Kaaskerke, overleden op 27 jun 1829 in Lo, gehuwd op 22 apr
1812 in Kaaskerke.
Maria Theresia Huyghe, geboren op 15 okt 1785 in Kaaskerke, overleden op 13 mar 1850 in Lo.
Jacobus Ludovicus Brigou, ber. veldwachter, geboren op 7 jun 1781 in Westvleteren, overleden op 20 mei 1866 in Westvleteren,
gehuwd op 14 feb 1803 in Westvleteren.
Barbara Regina Candaele, geboren op 7 jul 1771 in Westvleteren, overleden op 3 aug 1849 in Westvleteren.
Joannes Alexius Josephus Leroy, ber. landsman, geboren op 28 mar 1792 in Haringe, overleden op 26 nov 1869 in Westvleteren,
gehuwd op 19 aug 1818 in Westvleteren.
Rosalia Francisca Haelewyn, geboren op 22 jan 1794 in Elverdinge, overleden op 13 mar 1873 in Westvleteren.
Carolus Ludovicus Leopoldus Debaenst, ber. werkman, geboren op 14 jan 1801 in Oostvleteren, overleden op 29 jun 1873 in
Gijverinkhove, gehuwd op 8 mei 1827 in Gijverinkhove.
Maria Rosalia Wemelbeke, geboren op 7 apr 1800 in Leisele, overleden op 18 mar 1880 in Gijverinkhove.
Franciscus Albertus Andreas Lips, ber. werkman, geboren op circa 1786 in Houtkerque, F-Nord, overleden op 8 dec 1867 in
Beveren-Yzer.
Genoveva Constantia Alderweireld, geboren op 22 jul 1786 in Beveren-Yzer, overleden op 24 okt 1870 in Beveren-Yzer.

89

Jean François Asseman, ber. dagwerker, geboren op 6 feb 1799 in Westvleteren, overleden op na 1865, gehuwd op 21 aug 1820 in
Roesbrugge-Haringe
Maria Joanna Top, geboren op 15 aug 1789 in Haringe, overleden op 13 mei 1838 in Haringe.

90
91

Petrus Jacobus Degros, ber. werkman, geboren op circa 1791 in Izenberge, overleden op 9 apr 1855 in Beveren-Yzer.
Isabella Theresia Ghysel, geboren op 10 aug 1788 in Rexpoëde, F-Nord, overleden op 14 jan 1858 in Beveren-Yzer.

92

Jacobus Franciscus Temperville, ber. dagloner, geboren op 12 feb 1801 in Krombeke, overleden op 14 sep 1872 in Krombeke,
gehuwd op 1 mar 1827 in Beveren-Yzer.
Joanna Theresia Constantia Ryckman, ber. dagloonster, geboren op 27 mar 1805 in Beveren-Yzer, overleden op 19 okt 1881 in
Stavele.

93
94
95
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Franciscus Cornelius Ludovicus Wydoodt, ber. strodekker, geboren op 24 sep 1801 in Leisele, overleden op 12 okt 1875 in
Beveren-Yzer, gehuwd op 30 apr 1829 in Leisele.
Maria Theresia Kinget, geboren op 2 mar 1810 in Hoogstade, overleden op 5 mar 1888 in Beveren-Yzer.
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96
97
98

Henricus Denys, ber. landbouwer, geboren op 9 apr 1745 in Staden, overleden op 23 apr 1829 in Staden, gehuwd op 15 jun 1773 in
Staden.
Maria Joanna Francisca Schoonheere, geboren op 22 okt 1750 in Rumbeke, overleden op 10 apr 1829 in Staden.

99

Joannes Josephus de Caestecker, ber. timmerman, geboren op 28 dec 1752 in Oostnieuwkerke, gehuwd op 3 nov 1774 in
Oostnieuwkerke.
Cecilia Nathalia de Clercq, geboren op 26 feb 1754 in Oostnieuwkerke.

100
101

Engelbertus Gadeyne, geboren op circa 1774 in Kortemark.
Anna Theresia Lamote, geboren op circa 1751 in Hooglede.

102
103

Dominicus Noppe, ber. wever, geboren op 1770 in Rumbeke, overleden op 8 nov 1832 in Hooglede, gehuwd op 2 nov 1791 in Gits.
Joanna Theresia van Ackere, geboren op 25 jan 1772 in Gits, overleden op 20 dec 1850 in Hooglede.

104
105

Jacobus Petrus Kerkhove, geboren op 7 dec 1711 in Gits, overleden op 19 nov 1784 in Gits, gehuwd op 22 mei 1749 in Gits.
Albertina de Witte, geboren op 15 jul 1723 in Handzame, overleden op 31 dec 1811 in Gits.

106
107

Joannes Kimpe, geboren op 1752 in Ichtegem.
Anna Barbara Gunst.

108
109

Michiel Vanyssacker, ber. koopman, geboren op circa 1762 in Hooglede, overleden op 5 jan 1821 in Hooglede.
Anna Theresia Devos, geboren op 15 jan 1761 in Gits, overleden op 13 mei 1805 in Gits.

110
111

Henricus Josephus Baesen, ber. landbouwer, geboren op 5 dec 1764 in Hooglede, overleden op 9 aug 1844 in Hooglede.
Sophia Coleta Vermeulen, geboren op 21 jun 1775 in Roeselare, overleden op 1 okt 1801 in Oostnieuwkerke.

112
113

Augustinus Vermeulen, ber. landbouwer, geboren op 20 okt 1761 in Roeselare, overleden op 19 aug 1833 in Hooglede.
Isabella Clara Goddyn, geboren op 23 jan 1764 in Roeselare, overleden op 20 sep 1824 in Hooglede.

114
115

Matheus Joannes Decru, ber. landbouwer, geboren op 6 aug 1764 in Hooglede, overleden op 11 mar 1848 in Hooglede, gehuwd op
12 feb 1798 in Hooglede.
Susanna Cecilia Doom, ber. landbouwster, geboren op 10 apr 1774 in Hooglede, overleden op 19 feb 1828 in Hooglede.

116
117

Eugenius Silvester Roose, ber. werkman, geboren op circa 1752 in Rollegem-Kapelle, gehuwd op 15 sep 1789 in Dadizele.
Maria Theresia Bolle, geboren op 30 jul 1769 in Dadizele.

118

Joannes Franciscus Robbe, geboren op 22 dec 1751 in Oostnieuwkerke, overleden op 18 sep 1789 in Hooglede, gehuwd op 13 aug
1787 in Hooglede.
Maria Theresia Ostyn, geboren op 27 mei 1754 in Hooglede, overleden op 26 okt 1828 in Hooglede.

119
120
121
122

Petrus Jacobus Rosseel, geboren op 19 mei 1764 in Rumbeke, overleden op 3 jan 1821 in Hooglede, gehuwd op 11 okt 1798 in
Hooglede.
Coleta Verlinde, ber. spinster, geboren op 13 aug 1774 in Hooglede, overleden op 22 apr 1843 in Hooglede.

123

Joannes Baptiste Saelens, geboren op circa 1757 in Oostnieuwkerke, overleden op 18 jan 1813 in Roeselare, gehuwd op 5 mei 1791
in Roeselare.
Isabella Cecilia Larou, geboren op circa 1767 in Zedelgem, overleden op 11 aug 1812 in Roeselare.

124
125

(kwartierverliles)
Joanna Clara Louage, geboren op 27 jun 1781 in Ledegem, overleden op 23 dec 1811 in Ledegem.

126
127

Bernardus Verduyn, ber. wever, geboren op 10 mar 1770 in Gits, gehuwd op 27 jul 1802 in Gits.
Cecilia Denys, geboren op circa 1786 in Rumbeke.

Voor de verdere voorouders:
zie de genealogische webstek van Joeri Stekelorum:
http://users.skynet.be/stekelorum
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Andere bronnen voor genealogisch onderzoek
Gilbert Dumon, adj. secretaris
We geven in dit overzicht slechts voorbeelden want deze reeks is eindeloos: poortersboeken en buitenpoortersboeken (SAB nrs. 130 en 131), oorkonden
van private aangelegenheden (SAB nrs. 103 en 104), autografen (SAB nr. 109), inschrijvingslijsten ambachten, neringen, gilden en officies (SAB nrs. 313405), militielijsten (SAB 19de eeuw)
Bellebrieven 1800 – 1811 (SAB familiearchief Arents-Noentak-De melgar): aanplakbrieven met de aankondigingen van openbare verkopingen van huizen,
landerijen en renten met korte beschrijving en vermelding van de notaris.
Bevolkingsregisters 1792-1812, 1809-1830, 1846-1866, 1866-1880, 1880-1890 (SAB): voor elke periode werden per huis de bewoners en hun mutaties
bijgehouden, toegangen via klappers op naam, via straatnamen en via huisnummer.
Bevolkingstellingen (SAB en RAB): momentopname van de bevolking, uitgevoerd om diverse redenen, bv. 1748 (fiscale aard) en 1815.
Bouwvergunningen ca. 1800-1983 (SAB): vergunningen verleend door het stadsbestuur om te bouwen en te verbouwen, meestal met plannen, toegangen
via bouwheer en straatnaam en huisnummer.
Burgerlijke stand. 1796-1890 Parochieregisters 1565-1796 (SAB en RAB): akten van geboorten/dopen, huwelijken en overlijdens, toegang via klapper.
Croquis d’arpentage 1835- (SAB tot 1857 en Kadaster): opmetingschetsen van mutaties aan percelen (zie kadastrale leggers).
Ferieboeken van de thesaurie 1497-1796 (SAB nrs. 283): van ca. 1600 tot 1745 werden de particuliere aanvragen voor bouwwerken regelmatig
genotuleerd in deze registers.
Hinderlijke inrichtingen. 1800-1994 (SAB en RAB): dossiers van commodo et incomodo betreffende het opstarten en uitbaten van ongezonde en gevarlijke
inrichtingen(o.m. bedrijven), dikwijls vergezeld van een inplantingsplan, grondplan en technisch plan.
Kadasterkaart (kadaster en SAB): opzoeken van het kadastraal perceelnummer(sectie en nummer), op het uitgegeven plan Popp van 1865 kan ook het oud
huisnummer, in gebruik vóór 1866, worden terruggevonden.
Kadastrale leggers 1835-1994 (kadaster en SAB tot 1920): via het artikelnummer kunnen we de opeenvolgende eigenaars en de mutaties van het perceel
opsporen. Daarnaast ook de uitgegeven legger bij de kaart Popp, deze biedt een statische doorsnede voor het jaar 1854 tot 1865.
Klerken van de vierschaar 1484-1796 (SAB nr. 198 en RAB): maakten in opdracht van het stadsbestuur de protocollen op van de akten van burgerlijke aard
zoals akten van verkoop van eigendommen. De verkopingen en hypotheken in de zestendelen aangeduid, kunnen in deze archiefreeks worden opgespoord.
Toegang via inventaris Schouteet en index Cassetta.
Oorspronkelijke aanwijzende tabel 1835 (kadaster en SAB): via sectie (A,B,C,D en F) en het perceelnummer vinden we de verwijzing naar de legger
(artikelnummer).
Plannen oude huizen 17e-18e eeuw (SAB nr. 108) : bouwvergunninggen van het Ancien Regime, toegang via catalogus Schouteet.
Register van de grondbelasting ca 1800 (SAB): opgemaakt volgens de oude huisnummers met vermelding van de eigenaar en de bewoner. Dit is een
belangrijke link tussen nieuw en het oude kadaster.
Staten van goed 1e en 2e reeks 1539-1800 (SAB nr. 207): ook wel boedelbeschrijvingen (opsomming van de bezittingen en de schulden) genoemd,
opgemaakt naar aanleiding van een overlijden om het aandeel van de wezen vast te stellen. Toegang via index Schouteet. Zie ook: Bekommerde Boedels
(SAB nr. 202) = staten van goed met een negatief saldo en Staten van goed van het Brugse Vrije (RAB).
Verkopingen bij decreet 1554-1793 (SAB nr. 182): registers waarin de openbare verkopingen van gerechtelijk in beslag genomen goederen werden
geregistreerd.
Wezengoederen 1398-1784 ( SAB nrs 208 en 209): registers waarin het aandeel van de wezen in de nagelaten goederen werd opgeschreven. Toegang via
handschriftelijke indices op naam.
Zestendelen 1580- ca. 1800 (SAB nr. 138): registers opgemaakt per zestendeel (= zes secties) waarin van elk onroerend goed afzonderlijk, de verkopingen
en hypotheken werden bijgehouden. Toegang via publicatie Gilliodts..
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het lidgeld (€ 25 als gewoon lid, € 37,50 als steunend lid, minimum € 62,50 als beschermend lid) op
rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag “Vlaamse Stam”). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap,
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college, enz.: Centrum voor Familiegeschiedenis VVF,
Van Heybeeckstraat 3 in 2170-Antwerpen-Merksem.

-

AGENDA
nieuwjaarsdrink op maandag 26 januari

Uitgaven VVF-Westkust

Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau:
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn opnieuw twee delen verschenen van dit uitzonderlijke werk. Deel 10 (nrs. 17.492 tot
19.432) en deel 11 (nrs.19.433 tot 21.466) zijn verkrijgbaar. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 verzendingskosten).
NIEUW ! De inventarissen van de depots van de notarissen Heyvaert (1971 en2001), Simpelaere (1980) en Vanden
Bussche (2001) door Joeri Stekelorum, een boek van 270 blz., is ook beschikbaar. Kostprijs: 19 euro (+ € 3,70
verzendingskosten). Zie verder…
Driemaandelijkse nieuwsbrief: Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en per email. € 4 voor andere postabonnementen.

Alle uitgaven door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust.
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Onze nieuwe uitgave

Joeri Stekelorum, voorzitter

Inventarissen opgemaakt na overlijden in de regio Veurne (1796-1911)
bewaard in het notariaatarchief R.A. Brugge,
depots Heyvaert (1971 en 2001), Simpelaere (1980) en Vanden Bussche (2001)

In onze zoektocht naar het verleden en de geschiedenis van diverse families uit Bachten de Kupe maken we regelmatig
gebruik van de diverse 19de-eeuwse notariële archieven die, meestal op het Rijksarchief te Brugge, worden bewaard. Deze
blijken een onschatbare bron aan informatie te bevatten, die door de meeste genealogen echter nog niet ten volle worden
benut.
Naast aan- en verkoop van onroerende goederen vind je in deze notariële minuten tal van andere akten die een blik kunnen
werpen op het leven van onze voorouders: testamenten, toelatingen door de ouders voor het huwelijk van een zoon of
dochter, volmachten van familieleden uit het buitenland die hun zaken hier willen regelen, openbare verkopingen, de zgn.
akten van bekendheid, hypotheken en leningen, nummerverwisselingen n.a.v. de militieloting, enz.
Een aantal van deze akten (zoals verkopen) zijn gemakkelijk opspoorbaar via het archief van het hypotheek- en
registratiekantoor, waarvoor diverse repertoria (meestal alfabetisch) als toegang voorhanden zijn 1.
Een bijzonder onderdeel van de notariële minuten bestaat uit de inventarissen van nalatenschap die werden opgemaakt
na het overlijden en meestal ingeval de (erfenis)rechten van minderjarige kinderen dienden gevrijwaard te worden. Deze
boedelbeschrijvingen vindt men niet integraal terug in het archief van de registratiekantoren. Er werd wel overschrijving
gedaan van de onroerende bezittingen in het zgn. register van de burgerlijke akten (het zgn. nummer 5).
Deze rijke bron voor het documenteren van de familiegeschiedenis levert ons heel wat materiaal op voor verder onderzoek.
Naast de roerende inventaris van het huishouden werd immers ook een staat opgemaakt van alle "titels en papieren". Op
die manier kunnen we een perfecte reconstructie maken van de socio-economische situatie van de familie. Deze
inventarissen brengen soms ook onverwachte elementen aan het licht zoals emigratie van bepaalde familieleden. Een
reeds lang "verloren gelopen" familielid kan mogelijk op deze manier getraceerd worden.
Voor de ontsluiting van de notariële archieven zijn we, naast de indirecte mogelijkheid via het archief van registratie- en
hypotheekkantoren, aangewezen op slechts één instrument, namelijk de jaarlijkse repertoria. Elke notaris was immers, en
dit reeds vanaf de invoering van het moderne notariaat tijdens de Franse overheersing, verplicht om elk jaar alle verleden
akten bij te houden in een afzonderlijk register, het zgn. repertorium. Hierin vinden we, naast het nummer, de datum en de
typering (bijv. koopakte, testament, inventaris, enz.) van de akte, een beknopte beschrijving van de inhoud en van de
comparanten en het bedrag dat moest betaald worden bij de registratie van de akte. Alfabetische registers van de
comparanten vinden we slechts heel sporadisch terug. De consultatie van deze notariële archieven is aldus een hele karwei
vooraleer echte resultaten kunnen geboekt worden.
Om het de genealogen iets gemakkelijker te maken, hebben wij aldus het initiatief genomen tot het repertoriëren van alle
inventarissen opgemaakt na overlijden door notarissen uit de regio Veurne.
We hebben er voor geopteerd om te werken per deponerende notaris, omdat zij uiteindelijk de archiefvormers zijn. In
voorliggend deel worden de depots van de notarissen Heyvaert (depot 1971 en 2001), Simpelaere (1980) en Vanden
Bussche (2001) geëxcerpeerd. Er dient wel gewezen te worden op het feit dat de hier gepubliceerde informatie haar bron
vindt in de repertoria en dat dus niet de minuten zelf werden geconsulteerd, tenzij (uitzonderlijk) de repertoria ontbraken. Dit
heeft tot gevolg dat de beschrijving soms vrij beknopt is en enkel gericht op de nodige identificatie van de huishoudens
waarvan een inventaris werd opgemaakt. De registratie van de preambule van de minuten zelf (waarin o.a. informatie is
opgenomen over de kinderen, voogden, data van overlijden, enz.) zou een te omvangrijk werk zijn geweest. Dit boek dient
dan ook vnl. als middel tot (snelle) ontsluiting van de notariële minuten en meer specifiek wat de ruim 4.000 inventarissen
betreft.
Voorafgaand aan het eigenlijke overzicht, wordt de totstandkoming van de verschillende archiefvormers belicht en gaan we
iets dieper in op de verschillende notarissen die in de 19de eeuw in het Veurnse actief waren. In voorliggend deel komen
aldus notarissen aan bod die hun standplaats hadden in Veurne, Wulveringem en Alveringem.
Om de consultatie nog makkelijker te maken, wordt achteraan een alfabetische index opgenomen.

1

De archieven van de hypotheek- en registratiekantoren zijn gedeponeerd en raadpleegbaar in het Rijksarchief te BeverenWaas. Voor de ontsluiting van de reeksen 75 en 76 van het hypotheekkantoor van Veurne dient men echter een beroep te
doen op de reeks 72 die voor de volledige 19de eeuw evenwel nog bewaard wordt op het hypotheekkantoor van Veurne.
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Voor u gelezen

Joeri Stekelorum, voorzitter

Tijdschriften

 In de Archikrant (driemaandelijks ledenblad van de Vrienden van het Veurns Archief), afl. 3 van jaargang 13,
verscheen van onze voorzitter het artikel “19de-eeuwse notarissen en hun archief in Bachten de Kupe. Deel 1:
notarissen te Veurne en Wulveringem”. Hierin wordt een overzicht gegeven van de 19de-eeuwse rechtsvoorgangers
van de huidige notarissen te Veurne, nl. Frank Heyvaert en Paul Verhaeghe. Naast een beknopte biografie wordt ook
verwezen waar hun archief werd gedeponeerd. In aansluiting op dit artikel worden de inventarissen, opgemaakt na
overlijden, uit het notariaat van F.X. Ghewy (1835-1845), opgesomd.
 In diezelfde Archikrant publiceert ons bestuurslid Jef Cailliau het zesde deel van de meer uitgebreide notities die hij
nam bij de analyse van de staten van goed van de Kasselrij Veurne. Ze geven aanvullende informatie uit deze staten
van goed die voor een breder publiek van nut kunnen zijn (bijv. aanwezigheid van kunstvoorwerpen in het sterfhuis,
namen van huizen, bijzonder voorwerpen in de inboedel, enz.).
 In Rond den Beverinck, het driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring voor Lampernisse, Oostkerke, Pervijze en
Stuivekenskerke komt in het 3de nummer van de 3de jaargang (september 2003) het vervolg voor van het artikel “De
familie Bladelin in de kasselrij Veurne van 1230 tot de 16de eeuw” door P. Donche en W. Devolder.
 In Westhoek, het tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek, jrg. 18 (2002) nr.
3-4, is er een voortreffelijk artikel van Stefaan Riem, het platteland in de kasselrij Kassel in het begin van de 16de eeuw:
een renteregister van de armendis van Winnezeele, 1523 en een even nuttig artikel van Arnold Preneel “Het platteland
ten noorden van Ieper in het midden van de 16de eeuw: de penningkohieren van 1543 (3) Passendale”. Te raadplegen
in ons documentatiecentrum.

Vlaamse familienamen in Noord-Frankrijk
In een grensgebied merkt men steeds een bonte mengeling van anderstalige namen. Zo kan niemand naast de vele
Vlaamse familienamen kijken in Frans-Vlaanderen en ruimer in Noord-Frankrijk, vooral in de Rijselse agglomeratie. Wist u
dat onder de 5.000 meest verspreide familienamen in Frankrijk de naam Devos de 783ste plaats inneemt ? In de 20ste eeuw
was Devos de op twee na frequentste naam in Duinkerke.
Dat courante Nederlands/Vlaamse familienamen thuis zijn in Frans-Vlaanderen hoeft niet te verwonderen, omdat het
Nederlands er vanouds thuis was en nog is. Vandaar uit zijn die familienamen uitgezwermd. Maar bij nader toezien hebben
ze toch een streekgebonden karakter. In Pas de Calais, waar in de loop van de laatste tien eeuwen het Nederlands door
Picardisch of Frans verdrongen is, getuigt nog een enkele familienaam van die oude Nederlandstaligheid, zoals
bijvoorbeeld Dubreucq/Debreucq, waarin het element “breucq” een ontlening is aan het Nederlandse “broek”. Daarnaast
zijn er een aantal streekgebonden namen die verwijzen naar plaatsnamen uit de streek, zoals Vanstrazeele,
Vangrevelinghen, Vanappelghem (waarin het laatste element de dialectische uitspraak van Ebblingem vertegenwoordigt)
en vaak ook regionale namen die ook in de aangrenzende Belgische Westhoek voorkomen, zoals: Cappelaere, Brutsaert,
Top, Beun, Becuwe, Dezeure, Peperstraete, Ryckeboer, Ryckebusch, Scoonekindt, Swyngedauw e.a.
Een aantal namen beperken zich tot Frans-Vlaanderen en weerspiegelen het taalkundige conservatisme van het Vlaams in
Frankrijk. Ze verwijzen immers naar grondwoorden die alleen uit het Middelnederlands overgeleverd zijn. Bijvoorbeeld:
Debaevelaere (de babbelaar), Decroocq (iemand met krulhaar), Hoesland (een variant van Woesteland), Kerfyser en het
verkeerd gespelde Kersyser (iemand met veel schulden), Menebode (bode te paard) de oorspronkelijke schrijfwijze van het
Belgisch-Vlaamse Minnebo(de). Degaey en Despicht zijn twee uniek Frans-Vlaamse vogelfamilienamen.
De Frans-Vlaamse familienamen weerspiegelen natuurlijk ook typische dialecteigenaardigheden zoals de klinkerverkorting
in Schapman ipv Schaepman, of Mullemeester ipv Demeulemeester. Naast het typisch Frans-Vlaamse Devulder komt een
naam als Devolder ook voor in de Rijselse agglomeratie. Daar zal hij wel aan Belgische import te wijten zijn. We mogen
immers niet vergeten dat in de tweede helft van de 19de eeuw een ware volksverhuizing heeft plaatsgevonden, waarbij
duizenden Vlamingen, vooral uit oostelijk West-Vlaanderen en westelijk Oost-Vlaanderen naar de nieuwe industriesteden
van Roubaix, Tourcoing en Rijsel trokken.
Wie meer wil weten over de betekenis van zijn familienaam zij verwezen naar F. Debrabandere, “Verklarend Woordenboek
van de familienamen in België en Noord-Frankrijk” (Brussel 1993). Over de verspreiding van familienamen en de relatie met
de dialecten, met een uitvoerige bibliografie, handelt het “Dialectenboek 6 van de Streek : De weerspiegeling van dialecten
in familienamen”, uitgegeven door de Stichting Nederlandse dialecten.
Tekst van Hugo Ryckeboer in “KFV-Mededelingen” van juni 2002
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Louis Artan de Saint Martin,
kunstschilder overleden in Nieuwpoort-bad
door Joeri Stekelorum

Op zaterdag 24 mei 1890 sterft in Nieuwpoort-bad, toen nog grondgebied van de gemeente Oostduinkerke, de 53-jarige
kunstschilder Louis Victor Antoine Artan de Saint Martin. Hij stamde uit een adellijke Nederlandse familie, die daarbij
uitgesproken artistieke ambities had. Zijn vader was hoger officier en vleugeladjudant van prins Frederik van Nassau. Hij
werd geboren in Den Haag in 1837 en huwde met de Brusselse Marie Elisabeth Gavage, die reeds voordien in Brussel
overleden was.
Zijn eerste opleiding kreeg hij in Spa, bij de landschapschilders Edouard Delvaux en Henri Marcette. In Parijs kwam hij in
contact met Gustave Courbet en Camille Corot, meesters uit het Franse realisme en wegbereiders naar het impressionisme
toe.
Samen met zijn 7 jaar oudere vriend Louis Dubois vormde hij, in 1867, de "Societé libre des Beaux-Arts" te Brussel. Drie
jaar voordien, in 1864, was hij al bekroond geworden met een eerste prijs, samen met zijn vriend Henri Van der Hecht, door
de "Cercle Artistique de Bruxelles". In 1873-74 verbleef hij te Antwerpen. Zijn faam verwierf hij echter als plein-airist op de
stranden van de Belgische kust en in Bretagne. De anekdote wil, dat hij zich terugtrok in een douanehut op het strand van
De Panne, alleen maar om de zee te horen, terwijl hij ze onder kleur bracht. Om de originaliteit van zijn creaties te
omschrijven, noemde Jean Cadiran hem "l'Inventeur triomphant de la Mer du Nord".
Feit is dat Louis Artan gelogeerd was in het hotel van Jan Coolen 2 met als adres Zeebadplaats nr. 32 wanneer hij komt te
overlijden. Het heette toen Hotel de Tournai, dat in het begin van de 20ste eeuw plaats moest maken voor de verbreding van
de Voie Auguste (de huidige Albert I-laan). Het werd vervangen door het Hotel Cosmopolite dat nu nog op de hoek van de
Albert I-laan en de Elisalaan terug te vinden is.
Op vraag van zijn kinderen, nl. Jeanne, Louis jr. als “chef de portefeuille” werkzaam bij de Banque de Paris et des Pays-Bas
te Brussel en van Felix, onderluitenant bij het 3de regiment Jagers te voet, allen woonachtig te Elsene, wordt door notaris
Benoit Simpelaere uit Veurne overgegaan tot de opmaak van de inventaris van de nalatenschap van hun vader.
Voor hun belangen behartiging stelden de kinderen Artan de Veurnse kandidaat-notaris Camille Donck aan, schoonzoon
van notaris Simpelaere. Het is echter slechts een jaar later dat de inventaris wordt opgemaakt nl. op 24 april 1891. Dit
gebeurt in aanwezigheid van hotelier Coolen, vuurtorenwachter Ludovicus Vandenberghe (°Nieuwpoort, 1852) en Renon
Demaittre, beiden wonend in Nieuwpoort-bad.
Er werd door het gezelschap bezoek gebracht aan de kamers waarin Louis Artan had geleefd en troffen er volgende zaken
aan: drie kaders, twee schilderezels, zes versierde lijsten, vier niet versierde lijsten, drie schilderspaletten, 28
schilderborstels, één kleurendoos, één schildersdoos, een klapstoeltje, zes lepels, zes vorken, zes messen, vijf kragen, een
paar manchetten, een mantel, twee colberts, drie broeken, twee paar schoenen, een gillet, een vest, een overjas, twee
pijpen en een reistas. De notaris vond dit alles samen 188,50 frank waard.
De kunstwerken werden bewaard bij hotelier Jean Coolen en bij advokaat Joye te Veurne. Bij de eerste ging het om zeven
grote schilderijen, zes kleine schilderijen op hout en vier kleine schilderijen op doek. Bij advocaat Joye: zes doeken, enkele
studies en een aantal tekeningen samen bewaard in een lederen koffertje. De schilderijen werden niet geprezen.
Verder werd in een kleine geldbeugel nog 35 centimen gevonden.

2Joannes

Coolen werd geboren te Nieuwpoort op 21 juni 1844 als zoon van Marie Coolen (+Nieuwpoort, 21-09-1856). Hij huwde te
Oostduinkerke op 23 december 1875 met Maria Florentina Decaestecker (°Nieuwpoort, 26-02-1858) en was aanvankelijk blikslager
van beroep. Later hield hij te Nieuwpoort-bad een hotel open. Het echtpaar had zeven kinderen: Julien (°1876), Henri (1879-1893),
Albertine (°1880), Victorine (1885-1885), René (1887-1888), Gabriel (°1892) en Martha (°1894).
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Kunstenaar Artan had van niemand gelden tegoed maar wel een aantal schulden:
- hotelier Coolen had voor logementskosten en voeding tegoed: 463,51 frank;
- de weduwe Markey te Nieuwpoort voor levering van vlees: 166,05 frank;
- de weduwe Arthur Meynne te Nieuwpoort voor levering van bier: 54 frank;
- mevrouw Declercq-Michiels te Brussel voor levering van tafellakens en servietten: 96,40 frank;
- Jules David te Brussel voor onderhoud, logement en het doen van de was in het jaar 1883 (sic!): 150 frank;
- Debrauwere-Kesteloot te Nieuwpoort voor levering van kolen: 64,40 frank;
- de weduwe Marchand te Brussel voor levering van dranken en sigaren: 248,90 frank;
- dokter Maertens van Nieuwpoort, voor gedane behandeling en visities: 96 frank;
- bakker Auguste Sarrazyn 3 van Oostduinkerke had 40 frank tegoed voor de levering van brood aan de overledene;
- Voiturier, taxichauffeur avant la lettre dus, Dekeyser uit Nieuwpoort had tegoed voor reizen een bedrag van 25
frank en van 20 frank;
- Ook een zekere Loones uit Nieuwpoort had voor dezelfde prestaties een bedrag van 16 frank tegoed;
- dhr. Quaegebeur, griffier op het vredegerecht van Nieuwpoort heeft als kosten voor het bijeenroepen van de
familieraad 6 frank tegoed;
- Demeyer, gemeentesecretaris van Nieuwpoort stelde een lijkwagen ter beschikking voor de begrafenis wat 24
frank had gekost;
- Rosalie Coolsaet uit Nieuwpoort had als dienstmeid van Artan 13 frank tegoed;
- Philippe Eecke uit Nieuwpoort tenslotte voor de levering van de doodskist: 60 frank
- de dames Desmet van het Hôtel du Nord te Veurne, voor logement en voeding aan Artan: 2.300 frank.
Deze laatsten hadden evenwel, ter delging van de hoge schulden, beslag laten leggen op de schilderen die bij advocaat
Joye berustten te Veurne.
In totaal had kunstschilder Artan dus voor 3.843,26 frank schulden achtergelaten.
Hij werd begraven op het kerkhof van Oostduinkerke. Zijn monumentaal grafmonument, ontworpen door de bekende artdeco kunstenaar Victor Horta, laat niets vermoeden van de schulden die kunstschilder Artan na zijn dood heeft
achtergelaten… Het grafmonument is nog steeds te bewonderen op de gemeentelijke begraafplaats van Koksijde.

3

Augustus Josephus Sarrazyn werd geboren te Oostduinkerke op 15 februari 1868 als zoon van bakker Ferdinandus Eugenius
Sarrazyn (°Steenkerke, 27-04-1830 - +Oostduinkerke, 15-10-1899) en van Joanna Theresia Vanbeveren (°Veurne, 08-01-1824). Hij
trouwde te Oostduinkerke op 3 april 1888 met Elodia Maria Nowé (°Oostduinkerke, 13-12-1868)
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Huwelijken van personen afkomstig van Bachten de Kupe
afgesloten te Brugge tussen juli 1796 en januari 1815 (deel 2)
Brilleman Pierre Jean
tonnenmaker, W. Brugge
°Brugge, 7/07/1793 (21 jaar)
z.v. Brilleman Pierre (+Brugge) & Gregorius Jeanne (+Brugge,
30/10/1809)
x Brugge, 1/09/1814 (akte nr. 184)
Rogier Jeanne Therese
W. Brugge
°Nieuwpoort, 17/01/1787 (27 jaar)
d.v. Rogier Pierre (+Nieuwpoort, 24/03/1804) & Boomgaert
Jeanne (+Nieuwpoort, 12/03/1804)

Castelyn Jacques
wever, W. Brugge
°Brugge, 24/02/1781 (24 jaar)
z.v. Castelyn Josse (+Brugge, 3/10/1794) & Devos Therese
(66 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 5/09/1805 (akte nr. 219)
Donse Colette Cornelie
W. Brugge
°Nieuwpoort, 3/08/1781 (24 jaar)
d.v. Donse Charles (72 jaar, W. Westvleteren; dagloner) &
Houck Cornelie (+Nieuwpoort)

Buquoy Leon Jacques
wever, W. Brugge
°Brugge, 5/01/1755 (58 jaar)
weduwnaar van Jeanne Hollebeke
z.v. Buquoy Michel (+Brugge, 5/11/1797) & De Backere
Jeanne (84 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 8/02/1813 (akte nr. 21)
Vandenbussche Marie Jeanne Jossine
W. Brugge
°Nieuwpoort, 28/08/1768 (44 jaar)
d.v. Vandenbussche Jean Jacques (+Nieuwpoort, 24/03/1807)
& Oliviers Jeanne Francoise (+Nieuwpoort, 14/03/1802)

Catry Pierre Joseph
wever, W. Brugge
°Brugge, 19/03/1787 (21 jaar)
z.v. Catry Martin (43 jaar, dagloner) & Adriaenssens Isabelle
(46 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 24/02/1808 (akte nr. 041)
De San Isabelle Augustine Carol.
W. Brugge
°Diksmuide, 27/08/1780 (23 jaar)
d.v. De San Charles Baroné (45 jaar, W. Brugge; timmerman)
& Lambaere Marie Petronille (+Brugge)

Busschop Jean Eloy
rentenier, W. Brugge
°Brugge, 8/07/1765 (39 jaar)
weduwnaar van Rose Jossine De Wilde
z.v. Busschop Adrien (+Brugge) & De Wilde Anne (+Brugge)
x Brugge, 30/10/1804 (akte nr. 028)
Mesdagh Antoinette Colette Joseph
W. Brugge
°Nieuwpoort, 5/02/1773 (31 jaar)
d.v. Mesdagh Louis (+4/09/1784) & De Graeve Caroline (62
jaar; W. Nieuwpoort)
Caestecker Pierre Jean
loodgieter, W. Brugge
°Brugge, 27/11/1775 (21 jaar)
z.v. Caestecker Theophile Jacques (+Brugge) & Loys Caroline
Antoinette (+Brugge)
x Brugge, 19/11/1797 (akte nr. 68)
Albrecht Marie Jacqueline Cecile
W. Brugge
°Diksmuide, 1/02/1774 (23 jaar)
d.v. Albrecht Jacques Francois (+Veurne) & De Rieu Therese
(+Veurne)
Carcole Amand Jacques
schoenmaker, W. Brugge
°Brugge, 2/11/1780 (23 jaar)
z.v. Carcole Charles (49 jaar, W. Brugge) & Van Den Broucke
Cecile (+Brugge)
x Brugge, 29/11/1804 (akte nr. 052)
Van Hulst Françoise Catherine
W. Brugge
°Diksmuide, 29/12/1771 (30 jaar)
d.v. Vanhulst Joseph (+Slijpe, 29/01/1793) & Demulder
Petronille (+Diksmuide, 2/07/1783)
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Claeijs Pierre Jacques François
kleermaker, W. Brugge
°Brugge, (20 jaar)
z.v. Claeijs Jacques (W. Brugge; dagloner) & Tollenaere
Regine (W. Brugge)
x Brugge, 31/12/1799 (akte nr. 52)
Winnock Jeanne Therese Constance
dienstbode, W. Brugge
°Hoogstade, 8/08/1775 (24 jaar)
d.v. Winnock Jean Albert (+Hoogstade) & Du?? Josephe
Constance (W. Hoogstade)
Clemmersseune Albert Antoine
muzikant, W. Brugge
°Veurne, 27/01/1770 (32 jaar)
z.v. Clemmersseune Pierre Joseph (+Veurne) & Peellaert
Jeanne Eugenie (+Veurne)
x Brugge, 11/05/1802 (akte nr. 136)
Annoot Catherine Therese
W. Brugge
°Brugge, 13/05/1773 (29 jaar)
d.v. Annoot Jean Henri (65 jaar, W. Brugge; particulier) &
Vandermeersch Jeanne Josephe (W. Brugge)
Coene Jacques Augustin Louis
schipper, W. Veurne
°Lo, 15/11/1781 (29 jaar)
z.v. Coene Pierre (+Pollinkhove, 28/04/1810) & Noën Brigitte
(+Pollinkhove, 11/08/1802)
x Brugge, 13/10/1810 (akte nr. 211)
Lissnyder Jeanne Francoise Colette
W. Brugge
°Brielen, 21/12/1783 (27 jaar)
d.v. Lissnyder Urbain Modeste (49 jaar, W. Brielen; schipper) &
De Busschere Isabelle Josephe Colette (49 jaar; W. Brielen)
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Colin Jean Joseph
metser, W. Brugge
°Brugge, 3/11/1789 (25 jaar)
z.v. Colin Jean (56 jaar, W. Brugge; kleermaker) & Fonteyne
Therese (74 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 11/11/1814 (akte nr. 280)
De Clerck Damienne Josephe
W. Brugge
°Nieuwpoort, 23/04/1778 (36 jaar)
d.v. De Clerck Pierre Francois (+Nieuwpoort, 16/01/1807) &
Van Tomme Isabelle Francoise (+Nieuwpoort, 21/04/1788)
Collet Alexandre Jean Ernest
W. Nieuwpoort
°Nieuwpoort, 23/03/1777 (27 jaar)
z.v. Collet Jean Ernest (+Nieuwpoort) & Mortier Barbe Josephe
(50 jaar; W. Nieuwpoort)
x Brugge, 26/12/1804 (akte nr. 061)
Deroo Marie Anne
W. Brugge
°Gent (O.VL.), 12/06/1784 (20 jaar)
d.v. Deroo Jean (53 jaar, handelaar) & Fockedey Jeanne
Therese (50 jaar)
Collet Alexandre Jean Ernest
W. Nieuwpoort
°Nieuwpoort, 23/03/1777 (27 jaar)
z.v. Collet Jean Ernest (+Nieuwpoort) & Mortier Barbe Josephe
(50 jaar; W. Nieuwpoort)
x Brugge, 26/12/1804 (akte nr. 061)
Deroo Marie Anne
W. Brugge
°Gent (O.VL.), 12/06/1784 (20 jaar)
d.v. Deroo Jean (53 jaar, handelaar) & Fockedey Jeanne
Therese (50 jaar)
Corveleyn Henri Jacques Francois
molenaar, W. Brugge
°Pervijze, 9/01/1784 (28 jaar)
z.v. Corveleyn Joseph Emanuel (73 jaar, W. Pervijze;
chirurgijn) & Greyt Jeanne (60 jaar; W. Pervijze)
x Brugge, 6/06/1812 (akte nr. 87)
Mestdagh Marie Therse Reine
W. Brugge
°Brugge, 14/08/1785 (26 jaar)
weduwe van Pierre Schotte
d.v. Mestdagh Jacques Henri (+Brugge, 25/10/1794) &
Maertens Francoise Therese (52 jaar; W. Brugge)
Cuvelier Engelbert Francois
molenaar, W. Brugge
°Kaaskerke, 1/05/1780 (31 jaar)
z.v. Cuvelier Francois Hubert (+Zevekote, 24/08/1805) &
Commeyn Marie Constance (+Diksmuide, 22/09/1809)
x Brugge, 9/04/1812 (akte nr. 45)
Van Poelvoorde Jeanne Claire
W. Brugge
°Brugge, 3/08/1785 (26 jaar)
d.v. Van Poelvoorde Joseph (+Brugge, 9/11/1794) & De
Jonckheere Marie Josephe (55 jaar; W. Brugge)
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Daele Charles Albert
kleermaker, W. Brugge
°Brugge, 4/11/1780 (28 jaar)
weduwnaar van Jeanne Claeys overleden te Adegem
z.v. Daele Jean (+Brugge, 31/01/1800) & Vanden Bouckhaute
Antoinette (70 jaar; W. Brugge)
x Brugge, 27/07/1809 (akte nr. 138)
Rouche Anne Jacqueline Josephine
W. Brugge
°Nieuwpoort, 14/05/1787 (22 jaar)
d.v. Rouche Pierre (+Nieuwpoort, 17/09/1794) & Houdermerck
Jacqueline Rosalie (66 jaar; W. Brugge)
Damareé Charles Alexandre
dienstbode, W. Brugge
°Veurne, 27/02/1787 (24 jaar)
z.v. Damarée Charles Corneille (+Veurne, 20/11/1795) &
Verhelle Isabelle Claire (+Veurne, 19/10/1808)
x Brugge, 31/01/1812 (akte nr. 21)
Claeys Costance Dorothée
W. Brugge
°Brugge, 29/11/1784 (27 jaar)
d.v. Claeys Pierre (+Brugge, 20/01/1810) & Van Lede Isabelle
(59 jaar; W. Brugge)
De Bruyne François Antoine
handelaar, W. Nieuwpoort
°Nieuwpoort, 22/09/1759 (37 jaar)
weduwnaar van Anne Marie Vlieghe
z.v. De Bruyne Guillaume (+Nieuwpoort) & De Croos Petronille
(+Nieuwpoort)
x Brugge, 15/05/1797 (akte nr. 110)
Clicteur Jeanne Cecile
W. Brugge
°Brugge, 23/11/1766 (30 jaar)
d.v. Clicteur Jean Baptiste (56 jaar, W. Brugge; fabrikant) & De
Corte Isabelle (W. Brugge)
De Coninck Jacques Jean
schrijnwerker, W. Brugge
°Brugge, 18/02/1739 (60 jaar)
weduwnaar van Caroline Schotte
z.v. De Coninck Pierre (+Brugge) & Sys Petronille (+Brugge)
x Brugge, 19/05/1799 (akte nr. 140)
Van De Walle Marie Therese Colette
W. Brugge
°Diksmuide, 23/09/1769 (29 jaar)
d.v. Van De Walle Albert Louis (W. Diksmuide; metser) & Catry
Jacqueline Josephe (+Diksmuide)
De Coster Philippe Adrien
bakker, W. Brugge
°Nieuwpoort, 3/05/1784 (26 jaar)
z.v. De Coster Francois (+Nieuwpoort, 5/07/1794) & Halleus
Anne Francoise (+Nieuwpoort, 2/02/1795)
x Brugge, 30/01/1811 (akte nr. 31)
Krommer Rosalie
W. Brugge
°Lierre, 18/03/1785 (25 jaar)
d.v. Krommer Leandre (55 jaar, W. Brugge) & Olivet Catherine
Josephe (W. Brugge)
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Kwartierstaat van Freddy Martial Beun gemeentesecretaris van Koksijde
32

33

34

35

Joannes Carolus
Beun
° Nieuwpoort,
7 dec 1792
+ Ramskapelle,
5 jul 1865

5

37

38

39

Ignatius Tanghe
° Kortemark,
19 maa 1760
+ Gistel,
13 aug 1825

40

41

43

Joannes Pyllyser
° Oostduinkerke,
26 mei 1811
+ Oostduinkerke,
26 apr 1854

Theresia Catharina
Devriendt

° Pervijze,
29 maa 1789
+ Ramskapelle,
6 okt 1828

16

° Westkerke,
18 nov 1786
+ Gistel,
5 aug 1823

44

45

46

47

Jean Baptiste
Commein

48

49

50

51

Maurice Boydens

° Wulpen,
19 apr 1814
+ Oostduinkerke,
31 jan 1855

° Lombardsijde,
17 okt 1800
+ Lombardsijde,
14 okt 1869

52

53

55

Canatus Amatus
Rebert
° Westende,
10 mei 1806
+ Westende,
29 mei 1854

56

57

58

59

Carolus Debruyne
° Vladslo,
29 apr 1807
+ Vladslo,
25 dec 1856

60

61

62

63

Petrus Joannes
Dewulf
° Keiem,
9 nov 1814
+ Keiem,
6 sep 1870

17 18

Susanna Dorné

Constancia
Vanmassenhove

Josepha Berteloot Adelaida
Dedeystere

Anna
Theresia Amelia Ramon
Vanroose

° Oostduinkerke,
17 maa 1818
+ Oostduinkerke,
15 dec 1873

° Oostduinkerke,
26 mei 1816
+ Oostduinkerke,
13 sep 1856

° Lombardsijde,
26 dec 1807
+ Lombardsijde,
14 jan 1894

° Werken,
4 maa 1814
+ Vladslo,
19 aug 1859

19 20

21 22

23 24

° Westende,
5 mei 1796
+ Westende,
13 jan 1874

25 26

27 28

° Zande,
2 sep 1832
+ Keiem,
12 jan 1875

29 30

Maria Ludovica
Tanghe

Petrus Pylyser

Joanna Clara
Commein

Carolus Boydens

Maria Ludovica
Rebert

Leonardus
Debruyne

Juliana Dewulf

° Ramskapelle,
22 jun 1822
+ Nieuwpoort,
1898

° Gistel,
29 jul 1820
+ Nieuwpoort,
1897

° Oostduinkerke,
25 mei 1846
+ Ramskapelle,
1927

° Oostduinkerke,
21 dec 1848
+ Ramskapelle,
1936

° Lombardsijde,
30 dec 1839
+ Oostende,
18 okt 1918

° Westende,
17 maa 1833
+ Lombardsijde,
22 jun 1896

° Vladslo,
1 aug 1855
+ Lombardsijde,
1932

° Keiem,
24 mei 1860
+ Nieuwpoort,
na 1931

x Ramskapelle, 4 okt 1851

x Ramskapelle, 1871
9

Cesar Leonardus Beun
° Nieuwpoort, 13 jul 1865
+ Nieuwpoort, 6 feb 1936

10

x Lombardsijde, 13 apr 1864
11

Rosalia Sophia Pyliser
° Pervijze, 8 maa 1874
+ Nieuwpoort, 17 maa 1944

12

14

15

Celina Maria Debruyne
° Keiem, 4 feb 1885
+ Lombardsijde, 10 aug 1947

x Lombardsijde, 14 feb 1906
5

6

Martial Marcel Beun
° Nieuwpoort, 24 jan 1912
+ Koksijde, 19 jan 1999

31

x Keiem, 30 apr 1885
13

Seraphinus Boydens
° Lombardsijde, 20 jan 1870
+ Lombardsijde, 29 apr 1949

x Ramskapelle, 1894
4

2

54

Carolus Beun

8

3

42

x Ramskapelle, 17 x Gistel, 4 feb 1807 x
Oostduinkerke, x
Oostduinkerke, x Lombardsijde, 3 x Westende, 22 jul x Vladslo, 23 okt x Keiem, 15 apr
apr 1818
16 okt 1839
26 feb 1840
feb 1836
1829
1845
1856
Joanna
Viane

4

36

7
José Marie Boydens

° Lombardsijde, 31 mei 1912
+
x Lombardsijde, 30 okt 1936

2

1
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3
Freddy Martial Beun
° Nieuwpoort, 28 mei 1943
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Een vissersmenagie in Koksijde anno 1885
In een van onze vorige nummers hadden we het over een vissersmenagie in Oostduinkerke in 1792: een beschrijving van
een visserswoning aan de hand van de staat van goederen die werd opgemaakt na het overlijden van Pieter Albertus
Legein, echtgenoot van Jacqueline Idou.
In dit artikel lopen we bijna 100 jaar in de tijd vooruit in de familie Legein en belanden zo in het jaar 1885, bij Carolus
Ludovicus Legein (°Koksijde, 1855), achterkleinzoon van voornoemde Pieter Albertus Legein. Hieronder de ministamreeks:
GENERATIE: 1
Petrus Albertus Lagein
°Oostduinkerke, 9 jan 1751 - +Oostduinkerke, 29 jun 1792
x Steenkerke
Jacoba Perpetua Idou
°Bulskamp, ca 1753 - +Oostduinkerke, 19 jan 1817
kinderen: 14
GENERATIE: 2
Joannes Baptista Legein
°Oostduinkerke, 20 jun 1784 - +Koksijde, 28 jan 1840
x Koksijde, 17 mei 1813
Joanna Sophia Vermoote
°Koksijde, 19 apr 1789 - +Koksijde, 18 nov 1854
kinderen: 11
GENERATIE: 3
Petrus Jacobus Legein
°Koksijde, 3 feb 1823 - +Koksijde, 7 nov 1896
x Oostduinkerke, 15 feb 1852
Mary Rosalia Kornelis
°Oostduinkerke, 18 dec 1831 - +1 mar 1915
kinderen: 15
GENERATIE: 4
Carolus Ludovicus Legein
°Koksijde, 21 sep 1855 - +Koksijde, 22 apr 1927
x Oostduinkerke, 3 apr 1883
Rosalia Justina Pyliser
°Oostduinkerke, 27 aug 1862 - +Koksijde, 19 mar 1885
xx Koksijde, 4 jun 1886
Eudoxie Romanie Decrop
°Koksijde, 12 nov 1868 - +Veurne, 4 dec 1941
kinderen: 11

Carolus Ludovicus Legein wordt na amper twee jaar huwelijk met Rosalia Justina Pyliser weduwnaar. Vijftien dagen na de
geboorte van haar tweede dochter Justina Maria Legein (°Koksijde, 1885 en +Oostende, 1974; gehuwd met Michiel
Debruyne, 1881-1968) komt Rosalia Pyliser plotseling te overlijden in hun bescheiden visserswoning aan de Zeepanne te
Koksijde.
Ten behoeve van de twee minderjarige dochters en op aanwijzen van de familieraad wordt door notaris Auguste Cornille
van Wulveringem(4) de inventaris van haar nalatenschap opgemaakt.
Door deze inventaris(5) bekomen we een gedetailleerd zicht op de inboedel van een visserswoning op het einde van de 19de
eeuw. De woning stond op grond van de erfgenamen Bauwens-Vanderdonckt uit Brugge, die heel wat eigendommen
hadden in Koksijde en Oostduinkerke. Nog voor zijn huwelijk had Carolus Legein deze woning gekocht, zoals je zelf kan
lezen in de beschrijving in de inventaris.
Hieronder volgt de integrale tekst, die in haar essentie aantoont hoe weinig bezittingen een eenvoudig vissersgezin had in
het 19de eeuwse Koksijde. Het menagie had weliswaar een woning in eigendom en een vissersboot die op het strand lag,
maar voor de rest treffen in en rond de woning weinig aan.


Dat het gezin beroep deed op de notaris uit Wulveringem is niet zo verwonderlijk. Auguste Cornille, die notaris was te Wulveringem
van 1874 tot 1892, werd immers geboren in Koksijde in 1842 in het landbouwersgezin van Pieter Cornille en Felicie Veramme. Hij
stierf te Gent in 1892 amper 50 jaar oud. Hij werd notaris te Wulveringem als opvolger van notaris Rolly, met wiens weduwe Auguste
Cornille in het huwelijk trad.
(5) deze inventaris wordt bewaard op het Rijksarchief Brugge, Fonds Notariaat, Depot notaris Vanden Bussche 2001, nr. 15, akte nr. 155
(14 december 1885)
(4)
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Het jaar achttien honderd vijf en tachentig, den maandag veertienden december om twee uren na middag te Coxyde in de
duinen ten nagemelden sterfhuize;
Op verzoek en in de tegenwoordigheid van:
1°sieur Charles Legein, visscher en akkerman woonende te Coxyde, zoon van Pieter Legein en vrouw Marie Cornelis,
weduwaar van Rosalie Pilyser, handelende zoo in eigen naam uit hoofde der gemeenschap van goederen die bij gebrek
aan huwkontrakt tusschen hem en zijne zoo even genoemde echtgenote bestaan heeft als in hoedanigheid van vader
wettige voogd over: A. Marie-Louise Legein geboren den veertienden maart achttien honderd vier en tachentig en B.
Justine-Marie Legein, geboren den vierden maart achttien honderd vijf en tachentig, de twee eenige minderjarige
kinderen gesproten uit zijn wettig huwelijk met wijlen gezegde Rosalie Pilyser, zijne echtgenote en alleen machtig om
hun te noemen en gedragen als de eenige wettige erfgenamen deze laatste hunner moeder elk voor den helft harer
nalatenschap.
2° sieur Pieter Pilyser, werkman woonende ter gemeente Oostduinkerke, handelende al toezicht voogd van genoemde
minderjarige kinderen Legein-Pilyser, zijne kleinkinders tot dit ambt aangesteld en aanveerd bij beslissing van
familieraad, gehouden voor den heer vrederechter van het kanton Veurne, blijkens verslagschrift van den twee en
twintigsten april laatst;
Tot bewaring der rechten en belangen van partien en van alle andere die het zou kunnen aangaan en zonder er aan te
hinderen;
zal er door ons meester Auguste Cornille, notaris residerende te Wulveringhem, arronidssement Veurne, in de
tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen;
overgegaan worden tot het opmaken den getrouwen inventaris en nauwkeurige beschrijving van den huisraad,
voorraden, beestialen, akkerallaam, fourragie en vruchten, bezaaidhede en labeur benevens alle verdere corporele
mobilaire voorwerpen, gereede penningen, goedvindens en schulden, voor- en nadeelige verklaringen, tytelen en
papieren en verdere inlichtingen immers van al dat afhangt der echtelijke gemeenschap van goederen die bestaan heeft
tuschen den eersten verzoeker gebleven weduwaar en wijlen zijne echtgenote, alsmede der nalatenschappen van deze
laatste.
Zoo en als alles zal bevonden en aangegeven worden in een woonhuis, stallingen en afhanglijkheden, gestaan te
Coxyde in de Zeepanne op een perceel zandgrond toebehoorende aan de erfgenamen van mijnheer BauwensVanderdonckt te Brugge, in welke wooning de decujus ab intestat overleden is den negentienden maart achttienhonderd
vijf en tachtentig en alwaar hier gebezigd wordt;
Op de aantooningen en verklaringen van den eersten verzoeker gebleven weduwaar, dewelke belooft heeft alles te
zullen aangeven en vertoonen, zonder iets te verzwijgen, verduiken, versteken noch achter te houden, dit onder den eed
en ten slotte van dezen inventaris af te leggen en verder onder de straffen als naer akt die hem door ons werkenden
notaris zijn uitgelegd geweest en die hij verklaarde wel te verstaan.
De waardering der geoderen aan schatting onderhevig zal gedaan worden volgens geweten en naar den wil der wet
door ons werkenden notaris als deskundigen van partien benoemd en aangesteld, denwelke deze pryzy doen zal zonder
verhoog en op de ware weerde van den dag;
de vader voogd gevraagd zijnde door ons werkenden notaris of hij iets persoonlijk op zijne minderjarige kinderen te goed
vond heeft ontkennend geantwoord.
Aldus dezen intitule opgesteld zynde en na lezing van den zelven aan partien zoo zij handelen in het bijwezen der
nagenoemde getuigen, zijn mij notaris met de voorhandige werkingen voorts gedaen, als volgt:
beschrijving der tytelen en papieren
zydehoudend onroerend goed van den weduwaar blijver

Het afschrift van eenen proces-verbaal van openbare licitatie verkooping, gehouden ten verzoeke van Jacobus Calcoen,
visscher te Coxyde en Basile Haelewyck, landbouwer te Leisele //
respectivelijk in hunnen hoedanigheden van datieve en toezicht voogden der alsdan nog minderjarige kinderen
Haelewyck-Calcoen, ten overstaan van bevoegden heer vrederechter , door het ambt van ons werkenden notaris
Cornille, den achtsten maart achttien honderd een en tachtig, waaruit blijkt dat er aldaar aan den verzoeker weduwaar
blijver definitievelijk is toegewezen geweest mits de principale koopsom van vijf honderd vijf en zeventig franken,
comptant betaalt, boven de biedingsvoorwaarden, het volgende onroerend goed: een huis, samengesteld uit
woonplaats, keuken, kelder en zolder, gebouwd in steen en gedekt met pannen, stal en verdere afhangelijkheden, alles
gestaan te Coxyde in de zoogenoemde Zeepanne op ongeveer een hectare zestien aren dry en zeventig centiaren
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mede gebruikt ten zandakker toebehoorende de efgenamen van mijnheer Bauwens-Vanderdonckt te Brugge, thans door
de ontbonden gemeenschap bewoond en gebruikt.
Dit stuk gecoteerd en geparapheerd door ons werkenden notaris is geinventorieerd als het eenige ten dezen sterfhuize
bevonden.

Verklaringen
De eerste verzoeker verklaart: 1° dat hij en wijlen zijn echtgenote voorafgaandelijk aan hun huwelijk en ten gelijke
voorwaarden besproken van het zelve niet hebben doen vaststellen en dat zij malkander gedeurende huwelijk ook niet
begiftigd hebben hetzij bij testament hetzij bij akte gifte onder echtgenoten; 2° dat de begraaf- en lijkmaaltijdkosten van
zijne overledene echtgenote met gemeene penningen der gemeenschap betaald beloopen tot dry en twintig franks al het
overige betaald zijnde door anderen; 3° dat er gedeurende hun echtvereeniging geene zijde houdende onroerende
goederen van den eenen noch van den anderen kant zijn verkocht noch vervreemd geweest en dat er hun ook geene
dusdanige zijn toegekomen, gevolgentlijk dat er uit dezen hoofde wederzijds geene vergoedingen te doen zijn en 4° dat
er door de ontbondene gemeenschap aan ’s overledens nalatenschap niets verschuldigd is over grote herstellingen of
nieuwbouwingen aan het zijdehoudende onroerend goed van den weduwaar blijver sieur Charles Legein; eindelijk dat ’s
weezens familieraad kosteloos is gehouden geworden.

Beschrijving en waardering der roerende goederen
-------------In de woonplaats
Stoof en toebehoorten, ijzeren moor, koffykan, vijf stoelen, tafelken, spiegel en kamdoos, vier gordijntjes, beddebak en
beddingen, bedgordyn, horlogie, vier vazen, twee postuurkens, zes gekleurde tellooren, vier idem witte, quinquet, dry
kaderkens, vijf pateelkes, twee bierkannen, twee melkpinten, twee kleine vazetjes, zout- en pepervat, mostaardpot, twee
pintglazen, koffydoos, cabamand, soupekom, borstelmes, wat nagels, twee tellooren, broodmes, ijzeren pan, lepel, twee
ydele flaschen, geprezen stuk per stuk en al te samen weerd acht en veertig franks negentig centimen
In den keuken
Beddebak en beddingen, ijzeren pot, dry tellooren, dry fourchetten, pollepel, lanteern, kommeken, deel malingen met
zak, rabat, quinquetglas, geprezen als voren en weerd te samen met daarbij nog een vischnet, eenen stoel en eenen
borstel, //
dry en twintig franken
In het kelderken
Partij aardappels, boterpot, stande en prondelingen geprezen als voren, te samen weerd tien franken vijftig centimen
Op den zolder
Er is aldaar niets gevonden
In den stal
De helft van eenen hoop koolen en een deel touwwerk geprezen als voren zeven franken
In den zwynstal
Een vet verken, bak en mest geprezen alsvoren een en negentig franken
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Rond het huis
Zwijneperk, mest en een jong zwijntje, waterpot, twee kuipen, aalput en ale, ezel, koordewagen, partij kruiphout, zes
korven, zeefdebak, houillekoolen, twee seulen, teele, vijf honderd roggeschoven en zeventien honderd kilos
aardappelen geprezen als voren, te samen weerd honderd negentig franken
Op het strand
Eenen visschersboot met zijne redingen geprezen zeshonderd franken
Al te samen negenhonderd zeventig franken en veertig centimen
Comptante penningen
Dezelve bestaan in twee stukken van twintig franken of veertig franks
en in kleine munt voor dry franks veertig centimen
samen dry en veertig franken veertig centimen
Kleederen en linnen der overledene
Dezelve zijn gebruikt geweest voor hare kinderen behalve een kleedsel dat dezelfde bestemming heeft en geprezen is
vijf franks en haren besten mantel geprezen tien franks,

Goedvindens
Er zijn geene

Lasten
De ontbonden gemeenschap is verschuldigd aan:
1° den werkenden notaris boven de regten dezer die later zullen berekend worden, vier franks over zegels en werk van
twee ontworpen akten
2° aan Pieter Legein, visscher te Coxyde, vader van den verzoeker, tweehonderd vijftig franks zonder intrest
3° Rochus Legein, visscher te Coxyde, broeder van den verzoeker, gelijke tweehonderd vijftig franken deze brengen ook
geen intrest op
4° aan den heer Alfons Roels, eigenaar te Brugge, over ontleend geld aan vijf ten honderd ’s jaars van kroos, een
restant van hoofdsom van honderd franken
De kroozen zijn voldaan tot laatsten valdag eenendertigsten oogst laatst
5° aan den heer Gommers, koopman te Nieuport, de som van zeven en veertig franken over levering van eenen cable
Te samen zeshonderd eenenvijftig franken

Sluiting
Aan al het voorenstaande is er gebezigd geweest van gemelde twee uren namiddag tot vijf uren bij enkele vacatie
En niets meer bevindende om in deze inventaris begrepen te worden heeft de verzoeker weduwaar blijver bevestigt dat
dezelven oprecht en waarachtig is en als in bezit gebleven zijnde van alle de geinventorieerde goederen en voorwerpen,
den vereischten eed afgelegd voorschreven bij de wet, van niets te hebben versteken, verzwegen noch onthouden, zien
of doen versteken, noch niet te weten dat er door andere personen iets zou versteken, onthouden of ontvreemd zijn, van
al wat aan de voorhandige gemeen- en nalatenschap toebehoort.
Daarna zijn alle de gemelde goederen, comptante penningen en eigendom-tytel gelaten in handen en bewaring van den
eersten verzoeker dewelke het erkent en belooft alles te vertoonen daar en waar het zal behooren.
Aldus het tegenwoordig verslag opgemaakt ten plaats en dage als ten hoofde gemeld, alles in de tegenwoordigheid van
Joannes Verbrugghe zegge Verbrigghe en Albertus Verbrigghe, beide inwoners van Coxyde, getuigen ter dezen
aanzocht die, na lezing, geteekend hebben met den verzoeker , den toezicht voogd en ons notaris.
(get. Ch. Legeijn, F.J. Verbrigghe, P. Pilyser; A. Verbrigghe; Aug.Cornille, not.)
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