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 Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
 afdeling Westkust 

 
 Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES) 
jrg. 5 nr. 1                             driemaandelijkse NIEUWSBRIEF              januari-februaro - maart 2005  

 
 
 

Afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454           Verantwoordelijke uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

 
 
 
 

 
 

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? 
 

Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 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 
Alle activite iten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de

- Maandag 21 maart, 19.30 uur: Voordracht over archieven in de wereld door Gilbert Dumon. 

 verdieping, Sint-Idesbald-Koksijde 
tenzij anders vermeld. 

- 9 en 10 april: Nationaal congres van VVF in Ieper. 
- 29 oktober: 10 jaar VVF-Westkust. 
- VVF-documentatiecentrum is open in maart op zat. 5 en 19 om 14 u., op  maa. 14 om 19.30 u., op 

woe. 16 om 13.30 u.; gesloten op paasmaandag 28 maart; in april op 2 en 16 om 14 u. en op 11 en 25 
om19.30 u.; in mei op zat. 7 en 21 om 14 u., op maa. 9 en 23 pù 19.30 u. 

  -  Driemaandelijkse nieuwsbrief. Raadpleeg de website  

Uitgaven VVF-Westkust 
  -  Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 15 is uit.  Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70 
verzendingskosten). 
  -  Staten van Goed Ruddervoorde, door Willy Moons. Kostprijs € 10 (+ € 3,70 verzendingskosten). 

http://users.pandora.be/westkustvvf/. Jaarabonnement per 
post € 4 voor niet-leden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op  VVFWestkust@advalvas.be 
 

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde. 

IN DIT NUMMER 

• Nieuw in onze bibliotheek  p. 2 

• Aanwinsten in tijdschriften en boeken  p. 2-3 

• Gelezen in onze bib  p. 3-4 

• Namen van maanden    p. 5-6 
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• Hulde aan Albert Dawindt  p. 6 

• Kwartierstaat Albert Dawyndt  p. 6-7 

• De regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (3) p.9-12 
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Hilon Vanleenhove secretaris Gilbert Dumon: hulpsecretaris,  Johny Vanheste: archivaris 
Marc Derudder penningmeester  Jef Cailliau: alg. exper tise, auteur  Gaby Van Canneyt,  bestuurslid 
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Nieuw in onze bib 
 door André BAERT 

Tijdschriften 
- Mergelynck nr 4-2003, n r 1-2004 
- Westhoek jg 1997 tot 2000 
- Loage nr 75 maart 2004 
- Mores jg 5 nr 1-2004 
- ‘t Pennelekertje dec 2003 
- Pervijzeactief n r 2-2004 
- Goedendag dec 2003 
- Stamboompje 32jg nr 2 
- ond den Bevering 3jg nr 4-2003 
- Archikrant jg 12-13-14 
- Tijd ingen jg9 nr 1-2-3-4 
- Netradyle nr 1-2-3 2004 
- Florisoone jg 1997 tot 2000 
 
Familiegeshiedenissen en kwartierstaten 
- Genealogie van 4 families van de streek in verband 
door R.Verschaeren 26 p. 
- Jubilileum album Joseph Van Hee 25 jaar 
Burgemeester te Veurne 
- Familie Debergh in Diksmuide en deelgemeenten door 
JP Debergh. 
 
Parochieregisters en Burgelijke Stand 
- Middelkerke Huwelijken 1796-1900  145p. 
 
Bevolking en Poorterij 
- Kortrijk Index Wezerij Oud Regime 1403-1582, 7 
boeken 

- Wulpen  Kiezerslijsten 1964-1966; 1920-1921; 1911-
1912 
- Maisons Mortuaires du 17ème siècle- Honschoote deel 
1 en 2 
- Staten van Goed Kasselrij Veurne deel 11,12,13 door J 
Cailliau  VVF Westkust 
- Dunkerke  Inventaire des Maisons Mortuaires, série 
108, 1ère partie  
- Inventarissen opgemaakt na overlijden in de régio 
Veurne 1796-1911 door Joeri Stekelorum  270p.  VVF 
Westkust. 
 
Diverse 
- Gesneuvelden 1914-1918 in de Westhoek 50 blz. 
- USA 1997-1995 N 
- Flapuit 2003-2005  Groot Diksmuide 
- Kadaster Archief West-Vlaanderen 
- Herrineringalbum1967-1986 St.-Hubertusfeest 
Wulveringem Beauvoorde 
- Annuaires Téléphoniques Département du Nord + Lille  
-  Het Pocess Irma Laplasse, Willy Moons. 
 
Iconografie 
- Schenking bidprentjes en rouwbrieven van Dirk 
Viv iane Declercq-Vivey  
- Schenking rouwbrieven André Baert  
- Schenking allerlei  Calcoen Michel 

  
Aanwinsten 

Door Joeri STEKELORUM  
Familiegeschiedenis 
0220/0003 Historie van de Familie MAHIEU. 1466-1966.; Stadsbestuur Oudenaarde 
0220/0004 Geschiedenis en Genealogie van de familie DONCHE: DEEL 1; Donche Pieter; 2005 
0220/0004 Geschiedenis en Genealogie van de familie DONCHE: DEEL 2; Donche Pieter; 2005 
 
Kiezerslijst 
0550/0008 Kiezerslijst Wulpen 1920-1921 
0550/0008 Kiezerslijst Wulpen 1966 
0550/0008 Kiezerslijst Wulpen 1912- handtekening personen 
 
Kwartierstaten 
0110/0005 Kwartierstaat  Alberic Dubois; 2005 
 
Lokale geschiedenis 
0338/002 De verdwenen schoolpoort. Toegang tot het verleden van de Ieperse Arme Meisjesschool (St. 

Elisabeth) DEEL 1; VVF-Westhoek; 2005 
 
Notariaat 
0336/0001 Inventarissen opgemaakt na overlijden 1796-1911 Regio Veurne. Notariaat Heyvaert-

Simpelaere-Vanden Bussche; ; 2004 
 
Poortersboeken 
F0334/0001 De Poorterij van Cassel Deel 1 van Abeele (van den)  tot Beureg; FAG; 2004 
0901/0015 La cour Feodale de Bourbourg dite Gyselhuis DEEL 1; W. van Hille; 
0901/0015 La cour Feodale de Bourbourg dite gyselhuis. DEEL 2; W. van Hille;  
0901/0015 La cour Feodale de Bourbourg dite gyselhuis. DEEL 3; W. van Hille;  
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Staten van Goed 
F0332/ Inventaris na overlijden  Duinkerke 1639 tot 1657; FAG; 2004 
F0332/0009 Inventaire des Etats de Biens de PITGAM. DEEL 2; ; 2005 
F0332/0009 Inventaire des Etats de Biens de PITGAM. DEEL 1; ; 2005 

 Staten van Goed kasselrij Veurne DEEL 14 nr. 25.914 tot 32.350; VVF-WESTKUST; 2004 
 
Sterfhuizen 
F0332-0007 Sterfhuyzen Rexpoede-Oostcappel, overlijden 1783-1788; ; 2004 
F0332/0007 Sterfhuyzen Rexpoede - Oostcappem Mei 1730-sept. 1749; ; 2004 
 
WA 
0444/0001 Les Familles de Capellebrouck.; Janssen Gerard; 2005 

 
 

Familienaam 
door de redactie  

Sinds de tijd van Napoleon hebben we in Nederland – en uiteraard ook België - vaste achternamen. Dat wil niet 
zeggen dat de mensen voor die tijd geen achternamen hadden. Al in de elfde en twaalfde eeuw komen er 
achternamen in onze streken voor. Het was echter niet verplicht om een achternaam te hebben en als je er een 
had, mocht je hem ook zomaar veranderen als je dat wilde. Je kon dus de ene keer kiezen voor de naam van je 
vader en de andere keer voor de plaats waar je woonde, je beroep of een bijnaam. Zo konden Pieter 
Willemsen, Pieter van Warmond, Pieter Koopmans en Pieter Witvoet heel goed een en dezelfde persoon zijn.  
 
In 1795 bepaalde Napoleon dat iedereen een vaste achternaam moest kiezen en dat die achternaam zonder 
officiële toestemming niet veranderd mocht worden. Dat kwam natuurlijk de overzichtelijkheid wel ten goede.  
Op het moment dat Napoleon dit voorschreef, hoorde het grootste deel van Nederland nog tot de Bataafsche 
Republiek, die niet onder de Franse wetgeving viel. België en de provincie Limburg stonden toen al wel onder 
direct Frans regime en hier begon men dus al meteen in 1795 met de registratie van achternamen.  
 
Omdat er op dat moment nog geen vaste spellingregels waren, kon iedereen zijn achternaam toen nog spellen 
zoals hij wilde. Pas in 1810 werd het Noord-Nederlandse grondgebied officieel bij het Franse rijk gevoegd en 
begon men ook daar de voorkomende achternamen vast te leggen. Op deze achternamen waren de in 1803 
opgestelde officiële spellingregels van toepassing. Namen die in 1795 nog konden worden opgeschreven als 
Aenghenent, Craeybeckx en Vandenboemgaerde werden dus genoteerd als Angenent, Kraaibeks en Van de 
Boomgaard.  
 
Veel families hadden zoals gezegd al lang een min of meer vaste achternaam en lieten die gewoon vastleggen, 
tot grote vreugde van alle stamboomonderzoekers. Anderen lieten netjes hun beroepsnaam, herkomstnaam,  
bijnaam of patroniem registreren. Maar er waren ook mensen die het allemaal wat minder serieus opvatten en 
dachten dat de verplichte naamsregistratie wel gelijk met de Fransen zou verdwijnen. Zij kozen daarom 
achternamen als Kloot, Kolder, Naaktgeboren en Poepjes en het heeft een aantal van hun nazaten nog een 
hoop geld gekost om daar verandering in aan te brengen.  
 
Een aantal typische achternamen is ook ontstaan door ambtenaren die niet werden betaald om zelf na te 
denken, maar die klakkeloos noteerden wat er werd gezegd. Veel achternamen bestaan bijvoorbeeld uit het 
voorzetsel ‘van’ gevolgd door een plaatsnaam: Van Amsterdam, Van Leiden, Van Valkenburg. In een groot deel 
van Nederland werd een achternaam daarom ook wel een ‘van’ genoemd. De ambtenaar van de burgerlijke 
stand die je achternaam moest noteren kon dus vragen: 'Hoe is uw van?' oftewel 'Hoe is je achternaam?; hoe 
heet je?'. Als je nog geen achternaam had, kon je dan iets zeggen als: 'Ik ben zonder van', en in een aantal van 
die gevallen heeft de betreffende ambtenaar vervolgens Zondervan als achternaam ingevuld. Mensen die 
Zondervan heten, hebben dus een achternaam die eigenlijk 'zonder achternaam' betekent.  
 
Bijvoorbeeld een beroepsnaam als Smid of Bakker of een veelvoorkomend patroniem als Pieters of Jansen. 
Het is goed mogelijk dat ze in de rij stonden om die naam te laten vastleggen en dat de persoon die voor ze 
aan de beurt was dezelfde achternaam bleek te hebben. Als de betreffende ambtenaar die naam dan had 
genoteerd en vervolgens aan deze mensen vroeg hoe zij heetten, konden ze iets zeggen als: '(Ik heet) van 't 
zelfde' of 'Ik ben van enen naam', wat allebei betekent 'Ik heb dezelfde achternaam (als degene die net aan de 
beurt was)'. Als de ambtenaar dat dan gewoon opschreef, was de officiële registratie een feit en kon de zo 
ontstane achternaam niet zomaar meer worden veranderd.  (Uit de Leidse Courant van 29 maart 2004). 
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Gelezen in onze bib 
door Gilbert Dumon 

N° 1132, blz. 114 tot en met 122. 
Leenhof van Mesen 
 
De abdis van Mesen was “vrouwe” van Mesen, een vrij 
heerschip en bezat ook een leenhof  “Cloosterpoort” 
genoemd, waarvan 112 lenen afhingen, doch dat zelf van 
geen enkel hof gehouden was.  
 
1° “Cappelenie van de pollepel”.  
De ghemeene opinie is dat deze cappelle soegenaemt is 
omdat de caplaen de nuchter messe moet doen voor de 
weeslieden van de keukene, ende dat hij daer naer 
vermagh een soppe te doen weecken in de voornoemde 
keuken ende een pinte te drinckene. 
 
N° 1132, blz. 123. 
Op het bier  
 
“Hoe ’t monkelt  
  en vonkelt, 
  en, O mijn lieve Augustijn, 
  het maakt dat de mensen 
  - Kun je nog meer wensen – 
           Broeders 
  Drinkebroeders zijn.”  

 
 
Zeispreuken 
 
- De herberg is de tempel der waarachtige vrijheid ! 

 
- Oost-West, thuis best, zei Lapper, en h ij zat acht dagen 
in d’herbergen. 
 
- ’t Is jammer van mijn schonen dorst, zei Kelen, en h ij 
moest water drinken. 
 
- Wat helpt het mij dat de zonne schijnt, zei  Cissen, als 
ik nu dorst hebbe;    
 
- ‘k Moet eerst mijn klanten dienen, zei de baas, en hij 
vulde zijn p inte. 
 
- Men moet van de nood een deugd maken, zei Zeupe, en 
hij kroop op handen  en voeten naar huis. 
 
- Hard tegen onzachte, zei Droogaerds, en hij botste met 
zijn hoofd tegen de muur. 

 
Namen van maanden 

Gilbert DUMON 
In de Nieuwsbrief jaargang 3, nr. 2, p.13 werd een reeks benamingen van de maanden in de loop der tijden, weergegeven. 
In mijn n iet geklasseerde paperassen vind ik toevallig een document, waarvan ik de herkomst niet ken, met andere 
maandbenamingen dan de hierboven vermelde en m.i. het publiceren waard. 
 
  Karel de Grote    Middelnederlandse benaming 
Januari  Winter-mamot   Laumaent, Loumaent, Lauwe, Hardemaent, Kluchmaent, 
     Looimaent, IJs maent. 
Februari  Hornung   Sporckel, Sporkele, Sporkelmaent, Sporkille, Spuercle, 
     Selmaent, Sulle, Selle, Zille, Als men keersen draecht, 
     Schriclemaent. 
Maart  Lenzin-manot  Maerte, Mairte, Meerte, Marte, Mertmaent, Dorremaent, 
     Lentemaent, Akkermaent. 
April  Ostar-manot  Aprille, Hoymaent, Grasmaent, Paesmaent, Pril. 
Mei  Wuni-manat   Mey, Meymaent, Wonnemaent, Bloeimaent. 
Juni  Brach-manot  Wedemaent, Weemaent, Weudemaent,Wodemaent, 
     Brackmaent, Russelmaent, Zomermaent. 
Juli  Hovi-manot  Hoymaent, Hoeymaent, Hooymaent. 
Augustus Aran-manot  Oegstmaent, Ougstmaent, Oest, Ouxt , Bouwmaent,   
                                                            Arenmaent, Weitmaent.  
September Bittu-manot  Pietmaent, Gheerstmaent, Spelmaent, Evenmaent, 
     Herfstmaent, Pickmaent, Havermaent, Russelmaent, 
     Gillis maent. 
Oktober  Widume-manot  Aerselmaent, Arselmaent, Ars maent, Wijnmaent,  
     Hevermaent, Saetmaent, St-Baafsmaent, Zaaimaent. 
November Herbist-manot  Smeermaent, Smeremaent, Slachtmaent, Horemaent,  

Windmaent. 
December Heiloc-manot  Hoornmaent, Horemaent, Hoernmaent, Heren Maent, 
     Christmaent, Duystermaent, Smeermaent, Kerstmaent, 
     St Andreasmaent, Wintermaent, Joelmaent. 
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Maanden in het latijn 
 
1  unus   primus (eerste)    I 
2  duo   secundus of alter (tweede)   II 
3 tres   tertius (derde)    III 
4 quattuor   quartus (vierde)     IV 
5 quinque   quintus (vierde)    V 
6 sex   sextus (zesde)    VI 
7 septem   septimus (zevende)   VII 
8 octo   octavus (achtste)    VIII 
9 novem      nonus (negfende)    IX of VIIII 
10 decem   decimus (tiende)    X 
11 undecim   undecimus (elfde)   XI 
12 duodecim  duodecimus (twaalfde)   XII 
   
7 ber. = september. 7 = september en dus de 9de maand ! 
8 ber. = october. 8 = october en dus de 10de maand ! 
9 ber. = november 9 = november en dus de 11de maand ! 
x ber. = december  = december en dus de 12de maand ! 
 

Nieuwjaar 
  door de redactie 

Voor ons, westerlingen, begint elk nieuw jaar steevast op 1 januari. Maar dat is niet altijd zo geweest. Een confrontatie met 
opzoekingen in de 16de

Hulde aan Albert DAWYNDT 
  door  de redactie 

 
Albert Dawyndt is een begrip in Veurne en in Bachten de Kupe. Dankzij hem en dankzij zijn onverdroten ijver, b lijven 
kostbare gegevens over ons lokaal erfgoed en geschiedenis in stand of herleven zij. Heemkunde erkent wat wij aan het 
verleden te danken hebben, probeert dit voort te zetten en met begrip en kunde aan te passen aan de omstandigheden. Een 
taak waarin A lbert ten volle geslaagd is ! 
 
Geboren op maandag 3 februari 1915 in Veurne, volgde hij middelbaar onderwijs aan het bisschoppelijk college in zijn 
geboortestad. Aanvankelijk werkte hij in het aannemersbedrijf van zijn vader. Na zijn huwelijk werd hij u itbater van een 
handelszaak in Koksijde (1945-1972) en werd hij in Koksijde bekend als Berten Nagel. 
Zijn eerste gedicht verscheen op veertienjarige leeftijd, onder het pseudoniem Bert Daw, in het toenmalige t ijdschrift  Ons 
Volk ontwaakt dat geregeld prijskampen u itschreef voor “het beste gedicht”. Hij werd zodoende meerdere malen bekroond. 
Ook in Sociaal Verweer publiceerde hij regelmatig gedichten. 
 
Als aktief medewerker aan de heemkring Bachten de Kupe, publiceerde hij tal van werken over Bachten de Kupe en was 
hij een t ijd lang eindopsteller van het heemkundig t ijdschrift Bachten de Kupe. Hij is auteur van tal van heemkundige 
werken: een aantal boeken over De Veurnse herbergen uit ’t jaar twintig (1972), Veurne rond “La Belle Epoque” (1978), 
Veurne rond 14-18 (1980), Snippers uit de Veurnse Volksmond (1982), de Rosten, de Veurnse Uilenspiegel (1983). 
 
Naar aanleiding van zijn 90

 eeuw of vroeger leert dat het nieuwe jaar begon op Pasen. Ook op heden valt nieuwjaar n iet overal 
ter wereld en bij alle volkeren op 1 januari.   
Zo vieren de joden al in maart 2005 hun nieuwjaar: zij leven nu al in het jaar 5767. Omdat hun jaar maar uit t ien maanden 
bestaat, die elk maar 29 of 30 dagen duren, zullen zij hun volgende nieuwe jaar al v ieren ongeveer in januari 2006.   
De moslims gingen op 5 maart 2003 het jaar 1424 in en hun volgend nieuw jaar viel op 24 januari 2004. Dit jaar was er 
heibel tussen twee strekkingen die n ieuwjaar op een andere manier berekenden. 
En een miljard Chinezen vieren hun nieuwe jaar 4700 op 1 februari 2003. De v iering van het Chinese nieuwjaar 2005 viel  
op 22 januari. Het valt elk jaar op een andere datum, n l. op de eerste dag van de nieuwe maanmaand van de Chinese 
jaartelling. Deze dag ligt wel alt ijd tussen 21 januari en 20 februari. Het Chinese nieuwjaar staat telkens in het teken van 
een dier uit hun dierenriem. In deze d ierenriem zijn respectievelijk de volgende dieren opgenomen: muis, stier, t ijger, 
konijn, draak, slang, paard, geit , aap, haan, hond, zwijn. Deze d ieren komen dus om de twaalf jaar terug. Verder heeft elk 
maand dertig dagen en om de vier jaar is er een ext ra maand van tevens 30 dagen in verband met het schrikkeljaar. Volgens 
de Chinese dierenriem is het volgende jaar dat van de haan of het  jaar 4702. 
 

ste

 

 verjaardag werd door onze voorzitter Joeri Stekelorum een monografie samengesteld: 
“Albrecht Dawyndt, zijn voorouders, zijn familie”. Dit werd aan zijn familie overhandigd, samen met een uitgetekende 
kwartierstaat in kleur. De monografie beschrijft eveneens de beknopte geschiedenis van de familie Dawyndt, afkomstig uit 
Warhem (F) en neergestreken in het Veurnse rond 1725. De monografie is beschikbaar in ons lokaal. Een gedeelte van de 
kwartierstaat, die van zijn vader en van zijn moeder, wordt hierna gepubliceerd.  
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 D’Awynt 
Joannes Baptiste 

Geva 
Henricus Josephus 

Sax 
Franciscus 

Lemoine 
Jacobus 

Merlevede 
Constantinus 

Reynaert 
Cornelius Albertus 

Lacoure 
Philippus Jacobus 

Cordier 
Fredericus 
Ludovicus 

 ° Veurne (St.-Niklaas,              
 1 mei 1765                              
+ Veurne,                            

 18 feb 1834                             

° Veurne (St.-Walburg,              
 29 sep 1732                             

+ Veurne,                            
 5 dec 1788                              

° Brugge,                           
ca   1756                                
+ Brugge,                            

 16 aug 1831                             

° Brugge,                           
 14 jul 1767                             
+ Koolkerke,                         
 15 maa 1812                             

° Reninge,                          
 3 jan 1777                              
+ Reninge,                           

 29 maa 1827                             

° Izenberge,                        
 28 mei 1779                             

                                    
                                         

° Avekapelle,                       
 2 okt 1753                              

+ Avekapelle,                        
 14 nov 1831                             

° Steenkerke,                       
 27 maa 1767                             

+ 
Eggew aartskapelle,                 

 18 maa 1842                             

5 
x Veurne (St.-Walburg, 

   17 apr 1787 
x onbekend, 
   voor   1788 

x Brugge, 
   voor   1798 

x Brugge, 
   18 okt 1789 

x Reninge, 
   25 nov 1803 

x Lo, 
   8 jul 1799 

x onbekend, 
   voor   1805 

x Steenkerke, 
   23 apr 1804 

 Deconynck 
Maria 

Deturck 
Maria 

Bonheure 
Theresia 

Cramer 
Isabella 

Hennebel 
Joanna Theresia 

Tyteca 
Cecilia Constantia 

Labaere 
Joanna Theresia 

Palinck 
Maria Theresia 

 ° Veurne (St.-Walburga),              
 18 maa 1760                             

+ Veurne,                            
 4 feb 1810                              

° Eggew aartskapelle,                
 9 maa 1744                              
+ Veurne,                            

 20 jun 1809                             

° Brugge,                           
 29 dec 1763                             

+ Brugge,                            
 26 apr 1839                             

° Brugge,                           
 10 maa 1765                             

+ Brugge,                            
 22 jan 1849                             

° Reninge,                          
 21 feb 1781                             
+ Reninge,                           

 10 okt 1819                             

° Izenberge,                        
 26 feb 1771                             
+ Izenberge,                         
 9 maa 1837                              

° Pervijze,                         
ca   1776                                

+ Avekapelle,                        
 3 feb 1810                              

° Bulskamp,                         
 22 jun 1776                             

+ 
Eggew aartskapelle,                 

 5 okt 1844                              

 16                               17 18                               19 20                               21 22                          23 24                               25 26                                27 28                               29 30                                
31 

 Dawyndt 
Joannes 

Geva 
Seraphina 

Sax 
Franciscus Petrus 

Lemonne 
Anna Francisca 

Merlevede 
Constantinus 

Reynaert 
Joanna Theresia 

Lacoere 
Philippus Jacobus 

Cordier 
Rosalia Sophia 

4 
° Veurne (St.-Denijs),              

 10 sep 1788                             
+ Veurne,                            

 25 dec 1851                             

° Veurne,                           
 3 sep 1788                              
+ Veurne,                            

 17 feb 1834                             

° Brugge,                           
 9 jun 1798                              
+ Lille (F),                         
na   1860                                

° Brugge,                           
 8 sep 1801                              
+ Kortrijk,                          

 24 feb 1860                             

° Reninge,                          
 3 feb 1807                              

+ Pollinkhove,                       
 16 nov 1884                             

° Izenberge,                        
 2 mei 1800                              

+ Pollinkhove,                       
 18 dec 1853                             

° Avekapelle,                       
 28 feb 1805                             
+ Avekapelle,                        
 29 maa 1851                             

° 
Eggew aartskapelle,                

 6 aug 1806                              
+ Avekapelle,                        
 3 feb 1862                              

 x Veurne, 8 jun 1812 x Brugge, 27 apr 1821 x onbekend, 10 nov 1830 x Avekapelle, 29 apr 1833 
 8                                                                               9 10                                                                           11 12                                                                           13 14                                                                           

15 
 Dawyndt Jean Pierre Sax Maria Ludovica Merlevede Engelbertus Albertus Lacoere Anna Theresia 

3 ° Veurne, 27 apr 1813 
+ Veurne, 26 nov 1870 

° Brugge, 6 mei 1829 
+ Veurne, 19 nov 1906 

° Reninge, 18 nov 1835 
+ Veurne, 13 okt 1926 

° Avekapelle, 12 okt 1837 
+ Avekapelle 23 sep 1886 

 x Veurne, 31 okt 1849 x Avekapelle, 15 mei 1862 
 4                                                                                                                                                                     5 6                                                                                                                                                                     

7 
 Dawyndt Carolus Ludovicus Corneli Merlevede Elisa Maria 

2 
° Veurne, 8 dec 1866 

+ Veurne, 19 mei 1948 
° Avekapelle, 2 okt 1866 

+ Ieper, 26 sep 1936 

 x Veurne, 1 mei 1889 
 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3 
 Dawyndt Leon Maria Cornelia  
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1 Beroep:                                                   ° Veurne, 4 feb 1890+ Koksijde, 25 jun 1959                    x Veurne, 11 apr 1914 

 1                                                                                                                                                                                    met: Irma Goudsmedt 

 32      33       34      35 36      37       38      39 40      41       42     43 44      45      46       47 48    49    50    51 52    53    54    55 56      57       58      59 60      61       62      
63 

 Goutsmet 
Carolus Ludovicus 

Dewilde 
Carolus Eugenius 

Begein 
Petrus Joannes 

Dumortier 
Joannes Franciscus 

Depoorter 
Joannes Franciscus 

Piers 
Jacobus Laurentius 

Acquiere 
Joannes Baptiste 

Provoost 
Petrus Jacobus 

 ° Kaaskerke,                        
 3 apr 1716                              

+ Kaaskerke,                         
 14 feb 1782                             

° Langemark,                        
 23 mei 1754                             
+ Woumen,                            
 5 apr 1808                              

° Haringe,                          
 28 feb 1739                             
+ Pollinkhove,                       
 10 okt 1797                             

° Pollinkhove,                      
 1 nov 1760                              

+ Lo,                                
 18 nov 1800                             

° Avekapelle,                       
 21 aug 1769                             
+ Avekapelle,                        
 26 aug 1850                             

° Avekapelle,                       
 18 apr 1761                             

+ Avekapelle ,                       
 23 nov 1829                             

° Houtem,                           
 19 dec 1748                             
+ Steenkerke,                        
 10 okt 1794                             

° Beveren-IJzer,                    
 23 feb 1737                             

                                    
                                         

5 
x Kaaskerke, 
   6 jul 1773 

x onbekend, 
   ca   1783 

x Pollinkhove, 
   23 jul 1771 

x onbekend, 
   voor   1789 

x onbekend, 
   voor   1804 

x Avekapelle, 
   28 apr 1795 

x Steenkerke, 
   16 jul 1770 

x Westcappel, 
   7 mei 1765 

 Vandenbussche 
Anna Catharina 

Deman 
Maria Clara 

Deberghe 
Anna Maria 

Bloeme 
Maria Theresia 

Haelewyck 
Maria Cecilia 

Barrezeele 
Anna Maria 

Druwé 
Maria Petronilla 

Leconte (Decorte) 
Joanna Theresia 

 ° Westrozebeke,                     
 11 dec 1755                             
+ Kaaskerke,                        
  maa 1788                               

° Merkem,                           
 4 jul 1759                              
+ Woumen,                            
 1 nov 1805                              

° Alveringem,                       
 9 okt 1746                              

+ Pollinkhove,                       
 13 apr 1813                             

° Beveren-IJzer,                    
 28 jun 1766                             

+ Lo,                                
 1 maa 1798                              

° Leisele,                          
 7 maa 1772                              
+ Avekapelle,                        
 4 dec 1806                              

° Veurne (St.-Walburg),              
 17 feb 1771                             
+ Alveringem,                        

na   1838                                

° Lampernisse,                      
 6 aug 1749                              

+ Steenkerke,                        
 19 jul 1786                             

° Rexpoëde,                         
10 jul 1739 

+ Westcappel,                        
 15 jan 1801                             

 16                               17 18                               19 20                               21 22                          23 24                               25 26                                27 28                               29 30                                
31 

 Goudsmedt 
Vitus Modestus 

Dewilde 
Maria Theresia 

Beghein 
Philippus 

Dumortier 
Anna 

Depoorter 
Joannes Franciscus 

Piers 
Cecilia 

Ankier 
Henricus Josephus 

Provoost 
Anna 

4 
° Kaaskerke,                        
 20 jun 1774                             
+ Diksmuide,                         
 27 dec 1846                             

° Woumen,                           
 19 jan 1784                             
+ Kaaskerke,                         
 12 okt 1827                             

° Pollinkhove,                      
 18 mei 1782                             
+ Pollinkhove,                       
 11 mei 1852                             

° Pollinkhove,                      
 1 maa 1789                              

+ Pollinkhove,                       
 21 dec 1827                             

° Avekapelle,                       
 18 dec 1804                             
+ Pervijze,                          

 17 jun 1897                             

° Avekapelle,                       
 20 apr 1803                             

+ Avekapelle ,                       
 12 feb 1880                             

° Steenkerke,                       
 12 mei 1779                             

+ Eggew aartskapelle,                 
 23 okt 1835                             

° Westcappel,                       
 7 apr 1778                              
+ Veurne,                            

 6 dec 1856                              

 x Stuivekenskerke, 8 dec 1806 x Pollinkhove, 22 mei 1810 x Avekapelle, 27 mei 1826 x onbekend, ca   1805 
 8                                                                               9 10                                                                           11 12                                                                           13 14                                                                           

15 
 Goudsmedt Hipolitus Sapientius Beghein Coleta Constantia Depoorter Henricus Franciscus Hanckiere Barbara Francisca 

3 ° Kaaskerke, 25 nov 1822 
+ Kaaskerke, 25 mei 1906 

° Pollinkhove, 25 sep 1824 
+ Diksmuide, 2 apr 1869 

° Avekapelle, 25 nov 1828 
+ Veurne, 31 maa 1902 

° Steenkerke, 10 jul 1819 
+ Veurne, 27 maa 1892 

 x Kaaskerke, 24 mei 1855 x Eggew aartskapelle, 1 mei 1850 
 4                                                                                                                                                                     5 6                                                                                                                                                                     

7 
 Goudsmedt Hippolytus Franciscus Depoorter Clemencia Leonia 

2 
° Avekapelle, 4 dec 1856 

+ Veurne, 3 jul 1932 
° Veurne, 16 dec 1857 

+ De Panne, 17 feb 1935 

 x Veurne, 24 maa 1880 
 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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3 
 Goudsmedt Irma 
1 Beroep:                                                   ° Veurne, 9 okt 1882+ De Panne, 12 aug 1958                    x Veurne, 11 apr 1914 

 1                                                                                                                                                                                    met: Leon Maria Dawyndt 
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Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (3) 
Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove 

 
16 januari 1818 – (483-294) 
DESCAMPS Pierre Joseph, 53 jaar, dagloner, ° Komen, 
wonende te Houtem 
Diefstal met inklimming of braak te Houtem – Komen - 
Noord  ten nadele van GROUSEZ Jean 
Baptiste,landbouwer te Houtem; GALLOIS Jean, boer te 
Komen - Noord; PUTTE Pierre, landbouwer te Komen - 
Noord; CALLE Jean Baptiste, landbouwer te Komen - 
Noord en VAN ACKER Jean Baptiste, dagloner te 
Komen 
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
26 maart 1818 – (519-299) 
WILS Pierre, 21 jaar, ° Haezebrouck, wonende te 
Adinkerke 
Dienstbodediefstal met inklimming of braak te Adinkerke 
ten nadele van DE VEY Albert, werkgever te Adinkerke 
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
19 mei 1818 – (521-?) 
VERSLYPE Emmanuel, 21 jaar, dagloner, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
VERSLYPE Pierre, 42 jaar, bezembinder, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
VERSLYPE Jean Baptiste, 38 jaar, bezembinder, ° 
Klerken, wonende te Klerken 
Diefstal – geweld en bedreigingen te Lampernisse – 
Esen ten nadele van DUYVER Jean, boerenknecht te 
Lampernisse en CAMBIER Pierre te Esen 
Straf: Emmanuel 2 jaar opsluiting, zonder tentoonstelling; 
Pierre 7 jaar opsluiting, zonder tentoonstellingen Jean 
Baptiste 5 jaar opsluiting 
 
1 juni 1818 – (545-302) 
DE KEYSER Philippe, 46 jaar, dagloner, ° Vladslo, 
wonende te Beerst 
Dienstbodediefstal te Beerst ten nadele van RABAUT 
Germain, werkgever te Beerst 
Straf: 13 maand gevangenis, boete 
 
10 juni 1818 – (554-303) 
VINCENT François, 32 jaar, dagloner, ° Hondschote, 
wonende te Wulveringem 
Diefstal met inklimming of braak te Vinkem ten nadele 
van RYSSEN Pierre te Vinkem 
Straf: 5 jaar opsluiting 
 
28 september 1818 – (568-304) 
FREMAULT Bartélemi, 27 jaar, dagloner, °Pollinkhove, 
wonende te Duinkerke 
Diefstal met inklimming of braak te Wulveringem ten 
nadele van SEYSIER Pierre te Wulveringem 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
19 september 1818 – (567-304) 
RIVIERE Pierre, 38 jaar, dagloner, ° Leke, wonende te 
Beerst 
Diefstal met inklimming of braak te Beerst ten nadele van 
BIERVLIET Joseph, landbouwer te Beerst 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht 
 
24 december 1818 – (573-304) 
DE MAN Henri, 20 jaar, veldarbeider, ° Vladslo, wonende 
te Keiem 
Doodslag te Keiem op VAN OVERSCHELDE Henri, boer 
te Keiem 
Straf: Doodstraf 
 

3 oktober 1818 – (587-307) 
TIMPERMAN Pierre, 18 jaar, dagloner, ° Dikkebus, 
wonende te Dikkebus 
WORMS Colette, 30 jaar, spinster, ° Pollinkhove, 
wonende te Pollinkhove 
WALLAYS Barbe, 17 jaar, dagloonster, ° Merkem, 
wonende te Merkem 
QUIKKE Françoise, 30 jaar, gehuwd, dagloonster, ° 
Reninge, wonende te Lo 
Diefstal met inklimming of braak te Lo ten nadele van 
FACON Jean te Lo en LEROI François, boer te Lo 
Straf: Pierre 15 maand gevangenis; Colette 6 maand 
gevangenis; Barbe 1 maand gevangenis en Françoise 6 
maand gevangenis 
 
29 december 1818 – (599-308) 
COSSAERT Charles, 20 jaar, landbouwknecht, ° Veurne, 
wonende te Bulskamp 
Slagen en verwondingen te Bulskamp ten nadele van 
VERCOUTTER Pierre, dagloner te Bulskamp 
Straf: 18 maand gevangenis, boete 
 
30 december 1818 – (597-308) 
VAN STEENKISTE Henri, 17 jaar, dagloner,°Leke, 
wonende te Leke 
Verkrachting te Leke op BEUKELAERE Anne, 6 jaar, te 
Leke 
Straf: 5 jaar opsluiting 
 
6 januari 1819 – (603-308) 
VANHOUTTE Marc, 17 jaar, dagloner, ° Avekapelle, 
wonende te Duinkerke 
Diefstal in herberg te Alveringem ten nadele van 
CROIGNY, herbergier te Alveringem en GHYSELEN, 
herbergier te Alveringem 
Straf: 6 jaar opsluiting 
 
7 januari 1819 – (611-309) 
DUMONT Corneille, 50 jaar, dagloner, ° Beveren, 
wonende te Pollinkhove 
PAUWELS Pierre, 19 jaar, dagloner, ° Pollinkhove, 
wonende te Pollinkhove 
Diefstal in huis te Pollinkhove ten nadele van MORLION 
te Pollinkhove 
Straf: Beiden 13 maand gevangenis 
 
20 januari 1819 – (615-309) 
DE FRENE Philippe, 21 jaar, dagloner, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
CLAUW Bernard, 23 jaar, dagloner, ° Klerken, wonende 
te Woumen 
DE RYCKE Emanuel, 24 jaar, dagloner, ° Esen, 
wonende te Woumen 
CLAUW Henri, 26 jaar, dagloner, ° Esen, wonende te 
Woumen 
LIPHOUTS Marie, 30 jaar, echtgenote, spinster, ° 
Woumen, wonende te Woumen 
VAN DIERENDONCK Pierre, 22 jaar, wever, ° Brugge, 
wonende te Zedelgem 
Diefstallen met geweld of bedreiging bij nacht – heling te 
Lampernisse, Bikschote, Merkem, Zedelgem en 
Snellegem ten nadele van: DE DUYVER Jean, 
dienstbode te Lampernisse; BERGHOF te Bikschote; 
HUBBE TE Merkem; VERPLANCKE te Zedelgem en 
ALLEMEERSCH te Snellegem 
Straf: DEFRENE, CLAUW, DE RYCKE, CLAUW, VAN 
DIERENDONCK, allen levenslange dwangarbeid, 
brandmerk ; LIPHOUTS  5 jaar dwangarbeid 
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15 maart 1819 – (616-309) 
DE WILDE Charles, 25 jaar, dagloner, ° Hondschote, 
wonende te Middelkerke 
Dienstbodediefstal te Nieuwpoort ten nadele van 
BLOMME Jean te Nieuwpoort 
Straf: 10 maand gevangenis 
 
18 maart 1819 – (617-310) 
KINOO Pierre, 24 jaar, dienstbode, ° Nieuwkapelle, 
wonende te Nieuwkapelle 
Slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot 
gevolg te Oudekapelle op DE LEYE Jean te Oudekapelle 
Straf: 5 maand gevangenis, boete 
 
23 maart 1519 – (623-310) 
DE GROOTE Hubert, 21 jaar, dagloner, ° Zande, 
wonende te Ramskapelle 
Diefstal in huis te Sint-Joris ten nadele van MISSELEYN 
Auge, landbouwer te Sint-Joris 
Straf: 3 maand gevangenis 
 
30 maart 1819 – (587-307) 
PAMEIS Marie Anne, 32 jaar, zonder beroep, ° 
Wijtschate, zonder woonplaats 
Diefstal op het veld ten nadele van FACON Jean te Lo 
Straf: 10 maand gevangenis 
 
3 juni 1819 – (618-310) 
CANDAELE Pierre, 27 jaar,arbeider, ° Hoogstade, 
wonende te Hoogstade 
CROMBEZ Jeanne, 27 jaar, dienstmeid, ° Reningelst, 
wonende te Westvleteren 
Diefstal koe te Pollinkhove ten nadele van 
MAEKELBERGHE Jean, landbouwer te Pollinkhove 
Straf: beiden 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, 
politietoezicht 
 
8 september 1819 – (619-310) 
DESMET Joseph, 33 jaar, matroos, ° Proven, wonende 
te Pollinkhove 
Diefstal met braak te Nieuwpoort ten nadele van 
FRANCART Léon te Nieuwpoort 
Straf: vrijSPRAAK 
 
13 september 1819 – (660-314) 
GOUDSMIT Henri, 48 jaar, dagloner, ° Stuivekenskerke, 
wonende te Esen 
Slagen en verwondingen te Diksmuide op DUPONT te 
Diksmuide 
Straf: 2 jaar gevangenis 
 
14 september 1819 – (661-314) 
LIEVEKENS Suzanne, 21 jaar, leurster, ° Bulskamp, 
wonende te Bulskamp 
MATTON Anne, 30 jaar, naaister, ° Wulveringem, 
wonende te Bulskamp 
Diefstal (kippen) - heling te Pervijze te nadele van 
OREEL Pierre te Pervijze 
Straf: beiden 1 jaar gevangenis 
 
17 september 1819 – (665-314) 
SALENBIEN Pierre, 27 jaar, landbouwer, ° Beerst, 
wonende te Beerst 
Slagen en verwondingen te Beerst ten nadele van 
NIEUWLANDT Pierre te Beerst 
Straf: 6 maand gevangenis, boete 
 
11 december 1819 – (676-316) 
VERSCHELDE Norbert, 23 jaar, ketellapper,° Diksmuide, 
wonende te Veurne 
Diefstal met inklimming of braak te Diksmuide ten nadele 
van de parochiekerk te Diksmuide 

Straf: 5 jaar opsluiting 
 
17 december 1819 – (689-317) 
POLLET Frederic, 22 jaar, dagloner, ° Langemark, 
wonende te Woumen 
Diefstal met inklimming of brak te Woumen ten nadele 
van DE MEULENAERE Joseph te Woumen 
Straf: 5 jaar opsluiting 
 
9 maart 1820 – (697-318) 
TANT Emmanuel, 17 jaar, koehoeder, ° Esen, wonende 
te Esen 
Dienstbodediefstal te Esen ten nadele van DE RYCKE 
Jacques, landbouwer te Esen 
Straf: 3 jaar gevangenis 
 
17 maart 1820 – (515-299) 
BRABANDER François, 32 jaar,ex-marechaussée, ° 
Leke, wonende te Brugge 
Diefstal met inklimming of braak te Sint-Joris ten nadele 
van VAN SPEYBROECK Pierre te Sint-Joris 
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
8 juni 1820 – (720-320) 
HAUSPIED Charles, 24 jaar, dagloner, ° Reninge, 
wonende te Pollinkhove 
FACON Josephine, 28 jaar, spinster, ° Alveringem, 
wonende te Pollinkhove 
Dienstbodediefstal ten nadele van CODDEVILLE, boer te 
Pollinkhove 
HAUSPIED 5 jaar opsluiting,CODDEVILLE: vrijspraak 
 
21 september 1820 – (741-322) 
DE LANGHE Carolus, 18 jaar, schoenmakersknecht, ° 
Alveringem, wonende te Alveringem 
Verkrachting te Alveringem van DE GHEELE Barbara te 
Alveringem 
Straf: 3 maand gevangenis 
 
10 juni 1820- (721-320) 
SAMOOY Barbe, 26 jaar, dagloonster, ° Merkem, 
wonende te Beerst 
Slagen en verwondingen aan bloedverwanten ten nadele 
van COVEMAKER Catherine, weduwe, moeder van 
beschuldigde 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht 
 
17 juni 1820 (727-321) 
KNOCKAERT Marie, 50 jaar, weduwe, spinster, ° 
Zonnebeke, wonende te Zandvoorde 
POUILLIE Pierre, 23 jaar, dagloner, ° Zandvoorde, 
wonende te Zandvoorde 
FARDET Joseph, 27 jaar, deserteur, ° Dumont, zonder 
woonplaats 
VERBEKE Marie, 21 jaar, spinster, ° Komen, wonende te 
Komen 
BREYNE Barbe, 23 jaar, spinster, ° Wijtschate, wonende 
te Wijtschate 
Diefstal met inklimming of braak te Houtem – Wijtschate 
– Zandvoorde – Komen ten nadel van SIX Robert te 
Houtem;  SPINNEWYN te Wijtschate; GRIMONPREZ te 
Wijtschate; GARREIN Gregoire te Zandvoorde; MEUN 
Ignace te Zandvoorde; BRAAM Pierre te Komen en 
PUYDT  Pierre te Komen 
Straf: KNOCKAERT - POUILLIE – FARDET – 16 jaar 
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht ; VERBEKE 
7 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht; BREYNE 
10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
21 september 1820 – (741-322) 
DE LANGHE Carolus, 18 jaar, schoenmakersknecht, ° 
Alveringem, wonende te Alveringem 
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Verkrachting te Alveringem op DE GHEELE Barbara te 
Alveringem 
Straf: 3 maand gevangenis 
 
9 oktober 1820 – (734-321) 
VIGOUREUX Cornelis, wonende te Leisele 
Diefstal met inklimming of braak te Beveren ten nadele 
van BRUTSAERT Jacob te Beveren 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
3 januari 1821 – (777-326) 
CORNELY Jacobus, 22 jaar, dagloner, ° Wulveringem, 
wonende te Veurne 
Dienstbodediefstal te Veurne ten nadele van FINAUT 
Francis en WILLECOM Karel 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht 
 
5 januari 1821 – (773-325) 
DE NECKER Carolus, 49 jaar, schrijver, ° Veurne, 
wonende te Veurne 
Diefstal in herberg te Veurne ten nadele van DE ROO 
Joannes te Veurne 
Straf: 15 maand gevangenis 
 
5 januari 1821 – (772-325) 
VERHOEVE Andries, 38 jaar, spinner, ° Brussel, 
wonende te Brussel 
Diefstal in herberg te Veurne ten nadele van DE ROO 
Joannes te Veurne 
Straf: 2 jaar gevangenis 
 
6 januari 1821 – (774-325) 
BOES Joseph, 32 jaar,dagloner, ° Maldegem, wonende 
te Sint-Kruis 
Diefstal met inklimming of braak te Nieuwpoort ten 
nadele van GODDYN Ferdinand te Nieuwpoort 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
16 januari 1821 – (768-325) 
DE PUYDT Antonius, 60 jaar, landman, ° Lichtervelde, 
wonende te Leke 
Verkrachting – aanranding op de eerbaarheid van DE 
PUYDT Maria, dochter, 18 jaar 
Straf: levenslange dwangarbeid, brandmerk, 
tentoonstelling, politietoezicht 
 
22 januari 1821 – (796-328) 
LAUWERS Ivo, 28 jaar, werkman, ° Bikschote, wonende 
te Leke 
SCHELDEMAN Clara, 57 jaar, weduwe, spinster, ° 
Roeselare, wonende te Koekelare 
DE DEKKER  Anna Theresia, 22 jaar, spinster, ° 
Kortemark, wonende te Koekelare 
Dienstbodediefstal te Leke ten nadele van VAN HEE Jan 
te Leke 
Straf: Elk 3 jaar gevangenis 
 
23 januari 1821 – (803-328) 
BEUN Sophia, 22 jaar, zonder beroep, ° Wijtschate, 
wonende te Veurne 
Diefstal te Veurne ten nadele van BOURY Virgilius te 
Veurne 
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling politietoezicht  
 
11 april 1821 – (803-328) 
BEUN Sophia, 23 jaar, zonder beroep, ° Wijtschate, 
wonende te Veurne 
Diefstal te Veurne ten nadele van BOURY Virgilius te 
Veurne 
Straf: 10 jaar opsluiting, tentoonstelling politietoezicht 
 
 

28 augustus – (836-332) 
MISSU Robert, 29 jaar, bakkersknecht, ° Veurne, 
wonende te Veurne 
Diefstal in herberg te Veurne ten nadele van DE ROO 
Jan, hotelier te Veurne 
Straf: 3 maand gevangenis 
 
29 augustus 1821 – (837-332) 
LOPPENS Isabella, 26 jaar, dienstmeid, ° Nieuwpoort, 
wonende te Nieuwpoort 
Slagen en verwondingen bloedverwant ten laste van 
moeder beschuldigde 
Straf: 3 jaar gevangenis 
 
13 september 1821 – (848-334) 
NEELYNCK Joseph, 43 jaar, zager, ° Oostvleteren, 
wonende te Oostvleteren 
Diefstal herberg te Pollinkhove ten nadele van COENE 
Jean, herbergier te Pollinkhove en VAN UXEM Martinus, 
herbergier te Pollinkhove 
Straf: 20 jaar dwangarbeid, brandmerk, tentoonstelling, 
politietoezicht 
 
21 december 1821 – (869-336) 
BEYTS Felix, 21 jaar, dagloner, ° Sint-Andries, zonder 
woonplaats 
VREYELINCK Jacob, 19 jaar, spinner, ° Brugge, 
wonende te Brugge 
PONSEELE Anna, 21 jaar, spinster, ° Wervik, wonende 
te Wervik 
DANNEELS Constantia, 23 jaar, kantwerkster, ° 
Wulveringem, wonende te Wulveringem 
Diefstal met inklimming of braak te Sint-Pieterskapelle, 
Varsenare, Zande ten nadele van ROSSEEUW Karel te 
Sint-Pieterskapelle; LENKRIET Maurus te Varsenare en 
wed. VERVENN te Zande 
Straf: BEYTS 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht; VRIJELINCK 6 jaar dwangarbeid, 
tentoonstelling, politietoezicht; PONSEELE en 
DANNEELS ieder 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht 
 
22 december 1821 – (836-332) 
MISSU Jean, 50 jaar, ontvanger “Bureel van 
Weldadigheid”, ° Veurne 
Knevelarij te Veurne ten nadele van Bureel van 
Weldadigheid te Veurne 
Straf: 6 jaar dwangarbeid, aanplakking (bij verstek) 
 
27 december 1821 – (855-335) 
CORNETTE Anna, 67 jaar, gehuwd, ° Pollinkhove, 
wonende te Haringe 
Diefstal met inklimming of braak te Leisele ten nadele 
van DE PUYDT Marie wonende te Leisele 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
9 januari 1822 – (880-337) 
SENAVE Engelbert, 30 jaar, bakker, ° Lo, wonende te Lo 
Diefstal met braak te Pollinkhove ten nadele van 
SENAVE Michael, landbouwer te Pollinkhove 
Straf: vrijspraak 
 
27 juni 1822 – (869-336) 
LAGACHE Maria, leeftijd en beroep niet gekend, ° 
Brugge, wonende te Brugge 
Diefstal met braak te Sint-Pieterskapelle ten nadele van 
ROSSEEUW Pieter wonende te Sint-Pieterskapelle 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
23 september 1822 – (935-342 
BILLIET Pieter, 22 jaar, schoenmaker, Reninge, 
wonende te Reninge 
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Verkrachting op DE CONINCK Barbara 11 jaar 
Straf: 5 jaar opsluiting, zonder tentoonstelling 
 
24 september 1822 – (926-341) 
DENYS Francis, 50 jaar, houtverkoper, ° Warneton, 
wonende te Houtem 
Aanranding op de eerbaarheid op PAREZ Rosalia 9 jaar; 
DE LEM Melania 15 jaar en CUVELIER Catharina 9 jaar 
Straf: 2 jaar gevangenis 
 
1 oktober 1822 – (939-343) 
PLAETEVOET Francisca, 27 jaar, dienstmeid, ° Watou, 
wonende te Leisele 
Kindermoord 
Straf: 2 jaar gevangenis, boete 
 
8 oktober 1822 – (938-343) 
MALBRANCKE Karolus, 60 jaar, strodekker – dagloner, ° 
Woesten, wonende te Woesten 
Diefstal bij nacht te Reninge ten nadele van CLARYSSE 
Pieter, landbouwer te Reninge 
Straf: 5 jaar opsluiting zonder tentoonstelling 
 
5 maart 1823 – (974-345) 
HONDEGHEM Jan, 33 jaar, ° Pittem, wonende te Sint-
Winnoksbergen 
Diefstal met braak te Beveren ten nadele van  weduwe 
TRYOEN te Beveren; DE SCHEUTELAERE Francis te 
Beveren 
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
15 maart 1823 – (983-346) 
ROUSSEEL Pieter, 52 jaar, werkman, ° Westouter, 
wonende te Westouter 
Diefstal met geweld te Pollinkhove ten nadele van 
COMMEYNE Jan, boer, pachthof 
Straf: 1 maand gevangenis 
 
28 mei 1823 – (996-348) 
VAN DEN AMEELE David, 36 jaar, arbeider – soldaat, ° 
Klerken, wonende te Klerken 
Diefstal met braak te Keiem ten nadele van  Kinderen 
SEYS Hendrik wonende te Keiem 
Straf: 5 jaar opsluiting 
 
30 mei 1823 – (995-348) 
DE LEGHER Joannes, 28 jaar, ex-directeur postkantoor, 
° Ieper, wonende te Nieuwpoort 
Geld verduisteren – knevelarij 
Straf: 2 jaar gevangenis, boete 
 
2 juni 1823 – (998-348) 
MANTELLE Jan, 38 jaar, arbeider, ° Langemark, 
wonende te Alveringem 
DE MOL Pieter, 36 jaar, arbeider, ° Proven, wonende te 
Alveringem 
DE VALCKE Jacob, 34 jaar, arbeider, ° Adinkerke, 
wonende te Alveringem 
DOLFYN Joseph, 24 jaar, arbeider, ° Kaaskerke, 
wonende te Alveringem 
Diefstal met geweld in bende te Steenkerke ten nadele 
van RILLOF Engelbertus en zusters wonende te 
Steenkerke 
Straf: Iedereen 10 jaar opsluiting, tentoonstelling, 
politietoezicht met uitzondering van DE VALCKE Jacob: 
5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
3 juni 1823 – (998-348) 
MANTELLE Jan, 38 jaar, arbeider, ° Langemark, 
wonende te Alveringem 
DE GRAEVE Hendrik, 29 jaar, arbeider – soldaat, ° 
Alveringem, wonende te Alveringem 

NISSEN Jan, 25 jaar, schouwveger, ° Alveringem, 
wonende Alveringem 
Dreigen met geweld te Eggewaartskapelle ten nadele 
van BRUWAERT Pieter 
Straf: MANTELLE en DE GRAEVE 20 jaar dwangarbeid, 
tentoonstelling, Politietoezicht; NISSEN: 10 jaar 
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
29 augustus 1823 – (1013-349) 
ALEXANDER Karel, 25 jaar, wever, ° Slijpe, wonende te 
Woesten 
Diefstal te Reninge ten nadele van HAEGHEBAERT 
Leopold te Reninge; weduwe LAUWERS te Reninge 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht     
 
10 december 1823 – (1052-353) 
DE QUEKER Winoc, 28 jaar, landbouwer, ° Ieper, 
wonende te Leisele 
CAULIER Philippus, 58 jaar, landbouwer, ° Leisele, 
wonende te Leisel 
KEERSBILK Pieter, 28 jaar, brouwer – herbergier, ° 
Leisele, wonende te Leisele 
RYCKEBOER Lodewijk, 44 jaar, landbouwer, ° Leisele, 
wonende te Leisele 
BASTEN Pieter, 31 jaar, brouwer – herbergier, ° 
Izenberge, wonende te Izenberge 
Slagen orde handhavers te Leisel ten nadele van Officier 
van politie te Leisele, veldwachter van Leisele, 
VANDAMME en DEVOS, marechaussee 
Straf: DE QUEKER 6 maand gevangenis; CAULIER 4 
maand gevangenis en KEERSBILK – RYCKEBOER – 
BASTEN ieder 2 maand gevangenis  
 
23 april 1824 – (1067-354) 
PAPEGAEY Pieter, 48 jaar, metser, ° Beveren, wonende 
te Beveren 
Diefstal met inklimming en braak te Beveren ten nadele 
van DE L ‘EPEE Karel, landbouwer te Beveren 
Straf: Levenslange dwangarbeid, brandmerk 
 
9 juni 1824 – (1095-357) 
GODDERIS Francis, 22 jaar, arbeider, ° Oostduinkerke, 
wonende te Oostduinkerke 
VERPLAETSE Godelieve, 35 jaar, weduwe, arbeidster, ° 
Oostduinkerke, wonende te Oostduinkerke 
KAREL Francis, 73 jaar, kleermaker, ° Oostduinkerke, 
wonende te Oostduinkerke 
Moord te Oostduinkerke op PUSTIENS Karel, arbeider te 
Oostduinkerke. 
Straf: GODDERIS en VERPLAETSE beiden de doodstraf 
en Karel vrijspraak 
 
21 augustus 1824 – (1115-360) 
PYLYZER Idonia, 19 jaar, zonder beroep, ° 
Oostduinkerke, wonende te Veurne 
Diefstal met braak te Oostduinkerke ten nadele van VAN 
SEVEREN Pieter Jan te Oostduinkerke 
Straf: 5 jaar opsluiting 
 
28 december 1824 – (1124-361) 
DE LANGHE Karel, 23 jaar, schoenmakersknecht, ° 
Alveringem, wonende te Alveringem. 
Slagen en verwondingen te Alveringem ten nadele van 
DE LANGHE Francis en ROSSEY Karel 
Straf: 7 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht.  
 
4 januari 1825 – (1138-363) 
DE LANGHE Isabella, 14 jaar, dienstmeid, ° Sint-Rijkers, 
wonende te Pollinkhove 
DE LANGHE Victor, 51 jaar, wever, ° Sint-Rijkers, 
wonende te Nieuwkapelle 
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Dienstbodediefstal te Pollinkhove ten nadele van 
BEGHIJN Jacob, werkgever te Pollinkhove Isabella 20 
maand correctiehuis en Victor 5 jaar opsluiting, 
tentoonstelling, politietoezicht 
 
4 januari 1824 – (1127-361) 
CALLEBAUT Lodewijk, 23 jaar, wever, ° Woumen, 
wonende te Woumen 
VAN DEN DRIESSCHE Silvester, 38 jaar, schaapherder, 
° Wevelgem, wonende te Woumen 
Slagen en verwonding te Woumen op BROUCKAERT 
Pieter 
Straf: Beiden 2 jaar gevangenis 
 
6 januari 1825 – (1142-363) 
BOLLE Karel, 30 jaar, arbeider, ° Koekelare, wonende te 
Koekelare 
PLAISIER Karel, 20 jaar, arbeider, ° Koekelare, wonende 
te Koekelare 
Diefstal met valse sleutels bij nacht te Schore en Leke 
ten nadele van DE MOLDER Hendrik, herbergier te 
Schore; VAN STEENKISTE Eugenius te Leke en OSAER 
Jacob te Leke 
Straf: Bolle 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht; PLAISIER 5 jaar dwangarbeid, 
tentoonstelling, politietoezicht 

10 juni 1825 – (1163-366) 
DURY of DE DRIE Lodewijk, 21 jaar, dienstbode, ° 
Leisele, wonende te Leisele 
Diefstal met braak en inklimming te Leisele ten nadele 
van VAN DROMME Jacob te Leisele 
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
10 september 1825 – (1181-367) 
PITELION Joannes, 48 jaar, landbouwersknecht, ° 
Beveren, wonende te Stavele 
Slagen en verwondingen ten nadele van HOSPIES 
Joannes 
Straf: 1 maand gevangenis 
 
17 september 1825 – (1182-368) 
HOKEL Justus, 55 jaar, wever, ° Eggewaartskapelle, 
wonende te Eggewaartskapelle 
Dienstbodediefstal te Veurne ten nadele van  DE LISSE 
Dominicus te Veurne 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht 
 
12 december 1825 – (1213-371) 
LAMAIRE Joannes, 35 jaar, arbeider, ° Merkem, 
wonende te Woesten 
Diefstal op veld bij nacht te Reninge en Woesten ten 
nadele van DELPORTE Jan, boer te Reninge en 
OLIVIER Francis te Woesten 
 
13 december 1825 – (1209-370) 
SENAEVE Engelbertus, 35 jaar, soldaat, ° Lo, wonende 
te Lo 
Diefstal met inklimming in herberg te Pollinkhove ten 
nadele van  CHRISTIAAN Francis, herbergier te 
Pollinkhove 
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht, brandmerk 
 
9 maart 1826 – (1208-370) 
PARRAIN Alexander, 55 jaar, dienstbode, ° Belle, 
wonende te Belle 
Diefstal met braak en inklimming te Reninge ten nadele 
van SEDEYN Francis, landbouwer te Reninge 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
 

 
11 maart 1826 – (1218-371) 
GHYSELEN Joannes, 31 jaar, landbouwer, ° Steenkerke, 
wonende te Alveringem 
Slagen en verwondingen te Alveringem op SIX Pieter 
Straf: 5 jaar opsluiting 
 
2 juni 1826 – (1242-374) 
SMAGGE Karel, 19 jaar, dienstbode, ° Pollinkhove, 
wonende te Lo 
Dienstbodediefstal te Lo ten nadele van MARKEY 
Alexander, landbouwer te Lo en VOLMERBEKE Karel 
Straf: 5 jaar opsluiting 
 
20 juni 1826 – (1236-373) 
RANSON Hendrik, 60 jaar, wagenmaker, °Koekelare, 
wonende te Sint-Joris 
RANSON Hendrik, 25 jaar, wagenmaker, ° Sint-Joris, 
wonende te Sint-Joris. 
Slagen en verwondingen te Sint-Joris op VAN HOVE 
Pieter. 
Straf: Beiden 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, 
politietoezicht 
 
20 juni 1826 – (1241-374) 
DUBOIS Lodewijk, 22 jaar, arbeider – soldaat, ° 
Eggewaartskapelle, wonende te Veurne 
Mishandeling op MISSU Joannes, belastingsbeambte  
Straf: 8 maand gevangenis, boete 
 
21 juni 1829 – (1246-374) 
BEKKEN François, 36 jaar, arbeider, ° Alveringem, 
wonende te Veurne 
GESQUIERE Eugenius, 19 jaar, slotenmaker, ° Veurne, 
wonende te Veurne 
GESQUIERE Lodewijk, 20 jaar, slotenmaker, ° Veurne, 
wonende te Veurne 
Ontduiken van tolrechten “sluikerij” Westerschelde 
Straf: BEKKEN 2 jaar gevangenis en Eugenius en 
Lodewijk elk 1 maand gevangenis. 
 
26 juni 1826 – (1237-373) 
LEGON Willem, 38 jaar, wever, ° Loppem, wonende te 
Brugge 
ONGENA Benedictus, 31 jaar, wever, ° Overmeer, 
wonende te Overmeer 
Diefstal met inklimming bij nacht te Brugge, Sint-Andries, 
Sint-Michiels, Esen, Sint-Pieters en Sint-Kruis ten nadele 
van VANDROMME Pieter te Esen; VERHELST Lodewijk, 
dienstbode te Esen; MAES Francis, winkelier te Sint-
Pieters; Kerkfabriek Sint-Kruis; BLANCKAERT Jan, 
herbergier te Sint-Andries en VAN DUYSBURG te 
Brugge. 
Straf: Levenslange dwangarbeid, brandmerk. 
 
22 augustus 1826 – (1249-375) 
LA HAYE Joannes, 30 jaar, herbergier, ° Bulskamp, 
wonende te Nieuwpoort 
Diefstal op veld bij nacht te Ramskapelle, Oudenburg en 
Snaaskerke ten nadele DE BRUYNE Jan, landbouwer te 
Ramskapelle; MOENHOUT Karel te Oudenburg en VAN 
MIDDELEN Joseph te Snaaskerke. 
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
3 november 1826 – (1266-376) 
VAN DAMME Josephus, 40 jaar, arbeider, ° 
Westvleteren, wonende te Woesten 
Slagen en verwondingen te Reninge op DE HOUCK 
Jacob 
Straf: 2 jaar gevangenis.    (Wordt vervolgd) 
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Afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454           Verantwoordelijke uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

 
 
 
 

 
 

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? 
Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening 
414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.  Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De 
leden kunnen ook de uitgaven 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 
Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de

- Maandag 19 september, 19.30 uur, bibliotheek Koksijde: Voordracht over “Emigratie naar de VS” 
door Dirk Musschoot. 

 verdieping, Sint-Idesbald-Koksijde 
tenzij anders vermeld. 

- 29 oktober: 10 jaar VVF-Westkust met academische zitting in Stenen Zaal Veurne en feestmaal in 
Driekoningen Beauvoorde. 

- VVF-documentatiecentrum is open in juli op zaterdag  2, 9, 16, 23, 30 van 14 tot 16.30 u., in 
augustus op zaterdag 6, 13, 20, 27 van 14 tot 16.30 u., in september op  maandag 12 en 26 van 19.30 
tot 22.00 u., op woensdag 7, 14, 21, 28 van 13.30  tot 16.30 u., op zaterdag 3 en 17 van 14 tot 16.30 u., 

 

  -  Driemaandelijkse nieuwsbrief. Raadpleeg de website  

Uitgaven VVF-Westkust 
  -  Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 17 is uit.  Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70  port). 
  -  Staten van Goed Ruddervoorde, door Willy Moons. Kostprijs € 10 (+ € 3,70 port). 

http://users.pandora.be/westkustvvf/. Jaarabonnement per 
post € 4 voor niet-leden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op  VVFWestkust@advalvas.be Vrijwillige bijdrage mag. 
 

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde. 

IN DIT NUMMER 

• Aanwinsten in tijdschriften en boeken  p. 14 

• Een passioneel drama in Oostduinkerke, anno 1826 p. 15-19 

• Wij gaan naar Amerika  p. 19 

• Wij vieren 2de lustrum    p. 19 

• Van tempeesten en stormvloeden  p. 20 

• Verouderde rechtstermen (1)  p. 21 

• Voor u gelezen  p. 22 

• De regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (4) p.23-24 

Bestuur: Leden 
Joeri Stekelorum voorzitter André Baert: bibliothecaris  Willy Moons: redacteur 
Hilon Vanleenhove secretaris Gilbert Dumon: hulpsecretaris, Johny Vanheste: archivaris 
Marc Derudder penningmeester  Jef Cailliau: alg. expertise, auteur Gaby Van Canneyt, Redgy Vermote 
    
 

België-Belqique 
P.B.-P.P. 

8630 VEURNE 
 

BC 5831 

http://users.pandora.be/westkustvvf/�
mailto:VVFWestkust@advalvas.be�
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Aanwinsten 
 door Joeri STEKELORUM en André BAERT 

 
0222/0001   Anoniem, Genealogie van Familie Vanden Berghe uit Brugge., 12p. 
0222/0001   Anoniem, Genealogie van Jan  Van Den Neste: Tak Eeklo, 5p. 
0222/0001   Anoniem, Genealogie van Ludovicus Van De Neste: Tak Kalken., 3p. 
0222/0001   Anoniem, Genealogie van Martinus  Van Den Neste: Tak Lede, 11p. 
0222/0001   Anoniem, Genealogie van Petrus Van Den Neste. Tak Herzele., 5p. 
0222/0001   Anoniem, Genealogie van de Pieter Jacobus Vandamme. (Bewerkt door Johny Vanheste)  
0222/0001   Anoniem, Genealogie: Van den Neste: Tak Kortrijk. 
0914/0002   Anoniem, Tijdschrift Westhoek; Geschiedenis en familiekunde i/d Vlaamse en Franse westhoek, (2003), 228p. 
0919/0001   Anoniem, Nieuwsbrief Pennelekkertje; uitgave wegen en verkeer Brugge 2004, (2004). 
0779/0001   Anoniem, Tijdschrift Goedendag jg 20 nr 2-3-6, (2004). 
0913/0003   Anoniem, Tijdschrift Nieuwpoort uw stad jg 32. nr 1-2-3-4, (2004). 
0904/0002   Anoniem, Herinneringsalbum Wulveringem Beauvoorde, (2005), 60p. 
0904/0005   Anoniem, La Commune de Gendron-Celles: Son histoire; son eglise ses Chateaux, (2005), 93p. 
0919/0001   Anoniem, Nieuwsbrief Pennelekkertje jaargang 8 januari 2005, (2005). 
0775/0001   Anoniem, Tijdschrift Stamboompje Jaargang 33 nr 1-2-3, (2005). 
0779/0001   Anoniem, Tweemaandelijks personeelsblad van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, (2005). 
0913/           Anoniem, Tweemaandelijks tijdschrift Nieuwpoort Uw stad. Jaargang 33 nr. 2-3, (2005). 
0221/0001   Anoniem, Jubelem album joseph van hee burgemeester veurne 1953-1978, (2205). 
0903/0004   Anoniem, Dumon André, Verzameling woorden en begrippen voorkomend in doop-, trouw- en begraafboek,  

      (2005), 142p. 
0900/0003   Bertrand Louis, La naissance d'une Ville Schaerbeek depuis cinquante ans (1860-1910). Uitgave 1912, (2005), 

     360p. 
0332/0004   Cailliau Jef, Staten van Goed van de Kasselrij Veurne Deel 16, VVV Koksijde, (2005), 225p. 
0222/0001   Callens Rik, Genealogie, afstammelingen van Lannoye Franciscus (1861-1927)  X Callens Elisa (1873-1949), 

      (1991), 43p. 
0222/0001   Cattrysse Hervé, Stamboom: Ambrosius Cattrysse 1838-1920, Cattrysse Hervé, (2002), 272p. 
0222/0001   Debruyne Ignace, Genealogie, afstammeling  Debruyne., (2001). 
0771/0001   Donche Pieter, Wie heeft wat Samenvatting van gegevens Vlaamse Stam en Genealogie &Computer, (2005),  

      205p. 
0904/0005   Dumon Gilbert, De oude huisnamen van Brugge, VZW Levend Archief, (2005), 88p. 
0904/0002   Florizoone Gery, Adinkerke Geschiedenis en volksleven, Florizoone Gery, 159p. 
0338/0002   Haghebaert R, Weerbare mannen in de kasselrij Veurne in 1655, VVF-OOSTENDE, (2005), 92p. 
0330/0081   Hubrechtsen Freddy, Analyse burgerlijke stand Nieuwpoort: Huwelijken 1797 tot 1900, (2005), 311p. 
0338/0003   Janssen Gerard, Les Familles de Capellebrouck, (2005), 102p. 
0338/0002   Lazoore Stefaan, Riem Stefaan, De verdwenen schoolpoort. Toegang tot het verleden van de Ieperse Arme 

      Meisjesschool (St. Elisabeth) DEEL 1, VVF-Westhoek, (2005), 407p. 
0330/0132   Pollet Annie, Deblauwe Fernand, burgerlijke stand Diksmuide, huwelijken republikeinse kalender jaar VII-  

     VIII, Gestella Gistel. 
0220/0003   Soupart Abbé Auguste, La Posterite de Soupart Pierre Isidore et de Bayot Marie Therese, Soupart Abbé  

      Auguste, (1998), 79p. 
0222/0001   Stekelorum Joeri, Genealogie, afstammeling  De Grave naar wandstamboom uit 1908, (2001), 81p. 
0222/0001   Stekelorum Joeri, Genealogie van de Familie: (De)BGurgrave-(De)Burghgraeve in het arrondissement Veurne 

      ca 1600 tot 2000., (2002), 272p. 
0220/0003   Stekelorum Joeri, Familiegeschiedenis DAWYNDT Albrecht zijn voorouders zijn familie., (2005), 49p. 
0338/0002   Vandewalle ( Lic.) P., Belastingsbetalers in de Kasselrij Veurne 1750-1795. 36 verschillende gemeenten, 

      VVF- Oostende, (2005), 201p. 
0335/001     Vandewalle ( Lic.) P., Wettelijke passeringen van de Kasselrij Veurne/Regesten akten met index., (2005), 58p. 
F332/0008   Vanooreberghe R., Sterfhuyzen Rexpoede - Oostcappel: Blz. 316 tot 408. 
F332/0008   Vanooreberghe R., Sterfhuyzen Rexpoede - Oostcappel: Blz. 134 tot 226. 
F332/0008   Vanooreberghe R., Sterfhuyzen Rexpoede - Oostcappel: Blz. 42 tot 130. 
0339/010     Verriest Leo, Archives Départementales du Nord a Lille., (2005), 178p. 
0222/0001   Verschaeren R., Enkele aspekten van de genealogie van 4 met elkaar verbonden families in de streek van  

      Diksmuide, Beerst, Keiem, Vladslo en Woumen. Debouck-Lycke-Hommez-Hemelsoen, (2005). 
0916/0001   Verschillende *, Archikrant jaar 2004 afl. 1-3-4, Vrienden Veurns Archief, (2004). 
0924/0001   Verschillende *, Driemaandelijks tijdschrift Heemkring Pervijze-Oostkerke-Lampernisse-Stuivekenskerke  

      Jaargang 4, (2004). 
F336/0001   Van Hille W., Actes du notariat de Berques., (2005), 18p. 
F339/0002   Van Hille W., Le Marquisat de Steenvoorde, (2005), 28p. 
 
 



jrg 5 nr.2                                                                                                                                                                                 Nieuwsbrief VVF  Westkustp.15  

Een passioneel drama in Oostduinkerke anno 1823 
door Joeri STEKELORUM 

 
 
Op donderdag 6 maart 1823 komt een kind rond 9 uur ’s morgens bij landbouwer Lodewijk Gesquiere29  thuis in paniek 
aan met de mededeling dat er iemand in de gracht van de Hazebeek ligt. Lodewijk aarzelt niet en snelt er onverwijld naar 
toe. Wanneer hij aankomt ziet hij inderdaad een lijk liggen en trekt het uit de gracht. Tot zijn ontsteltenis stelt hij vast dat 
het de 46-jarige boerenwerkman Karel Puystiens30 uit Oostduinkerke is. Hij laat het lijk onaangeroerd liggen en gaat 
onmiddellijk naar Pieter Schoolaert31, de veldwachter van Oostduinkerke. Samen gaan ze naar burgemeester Pieter 
Cordier32

Nadien brengt het gezelschap een bezoek aan landbouwer Engel Van Arendt

 om hem van de lugubere vondst op de hoogte te stellen. De burgemeester schakelt het parket in omdat men 
vermoed dat het niet om een natuurlijke dood gaat. 
 
Anderendaags rond 11 uur komen Jan Baptiste Athanasius Debruyne, instructierechter bij de burgerlijke rechbank van 
Veurne en Delattre, substituut-officier, zich ter plaatse van de situatie in Oostduinkerke vergewissen. Ze treffen het lijk aan 
op aantonen van Lodewijk Gesquiere in de Hazebeek “tussen de velden genaamd het één de Acht Liniën en het ander de 
Elf Liniën, waarin water stond tot circa 7 palmen 8 duim Nederlandse maat”. Het lijk wordt overgebracht naar het 
gemeentehuis ter inspectie en voor onderzoek door de Veurnse heelmeesters Bouten en Bouchout. Nadat zij hun verslag 
hadden gemaakt werd door de gerechtelijke instantie de toestemming gegeven om het lijk te begraven. Beide geneesheren 
konden geen uitwendige letsels die wijzen op gewelddadigheden vaststellen op het lijk. Zij onderzochten ook, nadat het lijk 
werd opgesneden (een wel heel ongewone bedoening in een gemeentehuis…), de maaginhoud. Deze was in natuurlijke 
staat en bevatte de resten van het voedsel van de laatste maaltijd van Karel Puystiens. 
 

33

De burgemeester wist bovendien nog te vertellen dat Francies Goderis de avond van het overlijden van Karel Puystiens 
rond zes uur ’s avonds even is binnengeweest bij Antoon Lerooy

. Hij verklaart dat Karel Puystiens op 5 
maart tussen zes en zeven uur ’s avonds van bij hem naar huis vertrokken was, geladen met een bundel stro. Hij meldt 
tevens dat Karel langs de Hazebeek gewoonlijk naar huis ging. 
 
De instructierechter concludeert uit zijn vaststellingen dat er geen kwaad opzet in het spel lijkt te zijn. 
 

 
 
Enkele dagen later komen de tongen in Oostduinkerke stilaan los over het voorval. Heel het dorp spreekt er ondertussen al 
dagen over. Op 12 maart verklaart burgemeester Pieter Cordier aan de onderzoeksrechter dat volgens het openbaer gerugt 
Karel Puystiens aan de veldwachter Pieter Schoolaert een viertal weken voor zijn dood zou verklaard hebben dat hij 
Francies Goderis langsheen de Hazebeek zou tegen gekomen hebben. Francies Goderis zou hem toen bedreigd hebben met 
een hooivork, zoals vroeger reeds was gebeurd. Tevens zou Karel Puystiens aan de veldwachter hebben toevertrouwd dat 
zijn vrouw had gedreigd om hem te vergiftigen. En nog was Karel Puystiens’ verhaal niet ten einde. Hij wist nog te 
vertellen dat hij na het eten van pap “zoodanig slegt” kwam dat hij vreesde “seffens te sterven” maar dat hij nog alles had 
kunnen uitbraken. Enige tijd nadien, wanneer zijn vrouw naar de kerk was, opende hij haar koffer en vond er een pakje 
spaensgroen. Met dit pakje was Karel naar apotheker Duclos in Veurne getrokken om te vragen wat er zou gebeuren indien 
hij dat zou innemen. De apotheker had hem gezegd dat hij ernstig ziek zou worden en zelfs zou kunnen sterven.  
 

34 en bij Ignace Gardeleyn35. Bovendien zou Francies 
Goderis een “groote kennis” zijn van de vrouw van de overledene en is hij de avond van de 5de

                                                           
29 Ludovicus Josephus Gesquiere, geboren te Leisele op 27-10-1776 en overleden te Oostduinkerke op 08-11-1834, 

gehuwd te Alveringem op 28-06-1815 met Isabella Clara Verweirde (°Alveringem, 24-12-1788 en +Oostduinkerke, 
12-04-1874) 

30 Carolus Franciscus Puystiens, geboren te Lombardsijde op 08-02-1777 als zoon van Abelis Henricus Puystiens en 
Isabella Dewulf. Voor zijn gezinssituatie: zie op het einde van dit artikel 

31 Petrus Schoolaert werd geboren in Klerken rond 1783 en was gehuwd met Rosalia Hoorelbeke, geboren in Klerken 
rond 1780. Ze verhuisden uit Oostduinkerke. 

32 Petrus Franciscus Cordier, landbouwer van beroep, was burgemeester van Oostduinkerke van 1816 tot 1830. Hij werd 
geboren te Adinkerke op 21-03-1777 en stierf te Veurne op 14-02-1853; hij huwde te Oostduinkerke op 29-04-1809 met 
Anna-Maria Lapeine (° Oostduinkerke, 21-12-1775, +Veurne, 20-08-1845) 

33 Engelbertus Albertus Van Arendt werd geboren te Lo rond 1779 en stierf te Oostduinkerke op 31-10-1854. Hij huwde 
een eerste maal met Isabella Francisca Jansens (Oostduinkerke, 1751-1825) en een tweede maal met Rosalia 
Constantia Moenaert (°Veurne, 1801). Slechts uit het tweede huwelijk werden (negen) kinderen geboren. 

34 Antonius Josephus Lerooy, werkman van beroep, werd geboren te Booitshoeke op 16-01-1792 en stierf te Oostduinkerke 
op 31-05-1851. Hij met Juliana Josepha Rabaey (1770-1837) en met Coleta Amelia Samper (°1814). 

35 Ignatius Josephus Gardelein, schoenmaker, werd geboren te Nieuwkapelle rond 1766 en stierf te Oostduinkerke op 16-
11-1837. Hij was gehuwd met de in Boezinge geboren Susanna Catharina Haezebaert (1782-1829). 

 maart nog in de woning 
geweest van Puystiens, wanneer deze nog niet thuis was. Als bewijsstuk stuurt burgemeester Cordier een pakje 
spaenschgroen mee dat werd gevonden in de schuur van Engelbertus Van Arendt waar Karel Puystiens dagelijks werkte. 
Dit pakje wordt pas op 18 september onderzocht door een geneesheer-apotheker. 
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Op 26 maart rond één uur ‘s 
middags passeren Pieter 
Cloet36 en Patricius 
Moenaert37, werkman uit 
Koksijde, komende van de 
hofstede van Pieter 
Stockelynck38

 

, langs de 
plaats waar het lichaam van 
Puystiens lag. Ze treffen er 
een zwarte ronde vilten hoed 
aan met een koordje er aan en 
geven dit aan de veldwachter. 
Deze hoed zal later een 
belangrijk bewijsstuk blijken 
te zijn. 

Op basis van deze geruchten 
die in Oostduinkerke en 
omgeving de ronde doen, 
begin rechter Antonius Borry 
uit Veurne op 16 april 1823 
om 10 uur met het verhoren 

van getuigen. 
 
 

 
De eerste die aan de beurt komt is Engelbertus Van Arendt. Hij verklaart aan de rechter wat hij reeds vroeger heeft 
verklaard en dat Karel Puystiens zijn vaste boerenwerkman was. Hij verklaart ook dat hij had vernomen dat Godelieve 
Verplaetse spaenschgroen in de koffie en in de pap van haar echtgenoot had gedaan. Acht tot tien dagen voor het 
overlijden van Karel was Godelieve Verplaetse in de stal van de hoeve van Engelbertus Van Arendt naar haar man 
toegekomen. Ze had geprobeerd om haar echtgenoot met een gaffel dood te steken, maar Ludovicus Borrelle39

De achtste getuige die dag is Ludovicus Borrelle, 29 jaar en dienstbode bij boer Van Arendt. Hij verklaart dat op 5 maart 
tussen vijf en zes uur in de namiddag, Karel Puystiens van zijn werk op de hofstede Van Arendt is vertrokken met een 
bundel stro op zijn hoofd en dat hij de volgende morgen had horen zeggen dat Karel Puystiens was vermoord. Hij bevestigt 
ook het relaas van boer Van Arendt over de aanval van Godelieve Verplaetse op en de dreigingen door Francies Goderis 

, een andere 
dienstknecht, was kunnen tussenbeide komen. De op 26 maart gevonden vilten zwarte hoed wordt door Van Arendt niet 
herkend als zijnde deze van Karel Puystiens…! Een eerste teken aan de wand dat er iets niet klopt. 
Ook Lodewijk Gesquiere wordt ondervraagd. Ook hij verklaart de bewuste hoed niet te kennen. 
 
Op 21 april is het de beurt aan Pieter Schoolaert, de 42-jarige veldwachter van Oostduinkerke. Hij weet te vertellen dat op 
9 februari Karel Puystiens bij hem “al krijsen” is gekomen met de mededeling dat de week vooraf zijn vrouw had gepoogd 
hem te vergiften door spaensch groen in zijn koffie te doen. Karel Puystiens deed eveneens zijn beklag dat zijn vrouw 
Godelieve een relatie had met Francies Goderis en dat hij hen zelfs had betrapt. Francies Goderis zou toen bekend hebben 
dat hij gemeenschap had met Godelieve Verplaetse. 
 
Diezelfde dag wordt ook Antonius Lerooy, 31 jaar en visser van beroep door rechter Borry ondervraagd. Veel nieuws wist 
Antonius niet te vertellen behalve dat hij heeft horen zeggen (“publiek geroep”) dat Puystiens is vermoord en dat hij dat 
heeft doorverteld aan de volgende getuigen, Ignatius Gardeleyn. Deze 57-jarige schoenmaker verklaart dat Francies 
Goderis bij hem is geweest de avond van de moord, 5 maart, rond zes uur ’s avonds. De volgende aan de beurt is Patricius 
Moenaert, een 39-jarige dagloner uit Koksijde die verklaart dat hij op donderdag 27 maart rond één uur in de namiddag 
met Pieter Cloet, 26 jaar en dagloner uit Oostduinkerke, een zwarte hoed heeft gevonden op de plaats van de misdaad. 
Deze laatste is de volgende getuige en bevestigt dit verhaal. 
 

                                                           
36 Petrus Joannes Cloet werd geboren te Veurne rond 1796 en stierf te Oostduinkerke op 13-04-1836. Hij was gehuwd in 

1820 met Joanne Claire Goderis (Oostduinkerke, 1797-1874). Zij was de zuster van de verdachte Francies Goderis. 
37 Patritius Carolus Ludovicus Moenaert, werkman-landbouwer, geboren te Wulpen op 19-12-1784 en overleden te 

Koksijde op 19-12-1859. Was gehuwd met Joanna Theresia Lehouck (Koksijde, 1785-1875). 
38 Petrus Josephus Stockelynck was landbouwer en gewezen schepen in Oostduinkerke, geboren in Oostduinkerke op 17-

06-1766 en er gestorven op 28-02-1835. Hij huwde met Thecla Charlotte Deschoolmeester (1745-1799) en met Susanna 
Ludovica Demaziere (°1774) 

39 Ludovicus Jacobus Borrelle werd geboren te Eggewaartskapelle op 16-02-1791 en was dus op het ogenblik van de feiten 
32 jaar. Hij huwde in 1827 in Koksijde met Louise Francoise Verweirde (°Koksijde, 1806). Na hun huwelijk woonden 
ze in Koksijde-dorp alwaar ze een herberg openhielden. Ludovicus sterft in Koksijde op 11-11-1860. 

Figuur 1: Overlijdensakte van Charolus PUSTIENS. 
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naar Karel Puystiens toe. Bij de aanval met de gaffel door Godelieve zou zij haar man het volgend verwijt naar zijn hoofd 
hebben geslingerd: “gy duyvel gy zult er algelyk aen moeten !”. 
 
De laatste die dag die komt getuigen is Frans Caerel, de 73-jarige weduwnaar van de moeder van Godelieve Verplaetse. 
Hij komt met nieuwe elementen op de proppen. Twee dagen na de dood van Karel Puystiens moest hij immers op vraag 
van zijn stiefdochter Godelieve Verplaetse naar het huis van Gesquiere gaan om daar de beste hoed van haar man terug te 
vragen die hij daar zogezegd zou vergeten zijn. Wanneer Frans Caerel die hoed daar niet terug vindt, doet hij navraag bij 
Van Arendt, maar ook daar is de hoed niet te vinden. Hij verklaart tevens dat hij drie tot vier weken voor het overlijden 
getuige was van het braken van Puystiens en de woorden tegen zijn vrouw “gy hebt vuiligheid in den pap gedaen en gy 
hebt my willen vergeven, en waer het zake ik niet had kunnen overgeven, ik zoude gestorven zyn”. Frans Caerel was 
getuige dat zijn schoonzoon Puystiens vervolgens de hele voormiddag ziek te bed is moeten blijven. 
 
Op vrijdag 25 april worden Francies Goderis en de weduwe van Karel Puystiens, Godelieve Verplaetse door de Procureur 
des Konings van Veurne aangehouden voor moord, op basis van de geruchten die in Oostduinkerke sinds het overlijden 
rond gingen en op basis van de verhoren van de negen getuigen vier dagen voordien. Ze worden beiden opgesloten in de 
gevangenis van Veurne. Enkele dagen later wordt ook de 70-jarige kleermaker Franciscus Jacobus Caerel40

- Francis GODERIS : groot: 1 el 775 strepen; eirond gezicht; bleek van kleur; bruin haar; dik voorhoofd; bruine 
ogen; middelbare neus en mond, ronde kin, bruine baard. 

, weduwnaar 
van de moeder van Godelieve Verplaetse, op verdenking van hulp en bijstand aangehouden. 
 
Van alle drie wordt een persoonsbeschrijving opgesteld: 

- Godelieve VERPLAETSE : groot: 1 el 600 strepen; rond gezicht, rood van kleur; blond haar; voorhoofd een 
weinig dik; blauwe ogen; kleine neus; middelbare mond en ronde kin. 

- Frans CAEREL  : groot: 1 el 770 strepen; mager gezicht, bleek van kleur; kaal voorhoofd en grijs haar; hoog 
voorhoofd, blauwe ogen; scherpe neus; grote mond, ronde kin en een grijze baard. 

 
Op 26 april wordt Francies Goderis verhoord. Hij verklaart de avond van de moord in Ghyvelde te zijn geweest waar hij 20 
pond tabak door de duinen smokkelde naar de blauwers. Nadien is hij langs zee tot aan de haven van Nieuwpoort 
gewandeld om buit te zoeken (strandjutten wordt wellicht bedoeld). Hij verklaart na de dood van Puystiens afwezig te zijn 
geweest van Oostduinkerke en verklaard gelogeerd te hebben bij zijn verwanten, de familie Syx. Dit laatste zal later door 
een familielid ontkracht worden. 
 
Vier dagen nadien, op 30 april, wordt Godelieve Verplaetse ondervraagt. Zij zal alles steeds blijven ontkennen. 
 
Op 29 april 1823 zet het parket van Veurne haar onderzoekstaken verder en passeren nog een drietal getuigen uit 
Oostduinkerke de revue: 
 

- Joannes Jacobus Jeurdighe, 50 jaar, bediende van de in- en uitgaande rechten (douanier) te Oostduinkerke. 
Hij woont naast Karel Puystiens en verklaart dat op tweede kerstdag, 26 december 1822, Karel bij hem langs 
geweest is om te klagen over Frans Chaerel, die de oorzaak was van alle ellende met zijn vrouw Godelieve. Hij 
verklaart tevens dat hij geen weet heeft van sluikhandel in tabak die Goderis zou opgezet hebben. 

- Catharina Dewelle, echtgenote van Joannes Jeurdighe. Zij verklaart alleen thuis te zijn geweest één tot twee dagen 
voor kerstdag 1822 wanneer ze Karel Puystiens heeft horen roepen “gy hebt wel duyzend malen affairens gehad 
met dien knegt”. Ze bevestigt ook de verklaring van haar echtgenoot. 

- Apotheker Duclos41

- De volgende dag is het de beurt aan Pieter Syx, een kleermakersknecht van 19 jaar uit Diksmuide en familie in de 
vijfde graad van Goderis, die verklaart zijn familielid sinds acht of negen maanden niet meer te hebben gezien. 

 uit Veurne, bevestigt dat Karel Puystiens de vorige winter bij hem langs is geweest met een 
stukje spaenschgroen om naar de gevolgen bij inname te vragen. 

 
Het onderzoek lijkt vervolgens stil te liggen tot 20 mei, wanneer Engelbertus Van Arendt terug opgeroepen wordt om te 
spreken over de historie van de verloren hoed. Hij bevestigt alleen maar dat Frans Caerel inderdaad bij hem, twee dagen na 
het overlijden, is komen vragen naar de zogenaamde verloren hoed van Puystiens. 
 
Einde mei komt er een doorbraak in het onderzoek. Op 28 mei dient de 49-jarige Joanna Clara Vandewalle42

                                                           
40 Franciscus Jacobus Caerel werd geboren te Oostduinkerke op 07-05-1753 als zoon van Felix en Anna Depotter. Hij 

huwde met Maria Carolina Vandendriessche die sterft in Oostduinkerke in 1792. Tot rond 1785 woonde het gezin in 
Reninge, in 1788 in Nieuwpoort en in 1791 in Oostduinkerke. Hij hertrouwt rond 1795-1796 met Genoveva Parent 
(°Ramskapelle, 1743 en overleden in Oostduinkerke op 19-07-1820), de moeder van Godelieve Verplaetse. 

41 apotheker Joseph Duclos werd geboren in Veurne rond 1773 en was gehuwd met Marie Peelaert. Zijn apotheek lag in de 
Ooststraat. 

42 Joanna Clara Vandewalle werd geboren te Adinkerke op 04-01-1775 en stierf te Oostduinkerke op 86-jarige leeftijd op 
02-10-1861. In 1802 was ze in Koksijde gehuwd met Balthazarus Jacobus Pilyser (Oostduinkerke, 1770-1820). 

, genoemd 
Joanna Wolle, zich aan bij de onderzoeksrechter in Veurne. Zij verzorgt, op vraag van de burgemeester van Oostduinkerke, 
de kinderen Puystiens bij haar thuis. Zij komt langzaam op dreef en bevestigt de geruchten dat het om moord zou gaan. 
Dan komt ze plots met een belangrijke verklaring. Acht of negen dagen geleden is het vijfjarig dochtertje Anna Theresia 
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Puystiens (°09-01-1818) bij haar geweest en heeft gezegd dat haar moeder en Francies Goderis haar vader hadden dood 
gedaan. Ze wist te vertellen dat de avond van de moord haar moeder in ‘manskleederen verkleed was met een blauwe kiel, 
pantalon van gestreept zomergoed van dito Goderis en een hoed van Goderis” en dat haar moeder nat van haar voeten tot 
haar borst is thuis gekomen. Frans Caerel zou aan de kinderen hebben gevraagd niet teveel te babbelen over het voorval 
met Joanna Walle.  
 
Deze verklaring is voor de onderzoeksrechter een reden om ook een andere dochter uit het gezin Puystiens even uit te 
horen. Het gaat om de 12-jarige natuurlijke dochter van Godelieve, Ludovica Francisca Verplaetse (°Oostduinkerke, 18-
11-1811) die zeer schrander blijkt te zijn. Zij verklaart dat haar moeder de avond van de moord de kinderen vroeg in bed 
heeft gestopt en dat ze vervolgens, verkleed als man, samen met Goderis vertrokken is, even later gevolgd door Frans 
Caerel. Ludovica was nog wakker toen het drietal terug kwam. Zij merkte dat hun kleren nat waren en dat ze de hoed die 
ze bij haar vertrek opgezet had, niet meer op had. Het 12-jarig meisje werd bedreigd door haar (stief)grootvader en door 
haar moeder Godelieve en werd aangemaand om te zwijgen over wat ze gezien had. De natte kleren van Goderis werden 
op het vuur te drogen gelegd. 
 
Heel dit verhaal dat door de kinderen blijkbaar werd rondverteld, werd op 11 juni door Joannes Jacobus Jeurdighe en zijn 
15-jarige zoon, door Joanna Vandewalle, aan veldwachter Pieter Schoolaert bevestigd. Op diezelfde dag komt ook nog 
Isabelle Sterckx, echtgenote van timmerman Mattheus Verbrugge getuigen dat zij op de avond van de moord in het huis 
van Joannes Jeurdighe was toen ze Godelieve Verplaetse hoorde schelden en roepen dat zij hoopte dat haar man niet meer 
zou terugkomen. 
 
Op 23 juni 1823 wordt nog de getuigenis van Jacobus Deroo, een 40-jarige cipier van de gevangenis van Veurne, aan het 
dossier toegevoegd. In het gevang had hij gezien hoe Godelieve Verplaetse door het sleutelgat had geroepen naar Goderis 
dat hij moest opletten wat hij zou verklaren. Dit wordt bevestigd door Karel Rom en Sophia Rabaut, twee 
medegevangenen. 
 
Ondertussen wordt, in de loop van mei, het 5-jarig dochtertje Anna Theresia Puystiens door de dis van Oostduinkerke 
geplaatst bij Engelbertus Van Arendt. Op 27 augustus komt boer Van Arendt aan de onderzoeksrechter nog eens verklaren 
dat dit dochtertje blijft verklaren wat ze die avond heeft gezien. Francies Goderis, Godelieve Verplaetse en Francis Caerel 
kunnen niet meer liegen: ze worden beschuldigd van moord en zullen voor het Hof van Assisen van West-Vlaanderen 
moeten verschijnen. 

Het Hof van Assisen doet op 9 juni 1824 een 
uitspraak: Francies Goderis en Godelieve Verplaetse 
worden veroordeeld tot de doodstraf voor moord op 
Karel Puystiens. Francis Caerel wordt vrijgesproken, 
maar keert niet meer naar Oostduinkerke terug. 
Goderis en Verplaetse gaan tegen hun veroordeling in 
beroep bij het Hof van Beroep te Brussel die de 
verbreking van het vonnis van Assisen op 25 oktober 
1824 verwerpt gezien de rechtspleging regelmatig is 
verlopen en de strafmaat conform de wet werd 
uitgesproken. Beiden verblijven nog een zevental 
maanden in de gevangenis van Brugge en worden 
tenslotte op 4 juni 1825 om 12u15 op de Vrijdagmarkt 
gehalsrecht (dood met de guillotine, overlijdensakte 
Franciscus Godderis hiernaast). 
 

 
 
Wie was Francies Goderis ? 
François Benoit Joseph Goderis werd geboren in 
Oostduinkerke op 25 februari 1803 als zoon van 
Petrus Jacobus Goderis (°Alveringem, 02-02-1766 en 
+Oostduinkerke, 25-09-1821) en van Joanna Theresia 
Schoonbaert (°Alveringem, 22-12-1761 en 
+Oostduinkerke, 07-01-1855). Zijn ouders waren zich 
in Oostduinkerke komen vestigen rond 1795. Hij had 
één broer, David Josephus Goderis (1796-1863), 
stamvader van deze familie in onze regio; een twee 
zusters: Joanne Claire (1797-1874) gehuwd met Pieter 
Joannes Cloet (1796-1836) en met Petrus Joannes 
Rathé (1798-1849); en Anna Perpetua Goderis (1799-
1802). Francies Goderis was vrijgezel in 1823 en 
werkman van beroep. 
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Wie was het gezin Puystiens-Verplaetse ? 
Carolus Franciscus Puystiens werd geboren in Lombardsijde op 08-02-1777 als zoon van Abelis Henricus Puystiens en 
Isabella Dewulf. Hij trouwde in Oostduinkerke op 27-04-1812 met Godeliva Genoveva Verplaetse. Zij was de dochter van 
Joannes Baptiste Verplaetse (1724-1794) en van Genoveva Parent (1743-1820). Voor haar huwelijk had ze reeds een 
dochter: Louise Francoise Verplaetse geboren te Oostduinkerke op 18-11-1811. 
 

 In het huwelijk Puystiens-Verplaetse werden zes kinderen geboren: 
 

1. Charles François Puystiens (°07-06-1813), hij huwde met Joanna Theresia Laplassche (1821-1885); het gezin had 
geen mannelijke afstammelingen. 

2. Pieter Ludovicus Puystiens (°12-04-1815 en +Oostduinkerke, 22-03-1890) gehuwd met Amelia Francisca Cloet 
(1821-1881) en met Anna Theresia Vermeersch (°1828): zij zijn de stamouders van de Puystiens uit onze regio. 

3. Anna Theresia Puystiens (°09-01-1818). 
4. Mary Theresia Puystiens (°22-11-1819 - +23-12-1819). 
5. Mary Theresia Puystiens (°14-08-1821), zij huwde in 1843 met Henricus Joannes Vanhove uit Slijpe. 
6. David Alexandre Puystiens (14-10-1822). 

De moeder van Godelieve Verplaetse was driemaal gehuwd: met Henricus Benedictus Torreele (°1744), met Joannes 
Verplaetse en met Franciscus Jacobus Caerel (°Oostduinkerke, 07-05-1753). Tussen haar 1ste en 2de

“Wij gaan naar Amerika” 

 huwelijk kreeg ze, in 
1778, bovendien nog een dochter met Walterius Xaverius Pyliser (°1757). 
 
Bronnen: R.A. Beveren-Waas, Archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen en rechtsvoorgangers, dossiers 1811-1865, doos 
nr. 357, dossier nr. 1.095; registers burgerlijke stand en parochieregisters Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen en Adinkerke. 

 

door de redactie 
Op maandag 19 september om 19.30 uur in de bibliotheek (CC Casino) te Koksijde reizen we met Dirk Musschoot naar 
Amerika, dit in het spoor van de meer dan 150.000 landgenoten die tussen 1850 en 1930 vertrokken naar de Verenigde 
Staten en Canada. Die landverhuizers gingen niet zomaar even op reis. Neen, ze verlieten definitief hun land. Zij hoopten 
in dé Nieuwe Wereld een beter bestaan te vinden. En daarbij rijzen vele vragen: Wie waren zij? Waarom wilden ze hier 
weg? Waarom precies naar de VS of Canada? Hoe verliep de reis? Hoe verging het hen in dat zogenaamde Beloofde Land? 
 
Dirk Musschoot (°1961) vertelt tijdens een causerie het verhaal van deze landverhuizers, dit aan de hand van waargebeurde 
verhalen van mensen van bij ons, misschien van onze familie of bekenden uit ons dorp of stad. Met lichtbeelden toont hij 
de schepen van de Red Star Lijn, de familiefoto van hen die afscheid namen, de affiches van weleer, enz.. 
 
Dirk Musschoot schreef in 2002 over die landverhuizers het boek “Wij gaan naar Amerika” naast het andere werk dat 
hieraan voorafging “De Vlamingen op de Titanic”. Hij is onderwijzer van opleiding maar begon na twee jaar lesgeven een 
journalistieke loopbaan, eerst bij enkele Gentse lokale radio’s, daarna in de jaren 80 als free lance journalist op de redactie 
van Het Volk. Vandaag werkt hij nog als reporter op de redactie van Het Nieuwsblad.  
 

Wij vieren het 2de

En dat vieren we op 29 oktober met om 11 uur een academische zitting in de Stenen Zaal van het Landhuis in Veurne, met 
de uitgave van het boek over de burgemeesters van alle dorpen, gemeenten en steden in de regio Veurne, Nieuwpoort, De 
Panne, Koksijde en Alveringem, sinds 1830 tot aan de fusies in 1970. En tenslotte ’s middags met een feestmaal in 
Driekoningen in Beauvoorde. Wie er bij wil zijn kan nu al reserveren bij onze secretaris (0485-797172). De richtprijs voor 
het feestmaal is € 40,00.

 lustrum 
door de redactie 

Jawel het is tien jaar geleden dat VVF-Westkust werd opgericht. Het was 1995 toen Georges Verschooris uit De Panne het 
initiatief nam om in onze regio de VVF-werking te activeren.  Hij sprak een aantal VVF-leden aan met het idee om een 
afdeling te stichten in de regio Veurne. Een vijftal kwam in dat jaar bijeen en besliste, in samenspraak met de provinciale 
afdeling, over te gaan tot het stichten van de VVF-kern Veurne-Westkust. 
 
De start vond plaats in de “Esperance” op de Grote Markt in Veurne waarna werd uitgeweken naar het dienstencentrum 
“De Zonnebloem”. Naast een klein, vast vergaderlokaal, hadden we in een belendende ruimte een kast voor onze 
documentatie ter beschikking. Al vlug was deze situatie niet langer houdbaar en werd uitgekeken naar een nieuwe vaste 
stek. In Koksijde deed zich de opportuniteit voor dat de repititielokalen van de Muze verhuisden naar de jeugdclub De Pit 
in het Casino. Zo kregen we in de loop van 2000 van het gemeentebestuur het gebruik van de ruime lokalen op de 
2de verdieping van het Centrum Taf Wallet in de Veurnelaan te Sint-Idesbald. In de loop van 2000 werd onze kern ook 
omgedoopt tot regionale WF-afdeting Veurne-Westkust. Dit was, samen met het nieuwe lokaal, de droom van onze 
stichter-voorzitter Georges die in vervulling ging. Maanden mocht hij hiervan nog genieten. Tot plots het noodlot hem trof 
en Georges met ernstige gezondheidsproblemen te kampen kreeg. Hij stierf vrij onverwacht in De Panne op 27 maart 2001. 
Hij werd als voorzitter opgevolgd door ondervoorzitter Joeri Stekelorum. En zo is het vandaag nog steeds nu we aan een 
tweede lustrum toe zijn. 
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Van tempeesten en stormvloeden 
  door Jef CAILLIAU 

In de jaren 1612 en 1613 stormde het vreselijk aan de Noordzeekust. De zee brak door de duinen en overstroomde het land. 
De schade was onoverzichtelijk. De getroffenen in de kasselrijen Bourgourg, Sint-Winnoksvergen en Veurne wendden 
zich tot de overheden voor hulp. Bijgaand document uit het archief in Veurne geeft hierover een beeld. 
 
               AEN    HAERE   DOORLUCHTIGHE   HOOCHEDEN 
  
Supplieren vertoonen ootmoedelyck  Burchmeester , Scepen , ende Cuerheers der stede  ende casselrie van Broucburch hoe 
dat alzoo duer de groote ende gheweleighe tempeesten ende stroomvloeden overcomende upt zelve gheweste ten voorleden 
jaere  1612  &  1613  de duinen ende dycken van de zee tusschen Grevelynge ende Mardycke sonder de limiten der 
voorschreven casselrie van Broucburh  zoo bevochten zyn gheweest van den voorzeiden stormvloeden van de zee, als 
datter onderander ten voorseide jaere 1613 notabel &  merckelyke inbraken zyn gheworden in verscheiden platsen , die 
noch dagelyck van meer zee grooter apparent zyn te bedeighen als daerinne niet en zoude voorzien worden waerover ende 
eensdeels ter oorzaecke van de overlopen gheschieden in de winter van de riviere van de A afcomende van de stede van 
St.Omars naer de zee de  welke maeckt separatie van de landen van Artois en Vlaenderen de ghemeene lant ende 
zonderlynghe al datter omligghende es niet alleene tgene vande voornoemde casselrie van Broucburch maer ooc de landen 
van de casselrie van St.Winnocx Berghe ende Vuern die alzeede vele legher zyn dan de voorschreven casselrie van 
Broucburch metgaars ooc de landen van voorschrven stede van Mardycke ende desghelycke mede de gonne van de valleye 
van Casselambacht tendezen alzoo gheschapen wesen tot apparente inondatie destructie  ende verderfvenisse tot notoire  
ondienste ende schade van haere Hoocheden en van haere onderzaeten ende merckelyck zulcx apparent zynde toe te comen 
aldermeest duer  dinbrake van de voornoemde duinen zoo werde als gheseit es daerinne niet prompte en waere voorzien 
soo hebben de supplianten omme zulck een groot inconvenient te voorcomen  naerdien zy notabel somme als wel tot 4000 
gulden en bet vutgheleit hadden vut huerlieden particuliere buerse omme by provisie tdangier eensdeels te beletten ende  
met  eender ooc  te remedieren totten overloop van de voorseide riviere van de A over de voornoemde inbraecke ende 
dangieren ontboden de Ingeniarissen Mrs. Pieter ADRIAENSSEN verwer ende Renir JANNSEN  de  witte ( 1 )   welke 
persoonen notoirlick bekent voor wel hervaeren ende wel gheesperimenteert in zulcke ende meer ander zaecken alsdanne  
vachierenede  ende onledich zoo zy noch jeghenwoordelick  zyn in occurrende van onghelyck meerder ghewichte ende 
importance ten dienste  van Uwe Hoochede tot Oosthende , Nieupoorte , ende Duinckercke de welcke naer volle visitatie 
dannof ghewonnen ypden 10 Novenbris ten voornoemde jaere 1613 namelyck van de voornoemde zeebracke in de duinen 
hebben overghegeven in handen van supplianten by ghescrifte particulierlick alle de   middelen ende wercken waermede 
men ten voornomde dangier van inondatie ende verderfinisse ende destructie  can remedieren gaende tzelve ghescrifte 
onder hemlieden handteken hier annecx ende hoewel   mietseien zuck last  ( twelke men vute zelve wercken  goelick 
colligieen ende ziun can groot wert  ) ende veele zal bedraghen , niet alleene en behoort ghesupporteert te zyne byde 
voornomde casselrie van Broucburch , nemaer wel byde generaliteit van Vlaendren als een genal welvaren zynde oft 
emmers vuterlick ten alderminste dat de voorscheven ander omligghende casselrien ende landen van St.Winnocx Berghe , 
Vuerne ende ander met heurlieden spleten quamen de supplemanten te secourse ende mede contribueren elc naer egale 
portie , dat zy ghenieten  van het beneficie ende perservatie van de schade als van ouden  tyden ende namelick zoo ende in 
de vorme ende maniere als alreed  gheschiet es by ordonantie van wylen hoochloflycker ghedochten den Keyser Caerle van 
een zelf subiect different ende materie ooc overcomen en ter zelve voorseide platse ten jaere 1517  &  1518 zoo dies 
promptelick blyct byden copie autentycke van de zelve ordonantie in daten  17 aprilis int voornoemde jaer 1518 voor 
paesschen ooc hiermede gaende vinden de supplenten nochtans in contrarie hemlieden onghesecoureert ende zonder te 
ghenieten van de voornomde  behulpsaemheit die alreeder nochtans in reden en recht ghefondeert es  thaerlieden  
inestimabel griefve ende tot notoire peryckel ende ryske  van de ghedreechde destructie ende generaele verdervenisse ter  
irrecuperabelder schade ende  ondienste van Uwe voornomde Hoochede ende van haere ondersaten daeromme de 
suppleanten neme, haerlieden  toevlucht aen zelven. 
Bidden zeer ootmoedelick alle tzelve overghemerct dat die ghedient worden daerinne hoe eerder hoe beter mitz den noodt 
zulcx verheyst zich te willen doen voorsien tzy ten laste van voornoemde generaltiteit van Vlaenderen  als besproken en 
onder alle humble correctie welvaren de generalteit touchierende oft tzelve cessierende ende anders comende verstaen te 
zyne twelck de suppleanten nochtans niet en verhopen in alle ghevalle ten alderminste ordonneren de voornoemde ander 
ghedenondeerde ommeligghende casselrien ende ander met hemlieden spleten als van ouden tyden int voorseit last 
achtervolghende den  wet van den voorscheven  areste  van den Keyser Caerle mede te  contribueren elc naer egale portie 
dat zyn ghenieten van het beneficie ende preservatie van de schade oft  wel by  zulck ander middel als de zelve haere 
Hoogheid naer rechte ende in goede justitie tot tghemeene welvaren  zullen  bevinden te behooren ende zult wel doen. 
in  de  marge 
Sera  ceste requete et pieches joinctes mis es mains de messire Phlipe  OIYALA  Chevallier conseiller et comis des 
finnances de leurs Altezes Ser  … affin que allant celle part apres les festes des Pasques prochains il aye à visiter ces 
dyckes ensemble oyr somirent ceulx des chastellenies de Berghe Ste.Winnoc et Furnes et aussi des terres dependantes de la 
ville de Mardycke et de la vallee de Casselambacht sur ce que se propose  par  cestee requete pour son rapport  oy , apres 
en estre ordonne faict a Bruxelles au bureau deseyts finnances  le  10 Avril  1615 
 
1 )  bouwer  van het  Moeresluis  by  Duinkerke. 
 
Bron : Stadsarchief   VEURNE  o.a. 2 4 5         
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Verouderde rechtstermen (1) 
  door Gilbert DUMON  

 
denominatie:  naamgeving. 
dictum:   verordenend gedeelte van de rechterlijke uitspraak. 
te dienste staan:  dienstplichtig zijn, ook verklaren dat men bereid is de plichten te vervullen welke aan een leen leen  

verbonden zijn. 
dootcoop: ook sterfkoop: een soms geld die betaald wordt als een leen bij de dood van een leenman in andere 

handen overgaat. 
doothalmen: scheiding en deling doen van een sterfhuis. 
duwarie:  ook douarie - lijftocht, vruchtgebruik, lijfrente van de weduwnaar of de weduwe, de bijlevighe. 
eigendom: De vrije, onafhankelijke bezitting. In het leenrecht is er een grondig onderscheid tussen eigendom en 

leen. Een eigendom houdt men van God en van niemand, hij staat te genen dienste, men mag een  
eigendom verkopen en veranderen zonder toesfemmina van iemand. 
Een leen is altijd van iemand gehouden, het staat ter trouwe en waarhede en ten dienste, men mag het 
 niet veranderen zonder toestemming van de heer. 

elst:  bos van kreupelhout. 
erfpachtig: eigenaar, geërfd, gegoed, wetteljjk in het bezit gesteld van een erfgoed of leen. 
erve:  eigen goed, vrij van alle leenheerlijke banden. 
evene:   haver. 
feautheit: ook feaultheit, fyauteit - manschap, hulde en trouw door de leenman gedaan en gezworen aan zijn 

opperleenheer. 
ferie:  rol, lijst van de te behandelen zaken bij de rechtbank. 
foncier:  zetel, hoofdleen. 
gefondeerd: in bezit. 
geselnede: de echtgenote. 
halmen:  plechtig afstand doen van vooral onroerend goed. Bij overdracht van landerijen werd een halm  

weggeworpen of overhandigd. 
heerlyckheit: recht, rechtsmacht van een leenroerig heer op een land en op al wat er toebehoort.Rechtsgebied. 
hoir:  erfgenaam, afstammeling in de rechte lijn. 
hovelycke debvoiren: leenplichten. 
hovelycke reghten: rechten en gerechtskosten van het leenhof. 
hulde en manschap: de leenman bevestigde aan zijn leenheer zijn getrouwheid en beloofde hem plechtig al de diensten te 

bewijzen die hij krachtens het aangegane verbond aan hem verschuldigd was. Bij manschap verzocht de 
leenman het leen van de heer, die het hem gunde, daardoor werd er tussen beiden een wederkerige 
verplichting geboren. 

hypotheek: pandrecht, onderpand. 
jegenode: ook ighenote - oord , gehucht. 
jurisdictie: rechtsmacht. 
camerlinck: kalmerheer, kamerling. Bij vorsten en grote leenheren. Eén van de ambtsverplichtingen van de  

kamerheer was hun heer terzijde te staan bij het ontvangen van hulde van de leenmannen. Dit ambt was  
dikwijls erfelijk. 

camerlinckghelt: de verplichte gift aan de kamerling van de leenheer wanneer een leenman de getrouwheidseed bij zijn 
leenheer aflegde. 

cateil:   het roerend goed, de have, de huisraad. 
cavel:  een lot, een deel van een groter geheel. 
coop:   ook wandelcoop - overgangsrecht, wanneer een leen overgaat in vreemde handen betaalde men daarop  

aan de leenheer de 20ste penning van de coope. 
costume:  gewoonterecht. 
laet:  cijnsplichtig landbouwer. 
leenhouder: leenman. 
legger:  beschrijving van vaste goederen, van landen en huizen, hun ligging. 
liberty:  familie, de kinderen. 
maet:  het afmaaien van het hooigras. 
man van lene: leenman, vazal. 
maning:  vorderen van een vonnis van 's herenswege, dagvaardiging. 
manschap: eed waarbij een leenman verklaart de man van de leenheer te zijn. 
modo:  op de wijze van, volgens.       (wordt vervolgd) 
 
Bronnen:  K. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen,  kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse en 
Limburgse oorkonden. Leiden 1890. 
P.A.A. Van Veen, etymologisch woordenboek. 
L. De Bo, Westvlaams Idioticon. 
Walter Cauwelier. 



jrg 5 nr.2                                                                                                                                                                                 Nieuwsbrief VVF  Westkustp.22  

Voor U gelezen 
  door Gilbert DUMON 

 
Wie van onze lezers gebruikt geen computer? Wellicht niemand. Menigeen werd wellicht reeds geconfronteerd met 
onverwachte moeilijkheden. Hieronder vermeld artikel gaat dieper in op dat probleem. In het tijdschrift van “De Bond” dd. 
3 juni 2005 verscheen een artikel :”Krijgt u ook zoveel ongewenste mails?”, geschreven door Geert Van Hecke. Internet 
opent onze wereld. Maar wie zijn deuren wereldwijd openzet, loopt natuurlijk het risico op ongewenst bezoek. De 
bekendste ongewenste bezoekers –waar elke internet gebruiker al eens mee te maken krijgt- zijn  de virussen die welig 
tieren en hele computers onklaar kunnen maken. 
 
Kapers 
 
Het is al lang niet meer voldoende om uitsluitend goed beschermd te zijn tegen binnenkomende virussen. Er zijn immers 
ook heel wat andere kapers op de kust. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er niet gevraagde werkbalken op uw scherm 
verschijnen of dat uw startpagina en zoekmachine bemand worden door zogenaamde browserkapers zodat u op sites 
terechtkomt die u helemaal niet wilt zien. Of u merkt dat er plotseling andere programma’s op uw harde schijf staan die er 
voor zorgen dat uw computer steeds trager gaat werken. Dat soort “computerinbraken” staat bekend als spyware, iets wat 
een pest aan het worden is. En ook hier is de boodschap dat de pc-gebruiker zich goed moet beveiligen, goed wetende dat 
de ‘pesters’ er op die manier in slagen om het surfgedrag nauwgezet te controleren... 
 
Ongevraagde mails. 
 
Als we het hebben over de minder leuke kanten van het e-mailverkeer kunnen we natuurlijk ook niet om de vele 
ongewenste mails heen die massaal en herhaaldelijk worden rondgestuurd. Zoals u ook in uw gewone brievenbus allerlei 
rommel gedropt krijgt, is dat bij elektronische post net hetzelfde. De computerrommel wordt kortweg spam genoemd en 
blijkbaar ontdekken steeds meer firma’s het internet als medium om de consument met dergelijke spam-reclame te 
bestoken. 
 
De Federale Overheidsdienst Economie heeft een brochure gepubliceerd over ‘Spamming’. 
Het versturen van reclame via e-mail, smtp, sms of voice mail is niet als dusdanig verboden, maar wordt onderworpen aan 
de voorafgaande,  vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van het bericht. De regeling dat de 
internetgebruiker vooraf goed geïnformeerd moet worden en de kans moet krijgen om ‘neen’ te zeggen, wordt 
in het jargon opt-in-principe genoemd. Het gebeurt dat iemand er wel degelijk mee ingestemd heeft om reclame via 
electronische post te ontvangen – en dat niet beseft - door bijvoorbeeld mee te werken aan een opinieonderzoek of door een 
on line formulier in te vullen. 
 
Cryptisch mailadres 
 
Wie op zoek is naar zeer toegankelijke informatie over wat spam is en hoe je je ertegen kunt wapenen, raden we aan om 
eens te surfen naar www.saferinternet.be. De wet over elektronische handel, die dateert van 11 maart 2003, bepaalt dat 
ongevraagde reclamemails in volgende gevallen zonder meer onwettig zijn : de auteur houdt zijn identiteit verborgen; hij 
geeft geen wettig adres op met de mogelijkheid om het versturen stop te zetten; de afzender heeft het mailadres op 
onregelmatige wijze verkregen. 
 
Net zoals u met een virusscanner virussen buiten houdt, kunt u ook een spamfilter op uw computer plaatsen. Die filters zijn 
zodanig ingesteld dat ongewenste berichten worden afgezonderd volgens een reeks zoekcriteria, zoals de oorsprong en de 
inhoud van het bericht. 
 
Door ons mailgedrag kunnen we al heel wat problemen voorkomen. 
Een interessante tip in dat verband is het adres cryptisch te maken door het @-symbool te vervangen door ‘at’. Dan zal de 
correspondent het adres alleen maar kunnen gebruiken als hij het manueel intikt.  
 
Meer dan spam 
 
Naast de spamreclame die mailboxen behoorlijk kan ontregelen, zijn er nog heel wat andere manieren waarop reclame op 
het internet verschijnt. Dat gebeurt onder meer via wedstrijden en interactieve spelletjes. 
Vermoedelijk hebt u ook al meegemaakt dat er tijdens het surfen plots venstertjes verschijnen dat u zelf niet geopend hebt. 
Als u niet aan de verleiding kunt weerstaan om op zo’n pop-up-advertentie te klikken, komt u terecht op de website van de 
adverteerder. 
 
Er bestaan pop-upblockers -die je zelfs gratis van het net kunt downloaden- maar het is raadzaam om eerst bij specialisten 
te horen welke webbrowsers hierin het verst gaan.  
 
 
 
 

http://www.saferinternet.be/�
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Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (4) 
Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove 

6 januari 1825 – (1142-363) 
BOLLE Karel, 30 jaar, arbeider, ° Koekelare, wonende te 
Koekelare. 
PLAISIER Karel, 20 jaar, arbeider, ° Koekelare, wonende 
te Koekelare. 
Diefstal met valse sleutels bij nacht te Schore en Leke 
ten nadele van DE MOLDER Hendrik, herbergier te 
Schore; VAN STEENKISTE Eugenius te Leke en OSAER 
Jacob te Leke. 
Straf: Bolle 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht; PLAISIER 5 jaar dwangarbeid, 
tentoonstelling, politietoezicht. 

 
10 juni 1825 – (1163-366) 
DURY of DE DRIE Lodewijk, 21 jaar, dienstbode, 
° Leisele, wonende te Leisele 
Diefstal met braak en inklimming te Leisele ten nadele 
van VAN DROMME Jacob te Leisele 
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
10 september 1825 – (1181-367) 
PITELION Joannes, 48 jaar, landbouwersknecht, 
° Beveren, wonende te Stavele. 
Slagen en verwondingen ten nadele van HOSPIES 
Joannes. 
Straf: 1 maand gevangenis. 
 
17 september 1825 – (1182-368) 
HOKEL Justus, 55 jaar, wever, ° Eggewaartskapelle, 
wonende te Eggewaartskapelle. 
Dienstbodediefstal te Veurne ten nadele van  DE LISSE 
Dominicus te Veurne. 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
12 december 1825 – (1213-371) 
LAMAIRE Joannes, 35 jaar, arbeider, ° Merkem, 
wonende te Woesten. 
Diefstal op veld bij nacht te Reninge en Woesten ten 
nadele van DELPORTE Jan, boer te Reninge en 
OLIVIER Francis te Woesten 
 
13 december 1825 – (1209-370) 
SENAEVE Engelbertus, 35 jaar, soldaat, ° Lo, wonende 
te Lo. 
Diefstal met inklimming in herberg te Pollinkhove ten 
nadele van  CHRISTIAAN Francis, herbergier te 
Pollinkhove. 
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht, brandmerk. 
 
9 maart 1826 – (1208-370) 
PARRAIN Alexander, 55 jaar, dienstbode, ° Belle, 
wonende te Belle. 
Diefstal met braak en inklimming te Reninge ten nadele 
van SEDEYN Francis, landbouwer te Reninge. 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
11 maart 1826 – (1218-371) 
GHYSELEN Joannes, 31 jaar, landbouwer, ° Steenkerke, 
wonende te Alveringem. 
Slagen en verwondingen te Alveringem op SIX Pieter. 
Straf: 5 jaar opsluiting. 
 
2 juni 1826 – (1242-374) 
SMAGGE Karel, 19 jaar, dienstbode, ° Pollinkhove, 
wonende te Lo. 
Dienstbodediefstal te Lo ten nadele van MARKEY 
Alexander, landbouwer te Lo en VOLMERBEKE Karel 

Straf: 5 jaar opsluiting. 
 
20 juni 1826 – (1236-373) 
RANSON Hendrik, 60 jaar, wagenmaker, ° Koekelare, 
wonende te Sint-Joris. 
RANSON Hendrik, 25 jaar, wagenmaker, ° Sint-Joris, 
wonende te Sint-Joris. 
Slagen en verwondingen te Sint-Joris op VAN HOVE 
Pieter. 
Straf: Beiden 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, 
politietoezicht. 
 
20 juni 1826 – (1241-374) 
DUBOIS Lodewijk, 22 jaar, arbeider – soldaat, 
° Eggewaartskapelle, wonende te Veurne 
Mishandeling op MISSU Joannes, belastingsbeambte.
  
Straf: 8 maand gevangenis, boete 
 
21 juni 1829 – (1246-374) 
BEKKEN François, 36 jaar, arbeider, ° Alveringem, 
wonende te Veurne. 
GESQUIERE Eugenius, 19 jaar, slotenmaker, ° Veurne, 
wonende te Veurne. 
GESQUIERE Lodewijk, 20 jaar, slotenmaker, ° Veurne, 
wonende te Veurne. 
Ontduiken van tolrechten “sluikerij” Westerschelde. 
Straf: BEKKEN 2 jaar gevangenis en Eugenius en 
Lodewijk elk 1 maand gevangenis. 
 
26 juni 1826 – (1237-373) 
LEGON Willem, 38 jaar, wever, ° Loppem, wonende te 
Brugge. 
ONGENA Benedictus, 31 jaar, wever, ° Overmeer, 
wonende te Overmeer. 
Diefstal met inklimming bij nacht te Brugge, Sint-Andries, 
Sint-Michiels, Esen, Sint-Pieters en Sint-Kruis ten nadele 
van VANDROMME Pieter te Esen; VERHELST Lodewijk, 
dienstbode te Esen; MAES Francis, winkelier te Sint-
Pieters; Kerkfabriek Sint-Kruis; BLANCKAERT Jan, 
herbergier te Sint-Andries en VAN DUYSBURG te 
Brugge. 
Straf: Levenslange dwangarbeid, brandmerk. 
 
22 augustus 1826 – (1249-375) 
LA HAYE Joannes, 30 jaar, herbergier, ° Bulskamp, 
wonende te Nieuwpoort. 
Diefstal op veld bij nacht te Ramskapelle, Oudenburg en 
Snaaskerke ten nadele DE BRUYNE Jan, landbouwer te 
Ramskapelle; MOENHOUT Karel te Oudenburg en VAN 
MIDDELEN Joseph te Snaaskerke. 
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
3 november 1826 – (1266-376) 
VAN DAMME Josephus, 40 jaar, arbeider, 
° Westvleteren, wonende te Woesten. 
Slagen en verwondingen te Reninge op DE HOUCK 
Jacob. 
Straf: 2 jaar gevangenis. 
 
20 maart 1827 – (1295b-380) 
JACOBS Hendryk, 44 jaar,accijnsbeambte, ° Donk, 
wonende te Nieuwpoort. 
DRUANT Lodewijk, ° Ardooie, Nieuwpoort, 
accijnsbeambte te Nieuwpoort. 
Slagen en verwondingen te Nieuwpoort op DE CLERCK 
Roger. 
Straf: Hendryk 2 jaar gevangenis, boete en Lodewijk 
vrijspraak. 
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21 maart 1827 – (1303-380) 
VERMOETE Pieter, 46 jaar, zonder beroep, ° Duinkerke, 
wonende te Pervijze. 
Slagen en verwondingen te Pervijze op DE BLONDE 
Joseph, schoonzoon beschuldigde. 
Straf: 2 jaar gevangenis. 
 
28 september 1827 – (1327-384) 
FRANCHOO Francis, 45 jaar, kleermaker,° Pollinkhove, 
wonende te Leisele. 
KNOCKAERT Francis, 30 jaar, arbeider, ° Leisele, 
wonende te Bulskamp. 
Diefstal bij ancht te Bulskamp ten nadele van CALOONE 
Pieter, landbouwer te Bulskamp. 
Straf: FRANCHOO 3 jaar gevangenis; KNOCKAERT 1 
jaar gevangenis. 
 
28 september 1827 – ‘1342-385) 
STECHELMAN Henricus, 17 jaar, wagenmakers knecht, 
° Pollinkhove, wonende te Bulskamp. 
Dienstbodediefstal met valse sleutel te Bulskamp ten na 
dele van DE CLERCK Pieter, wagenmaker – werkgever 
te Bulskamp. 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
1 oktober 1827 – (1316-383) 
BREYNE Pieter, 29 jaar, arbeider, ° Lampernisse, 
wonende te Schore. 
Valsheid in geschrifte te Nieuwpoort – Aartrijke – Veurne 
en Alveringem ten nadele van DUVERNY Martial, 
winkelier te Nieuwpoort; COOLS, rentenier te Aartrijke; 
WOUTERS Francis, herbergier te Veurne en 
GROENSTEEN Pieter, smid te Alveringem. 
Straf: Allen 5 jaar opsluiting, boete. 
 
5 oktober 1827 – (1343-385) 
WERREBROEK Coleta, 30 jaar, leurder, gehuwd, ° Sint-
Jacobskapelle, wonende te Diksmuide. 
Diefstal in herberg te Diksmuide ten nadele van DUYVER 
Frederik. 
Straf: 1 maand gevangenis. 
 
14 december 1827 – (1358-387) 
VAN HONZEBROUCK Maria, 27 jaar, weduwe, ° Esen, 
wonende te Esen. 
Diefstal op akkers te Esen ten nadele van 
SELSCHOTTER Philippus, landbouwer te Esen. 
Straf: 15 maand gevangenis. 
 
20 december 1827 – (1345-385) 
MISSUWE Franciscus, 32 jaar, werkman, ° Ramskapelle, 
wonende te Ramskapelle. 
Verkrachting te Ramskapelle ten nadele van MASEURE 
Amelia 13 jaar. 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
17 juli 1828 – (1404-392) 
MAERTENS Pieter, 57 jaar, landsman, ° Woesten, 
wonende te Woesten. 
MAERTENS Jan, 36 JAAR? WERKMAN? ° Woesten, 
wonende te Woesten. 
MAERTENS Philippus, 28 jaar, scheerder, ° Woesten, 
wonende te Woesten,  
MAERTENS Vincentius, 35 jaar, werkman, ° Woesten, 
wonende te Woesten . 
MAERTENS Karel, 31 jaar, herbergier, ° Woesten, 
wonende te Woesten. 
ROOZE Karel, 30 jaar, wever, ° Oostvleteren, wonende 
te Woesten. 
MALBRANCKE Kerel, 63 jaar, wever, ° Woesten, 
wonende te Woesten. 

MAERTENS Marie, 26 jaar, spinster, ° Woesten, 
wonende te Woesten. 
ROOZE Anna, 37 jaar, spinster, ° Woesten, wonende te 
Woesten. 
BONTE Francisca, 25 jaar, gehuwd, kraamster, ° Lo, 
wonende te Woesten. 
VAN IWADE Mary, 70 jaar, weduwe, spinster,  
° Poperinge, wonende te Woesten. 
MALBRANCKE Mary, 31 jaar, werkvrouw, ° Woesten, 
wonende te Woesten. 
Diefstallen met inklimming en braak te Schore – 
Nieuwkapelle – Noordschote en Oostvleteren ten nadele 
van MUS Hendrik, landbouwer te Schore; DE GRAUWE 
Karel, landbouwer te Nieuwkapelle; PIETERS Francis, 
landbouwer te Noordschote; DE VLOO Joseph, 
landbouwer te Oostvleteren en DE QUECKERE Pieter, 
landbouwer te Oostvleteren. 
Straf: MAERTENS Pieter, Jan, Vincentius, Karel en 
ROOZE Karel, elk levenslange dwangarbeid, brandmerk; 
MALBRANCKE Karel levenslange dwangarbeid, 
brandmerk; BONTE Francisca en MALBRANCKE Mary 
ieder 8 jaar dwangarbeid, brandmerk, tentoonstelling, 
politietoezicht; ROOZE Anna 5 jaar opsluiting zonder 
tentoonstelling en MAERTENS Marie en VAN IWADE 
Mary vrijspraak. 
 
29 oktober 1828 – (1429-394) 
CAILLEAU Franciscus, 51 jaar, bakkersknecht,  
° Avekapelle, wonende te Avekapelle. 
Diefstal met braak en inklimming te Brielen en Veurne 
ten nadele van ANDRIES Charles, herbergier te Brielen 
en DE SMET Pieter te Veurne. 
Straf: 12 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht. 
 
30 december 1828 
LE SAMBER Franciscus, 37 jaar, werkman, ° Duinkerke, 
wonende te Duinkerke. 
Diefstal in herberg te Schore ten nadele van DE 
POORTER Engelbert, herbergier te Schore. 
Straf: 1 jaar gevangenis. 
 
3 januari 1829 – (1415-393) 
ROBAEY Isabella, gehuwd, werkvrouw, wonende te 
Izenberg. 
Dienstbodediefstal te Veurne ten nadele van PLANKEEL 
Pieter, werkgever te Veurne en BOUCKAERT Thecla, 
dienstmeid te Veurne. 
Straf: 7 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
2 juli 1829 – (1466-399) 
BOLLENGIER Donatus, 32 jaar, koopman oud ijzer, ° 
Poperinge, wonende te Poperinge. 
STEGGEL Evariste, 21 jaar, koopman oud ijzer, ° 
Poperinge, wonende te Poperinge. 
VOORMEZEELE Jan, 29 jaar, koopman, ° Roeselare, 
wonende te Klerken. 
SYNAGHEL Katharina, 50 jaar, spinster – werkvrouw, ° 
Klerken, wonende te Klerken. 
Diefstal bij nacht – heling te Bovekerke – Woumen – 
Klerken ten nadele van SIMOENS Jan,landbouwer te 
Bovekerke; LACHAT Jan, landbouwer te Woumen en 
JACQUES Jan, landbouwer te Klerken. 
Straf: Donatus 10 jaar dwangarbeid, brandmerk; Evariste 
6 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht; Jan  7 
jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht; Katharina 5 
jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht. 

 (Wordt vervolgd) 
 



Jrg. 5 nr. 3                                                                                                                                                  Nieuwsbrief VVF-Westkust, p. 25 

 Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
 afdeling Westkust 

 
 Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES) 
jrg. 5 nr. 3                             driemaandelijkse NIEUWSBRIEF           juli-augustus - september 2005  

 
 
 
 
 

Afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454           Verantwoordelijke uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

Vertrouwelijk Pagina 25 29/10/2008 

IN DIT NUMMER 

• VVF-Westkust 10 jaar: wij vieren feest    p. 25-26 

• Aanwinsten in tijdschriften en boeken  p. 26 

• Zoektocht naar verwanten  p. 28 

• Karel Cogge: Kwartierstaat Cogges moeder  p. 29 

• Karel Cogge: Kwartierstaat Cogges vader  p. 30 

• Voor u gelezen: de kapel OLV ter hulpe in Esen p. 31 

• De regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (5) p.31-35 

Bestuur:                                                    Leden 
Joeri Stekelorum voorzitter André Baert: bibliothecaris  Johny Vanheste: archivaris 
Hilon Vanleenhove secretaris Jef Cailliau: alg. expertise, auteur Gaby Van Canneyt, Redgy Vermote 
Marc Derudder penningmeester  Willy Moons: redacteur Dirk Cailliau, 
    
 

België-Belqique 
P.B.-P.P. 

8630 VEURNE 
 

BC 5831 

zzaatteerrddaagg  2299  ookkttoobbeerr  22000055  
LLUUSSTTRRUUMMVVIIEERRIINNGG  VVVVFF  WWEESSTTKKUUSSTT  1100  JJAAAARR  

 
LANDSHUIS VEURNE, STENEN ZAAL, GROTE MARKT 

10u45 
onthaal en verwelkoming 

10u50 
toespraak door Joeri Stekelorum, voorzitter VVF Westkust 

historiek van de regionale afdeling VVF Westkust 
11u00 

toespraak door Edgard Seynaeve, nationaal voorzitter VVF 
11u10 

de Staten van Goed van de Kasselrij Veurne 
duiding van het historisch en genealogisch belang van deze uitgave door Jan Van Acker 

11u35 
overhandiging van een passend geschenk aan burgemeester Jan Verfaillie 

11u40 
afsluitende toespraak door burgemeester Jan Verfaillie 

11u45 
receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Veurne 

 
DDEEEELL  IINN  DDEEZZEE  VVIIEERRIINNGG  

AALLLLEENN  VVAANN  HHAARRTTEE  WWEELLKKOOMM,,  IINNSSCCHHRRIIJJVVIINNGG  NNIIEETT  NNOODDIIGG  !!  
 

13u00 
RESTAURANT DRIEKONINGEN te BEAUVOORDE 

lustrumbanket 
menu en inschrijving zie hierna 
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FFEEEESSTTBBAANNKKEETT  1100  JJAAAARR  VVVVFF  WWEESSTTKKUUSSTT  

feestzaal Driekoningen Beauvoorde 
 

aperitief 
 

wit van kabeljauw gebakken onder een groene korst van tuinkruiden 
en pijnboompitjes met koriandersausje 

 
nootjes van hertenkalffilet grand-veneur met herfstgarnituur 

 
dessertbord Driekoningen 

 
koffie met snoeperijen 

 
aangepaste wijnen 

 
inschrijven voor dit feestbanket kan aan 39 euro per persoon 

op rekeningnummer 979-2656699-68 van VVF-Westkust met vermelding van aantal personen «banket» 
ten laatste op 21 oktober 2005 

 
 

 

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? 
Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening 414-
1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.  Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De leden 
kunnen ook de uitgaven 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 
Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de

- VVF-documentatiecentrum is open in september op  maandag 12 en 26 van 19.30 tot 22.00 u., op 
zaterdag 3 en 17 van 14 tot 16.30 u., in oktober op maandag 12 en 24 van 19.30 tot 22 u. en op 
zaterdag 1 en 15 van 14 tot 16.30 u.; in november op maandag 14 en 28 van 19.30 tot 22 u., en op 
zaterdag 5 en 19 van 14 tot 16.30 u; in december op maandag 12 en 26 van 19.30 tot 22 u., en op 
zaterdag 3 en 17 van 14 tot 16.30 u. 
 

 verdieping, Sint-Idesbald-Koksijde 
tenzij anders vermeld. 

!!! BELANGRIJK: de openingsdagen op woensdag zijn, wegens te weinig succes, voorlopig afgeschaft 
!!! 

 
 

  -  Driemaandelijkse nieuwsbrief. Raadpleeg de website  

Uitgaven VVF-Westkust 
  -  Staten van Goed van de kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 17 is uit. Kostprijs per deel: € 20 (+ € 3,70  port). 
  -  Staten van Goed Ruddervoorde, door Willy Moons. Kostprijs € 10 (+ € 3,70 port). 

http://users.pandora.be/westkustvvf/. Jaarabonnement per 
    post € 4 voor niet-leden. Per e-mail gratis voor wie zich aanmeldt op  VVFWestkust@advalvas.be Vrijwillige bijdrage mag. 
 
 
 

Alle betalingen door overschrijven op 979-2656699-68 van VVF-Westkust in Koksijde. 
 
 
 

http://users.pandora.be/westkustvvf/�
mailto:VVFWestkust@advalvas.be�
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Aanwinsten 
door André BAERT, bibliothecaris 

0338/0003                 
Anoniem, Adressenlijst Adinkerke november 1987: Uitgave Dorpsraad, (2005), 88p. 
0220/0003                 
Anoniem, Familles Hollandaises de Bordeaux au XVIIé Siècle, VVF-Koksijde, (2005). 
0904/0005                 
Anoniem, La Commune de Gendron-Celles: Son histoire; son eglise ses Chateaux, (2005), 93p. 
0775/0001                 
Anoniem, Tijdschrift Stamboompje Jaargang 33 nr 1-2-3, (2005). 
 
0332/0001                 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 1: nrs. 1 - 1497, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2001), 221p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 2: nrs. 1502 - 3050, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2001), 247p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 3: nrs. 3051 - 4629., VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2002), 230p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 4: nrs. 4630 - 6336, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2002), 237p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 5: nrs. 6337 - 8657, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2002), 230p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 6: nrs.8658 - 11.138., VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2002), 237p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 7. nrs.11.156 - 13.474, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2003), 236p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 8. nrs.13.475 tot 15.870, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2003), 229p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 9 van  15.871 tot 17.491, VVF-Koksijde, (2003), 225p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 10 nrs. 17.492 tot 19.432, VVF-Koksijde, VV Koksijde, (2003), 225p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne.  Deel 11 19.433 tot en met 21.466, VVF-Koksijde, (2004), 233p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 12 van 21.467 tot 23.432, VVV Koksijde, (2004), 228p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 13 van 23.433 tot 25.913, VVV Koksijde, (2004), 231p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 14 nr. 25.914 tot 32.350, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2004), 226p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 15  32.351 TOT 33.581, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2005), 236p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 16 33.581 TOT 34.700, VVF-Koksijde, VVV Koksijde, (2005), 225p. 
Cailliau Jef, Staten van Goed Kasselrij Veurne. Deel 17 van 34.701 tot 35.849, VVF-Koksijde, VVF-WESTKUST, (2005), 230p. 
 
0330/0136                 
Dedeyster Wim, Burgerlijke stand Kortemark: geb. 1798-1800; 1805-1850. Parochieregister Dopen 1788-1796. DEEL 1, SVVF, (2005), 
487p. 
Dedeyster Wim, Burgerlijke stand Kortemark: huw. 1805-1850; overl. 1798-1800 en 1805-1850. Parochieregister huw. 1788-1796 overl. 
1788-1796. DEEL 2, SVVF, (2005), 465p. 
 
0336/0001                 
Stekelorum Joeri, Inventarissen opgemaakt na overlijden 1796-1911 Regio Veurne. Notariaat Heyvaert-Simpelaere-Vanden Bussche, 
VVF-Koksijde, (2004), 270p. 
Stekelorum Joeri, Inventarissen opgemaakt na overlijden regio Veurne 1797-1925 deel 2, bewaard in notariaatsarchief R.A. Brugge., 
VVF-Koksijde, (2005), 246p. 
 
0335/0001                 
Vandewalle ( Lic.) P., Wettelijke passeringen van de Kasselrij Veurne/Regesten akten met index., VVF Oostende, (2005), 58p. 
 
F334/0002                 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel1, VVF-BRUGGE, 104p. 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 2, VVF-BRUGGE, 105-213p. 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 3, VVF-BRUGGE, 105-213p. 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 4, VVF-BRUGGE, 355-474p. 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 5, VVF-BRUGGE, 354-474p. 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 6, VVF-BRUGGE, 603-724p. 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 7, VVF-BRUGGE, 725-853p. 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 8, VVF-BRUGGE, 725-853p. 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 9, VVF-BRUGGE, 966-1071p. 
Vergriete Thérèse, De Poorterij van Cassel Deel 1 Abeele van den tot Beureg, FAG, 1-104p. 
Vergriete Thérèse, Indices op de Poortersboeken van St.-Winoksbergen 1389-1789  Deel 3, Familia et Patria, 290p. 
 
0339/010                  
Verriest Leo, Archives Départementales du Nord a Lille., (2005), 178p. 
 
F334/0002                 
Waeyaert Hubert, De Poorterij van Cassel REGISTER met Namen 
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Zoektocht naar verwanten… 
of het verhaal van het belang van de VVF 

door Joeri  STEKELORUM 
Op maandag 30 mei jl. kwam, wellicht via onze webstek, bij onze afdelingssecretaris Hilon Vanleenhove volgende mail toe van ene 
M.G. uit R. in Nederland: 
 

Goedemiddag, 
Ik weet niet goed tot wie ik mij het beste kan richten, maar wellicht weet u hoe u ons kunt helpen.  
Mijn familie komt oorspronkelijk uit Belgie. In Nederland zijn wij de enige met de naam G.. We weten ook dat de opa van mijn 
man de naam: R.C. G. heeft, geboren te L. (W.Vl.) maar weten helaas niet of hij nog leeft en nog eventuele andere kinderen 
heeft gekregen. Heeft u enig idee of wij hier achter kunnen komen en zoja, hoe? 
Wij zouden heel graag mijn schoonvader met zijn eventuele familie herenigen. 
Bij voorbaat dank voor uw hulp. 
 

Hilon stuurde dit naar mij door met de vraag wat ermee te doen. Ik nam kontakt met M.G. met de vraag van waar haar interesse. Ik 
kreeg volgend antwoord terug: 

Ik wist namelijk echt niet waar te beginnen. Mijn schoonvader weet alleen dat zijn ouders uit elkaar zijn gegaan nadat hij een 
paar maanden oud was. Zijn vader heeft hem wel erkend, maar verder heeft hij nooit meer iets van hem gehoord totdat hij 
ging trouwen. Hij was namelijk toen niet meerderjarig en had toestemming van zijn vader nodig en deze heeft hij toen 
schriftelijk gekregen. Helaas hebben wij deze verklaring niet meer in ons bezit. Mijn schoonvader heeft nooit met zijn moeder 
over zijn biologische vader durven en willen praten uit eerbied voor zijn moeder. Wij weten dus niet of zijn biologische vader 
nog meer kinderen heeft gekregen. Een aantal weken geleden heb ik hier met mijn schoonvader over gesproken en hij 
vertelde dat hij eigenlijk best zou willen weten of zijn vader nog leeft en hoe het met hem is (gegaan) en of er nog meerdere 
broers of zussen zijn, maar ontzettend bang is om afgewezen te worden als hij ze zou vinden. Vandaar dat ik het plan heb 
opgepakt om dit te proberen uit te zoeken. Het enige wat ik heb is een verklaring van nationaliteit van de gemeente A.. Hierin 
staat: De ambtenaar van de burgerlijke stand bevestigt dat R.A.L. G. (mijn schoonvader dus) geboren te A., van Belgische 
nationaliteit was door oorsprong, op de datum van zijn geboorte. Hij was nooit te A. ingeschreven. (biologische moeder is 
verhuisd naar Nederland). Het is inderdaad bewezen dat zijn vader R.C.G., geboren te L. (W.Vl), zoon van A.P. geboren te 
Poperinge, kleinzoon van L.F., geboren te S., van Belgische nationaliteit is door oorsprong. Ik hoop dat u iets aan deze 
informatie heeft. 

 
Overtuigd van de goede bedoelingen van mevrouw G. trokken we op speurtocht. De eerste stap was informeren op de dienst bevolking in 
A. Daar wist men te vertellen dat R.G. inderdaad in L. was geboren op ***.  
We namen ondertussen kontakt op met VVF Antwerpen in de hoop een rouwbrief van R.G. terug te vinden. En inderdaad, in hun 
collectie vonden ze er één terug. Zo konden we achterhalen dat R.G. ondertussen spijtig genoeg overleden was en wel te A. in 2004,  
dus amper een jaar geleden… 
 
Ondertussen vonden we via www.infobel.be ook een adres G. in A.. Al deze informatie werd doorgestuurd naar M.G. in R..  
Op 4 juni stuurde ze mij volgende mail: 
 

Ik heb vanochtend kontakt gehad met een nichtje van mijn schoonvader (het telefoonnummer wat u mij gegeven heeft). Ik heb 
haar gezegd dat ik het telefoonnummer uit het telefoonboek heb en op goed geluk heb gebeld. 
Zij vertelde mij dat Dhr. G. een dochter heeft, woonachtig in D. en mij ook het adres gegeven. Deze ochtend heb ik haar een 
brief geschreven. Met nog niet meteen het bericht dat ze een halfbroer in Nederland heeft, is misschien te shockerend voor 
iemand van 67 maar dat ik bezig ben met een stamboomonderzoek en probeer uit te zoeken of ik de vader van mijn 
schoonvader kan achterhalen. Ik heb haar gevraagd of zij mij wil helpen daarmee en een foto van mijn schoonvader 
meegezonden om te kijken of zij iets van herkenning in haar familie ziet. Ik zal u zeker op de hoogte houden en dank u heel 
hartelijk voor alle moeite. Zonder uw hulp waren wij niet zo ver gekomen. 
 

Op 6 juli nam M.G. terug kontakt op met mij en wel om volgende mededeling te doen: 

Er is inmiddels het nodige gebeurd. G., de halfzus van mijn schoonvader heeft op de brief gereageerd en is vorige week 
langsgeweest om mijn schoonvader te ontmoeten. Het was een heel emotionele en gelukkige ontmoeting. Zij zijn beide zeer 
gelukkig elkaar te hebben gevonden. Wij zijn u ontzettend dankbaar voor de hulp die u ons hebt geboden, anders weet ik niet 
of we haar ooit hadden gevonden. Mijn schoonvader weet nu ook dat zijn vader hem altijd gemist heeft en zijn zoon nog graag 
had willen zien. Alhoewel dit natuurlijk erg triest, zeker het feit dat hij pas vorig jaar is overleden, is mijn schoonvader erg blij 
dat hij weet dat hij geaccepteerd was door zijn vader. 
Duizend maal dank van onze familie. 
 

Bij deze zeggen we: graag gedaan ! 
 
Namen, plaatsen en data zijn uit deze tekst geschrapt omwille van privacy 
 
 



Jrg. 5 nr. 3                                                                                                                                                  Nieuwsbrief VVF-Westkust, p. 29 

Karel COGGE 
door Joeri STEKELORUM en Willy MOONS met dank aan internet-documentatie    

 
Na burgemeester en schepenen van Koksijde publiceren we in deze nieuwsbrief de kwartierstaten van bekende Veurnaars 
en Westkusters. Aan de beurt is Karel Cogge uit Veurne, de “redder des vaderlands” die tijdens WO1 de onderwaterzetting 
van de polders adviseerde aan de Belgische legerleiding waardoor de oprukkende Duitse legers tot staan werden gebracht. 
 

Op 25 oktober 1914 ontbood de Belgische legerleiding in 
Veurne Karel Cogge, opzichter van de Noordwatering, in 
het stadhuis om samen met de genie een overstroming 
tussen de spoorlijn – waarachter het Belgische leger zich 
had teruggetrokken - en de IJzer te bespreken. Het 
verhaal is dat de generaals aan Cogge vroegen hoe hij dat 
onderwaterzetten zou aanpakken waarop Karel zou 
geantwoord hebben aan de paffende generaals: “Niet met 
sigaren smoren”. Alleen Karel Cogge kende als opzichter 
van de Wateringen met 30 jaar werkervaring het 
ontwateringssysteem van de polder om de juiste 
aanwijzingen voor een controleerbare inundatie te geven. 
Hulpsluismeester Hendrik Geeraert slaagde er bovendien 
in om in Nieuwpoort de zwengels van de sluizen en 
overlaten te vinden om de ontwateringskanalen open te 
draaien. 
 
Cogge stelde voor om de overlaat van Veurne-Ambacht 
te gebruiken. Toen bleek dat de Duitsers zich erg dicht bij 
de sluizen in de Nieuwpoortse achterhaven genesteld 
hadden, werd dit niet geaccepteerd. Om 
veiligheidsredenen zou gebruik gemaakt worden van het 
Kattensas. Eerst moesten alle duikers onder de spoorberm 
dichtgemaakt worden opdat het water zich niet in de 
Belgische linies zou verspreiden. En dat was een heel 
karwei want op die afstand van 14 km waren er  4 grote 

en 23 kleine doorgangen. Sommige grachten waren heel klein, maar er waren ook kanalen van 6 tot 9 m. breedte. De Grote 
Beverdijkvaart, de Venepevaart, de Slijkvaart e.a. zijn belangrijke waterlopen en die moesten worden afgesloten. In de 
buurt van Nieuwpoort werd een nooddijk van enkele honderden meters tussen de afdamming van de Koolhofvaart en het 
kanaal Veurne-Duinkerke opgeworpen. 
 
Er ontstond op de 25ste enige tijd paniek want een Duits bataljon was vanuit Esen over de IJzer geraakt en kon, gebruik 
makend van zwaar stormweer, tot Kaaskerke vlakbij het hoofdkwartier van de Franse admiraal Ronarc’h doordringen. 
Daar eindigde hun tocht en de volgende ochtend werden de overlevenden krijgsgevangen gemaakt. Dit was een zware 
tegenvaller voor de Duitsers want bij een overschrijden van de IJzer moesten ze absoluut Diksmuide in handen hebben 
vooraleer ze verder naar het westen door konden stoten. 
 
Tegen de avond hield het Belgisch leger stand op de stellingen Noordvaart-Beverdijk in Oud-Stuyvekens en aan de 
IJzerdijk, ten zuiden van de hoeve Torenhof. Nieuwpoort en Diksmuide bleven eveneens in Belgische handen. Geleidelijk 
liep het gebied tussen IJzer en spoorweg onder water. De Duitsers, die al tot Ramskapelle waren doorgestoten, moesten 
terugtrekken en verloren manschappen en materieel. Voor het Belgische leger begon dan vier jaar stellingenoorlog. 
 
 
Op het graf van de 'Redder des Vaderlands' is een beeltenis van Karel Cogge opgenomen samen met volgende tekst:  
 
"Bid voor de ziel van  
KAREL LODEWIJK COGGE  
toeziener der Noordwatering van Veurne  
geridderd in de Leopoldsorde eigenhandig  
door zyne majesteit Koning Albert  
wegens zyne onontbeerlyke doelmatige  
medewerking aan de overstrooming van  
den Yzer binst den wereldoorlog 1914-1918  
geboren te Veurne den 31 januari 1855  
en alhier overleden den 15 juni 1922" 
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Kwartierstaat Karel Cogges vader 
 332      33       34    35 36      37       38      39 40      41       42     43 44      45      46       47 48    49    50    51 52    53    54    55 56      57       58      59 60      61       62       

 Jacobus 
COGGE 

Philippus 
VANDEWALLE 

Urbanus 
COUDEVILLE 

Joannes Baptiste 
DEPOORTER 

? ? Petrus 
RYSSEN 

? 

 ° Alveringem, 
ca. 1669 

+ Alveringem, 
09-04-1722 

° Oeren ° Slijpe, 
+ Ghyvelde (F), 

03-03-1731 

° Leisele, 
12-09-1698 
+ Leisele, 

15-11-1765 

  ° Hondschoote 
+ Houtem 

 

 
x Alveringem, 
12-05-1705 

x Oeren, 23-05-1720 x x Leisele, 
22-07-1721 

  x  

 Maria 
MAROULT 

Joanna Maria 
ROSSEEL 

Agnes 
HOUVENAGHEL 

Isabella Francisca 
BOCQUET 

? ? Maria 
COSSAERT 

? 

 ° Oeren 
+ 

° Oeren ° Wulpen, 
01-10-1682 

+ Ghyvelde (F), 
01-01-1737 

° 
+ Leisele, 

03-06-1755 

  ° Izenberge  

 16                               17 18                               19 20                               21 22                          23 24                               25 26                                27 28                               29 30                                 

 Petrus Angelus 
COGGE 

Anna Maria 
VANDEWALLE 

Petrus Jacobus 
COUDEVILLE 

Isabella Clara 
DEPOORTER 

Christophorus 
DEBAERE 

Maria Clara 
BERNAERT 

Sebastianus Albertus 
RYSSEN 

Petronilla 
PERDIER 

 
° Alveringem, 
06-01-1713 
+ Bulskamp, 
15-03-1774 

° Oeren, 
06-02-1721 

+ Veurne (St.-Denijs), 
26-01-1781 

° Ghyvelde (F), 
08-10-1721 

+ 

° Leisele, 
12-03-1724 

° Meldert (O.-Vl.) 
+ 

° Woesten ° Vinkem, 
15-02-1723 
+ Vinkem, 

21-05-1774 

° Poperinge, 
ca. 1717 

+ Izenberge, 
10-05-1758 

 x ’s-Heerwillemskapelle, 19-10-1745 x Leisele, 11-05-1745  x 
 8                                                                               9 10                                                                           11 12                                                                           13 14                                                                            

 Petrus Balthazar COGGE Maria Theresia COUDEVILLE Petrus Jacobus DEBAERE Joanna Theresia RYSSEN 

 ° ’s-Heerwillemskapelle, 05-01-1750 
+ Veurne, 10-02-1808 

° Hoogstade, 18-07-1751 
+ Veurne, 01-01-1829 

° Boezinge, 26-10-1751 
+ Wulveringem, 10-02-1812 

° Izenberge, 26-09-1756 
+ Wulveringem, 28-12-1793 

 x Adinekrke, 12-01-1773 x Leisele, 05-05-1778 
 4                                                                                                                                                                     5 6                                                                                                                                                                      

 Franciscus Xaverius COGGE Isabella Rosalia DEBAERE 

 
° Adinkerke, 15-06-1782 
+ Veurne, 12-03-1855 

° Wulveringem, 01-02-1779 
+ Veurne, 07-12-1856 

 x Adinkerke, 10-09-1811 
 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Franciscus Josephus COGGE,  ° Veurne, 02-09-1822 + Veurne, 26-06-1857 
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Kwartierstaat Karel Cogges moeder 
 32      33       34      35 36      37       38      39 40      41       42     43 44      45      46       47 48    49    50    51 52    53    54    55 56      57       58      59 60      61       62      63 

 Carolus 
LANTSWEERT 

Paulus 
LOUCHAERT 

Engelbertus Hiacintus 
DEMOLDER 

Norbertus 
DECROOS 

Guido 
GHYSELEN 

Petrus 
DEWISPELAERE 

Benedictus 
DEWICKE 

Benedictus 
TYCKET 

   ° Veurne (W), 
ca. 1699 

+ Veurne (D), 
29-05-1741 

° Oudekapelle, 
22-03-1684 

+ Stuivekenskerke, 
23-02-1729 

 + Pervijze, 
18-06-1733 

 ° Vinkem, 
ca. 1683 

+ Wulveringem, 
13-12-1753 

 x x x 1724 x x x x x 

 Maria Frandisca 
DESCHODT 

Theresia 
VANNEUVILLE 

Maria Theresia 
DOOGHE 

Isabella Clara 
VERDUYN 

Maria 
DELOBBEL 

Isabella Theresia 
DAUCHY 

 Maria Catharina 
PROVOOST 

   ° Leisele, 
ca. 1699 

+ Eggewaartskapelle, 
18-05-1731 

+ 15-03-1753    ° 
+ Wulveringem, 

28-12-1755 

 16                               17 18                               19 20                               21 22                          23 24                               25 26                                27 28                               29 30                                 
 Ludovicus Jacobus 

LANTSWEERT 
Maria Angelina 
LOUCHAERT 

Jacobus Engelbertus 
DEMOLDER 

Maria Cornelia 
DECROOS 

Petrus Joannes 
GHYSELEN 

Genoveva Theresia 
DEWISPELAERE 

Petrus Josephus 
WICKE 

Petronilla Francisca 
TICKET 

 

schepen kasselrij 
Veurne en licentiaat in 

de medicijnen 

° Hondschoote (F), 
+ Hondschoote, 

15-06-1776 

° Veurne (St.-Walb.), 
07-05-1714 

+ Hondschoote, 
08-05-1777 

° Eggewaartskapelle, 
03-04-1726 
+ Pervijze, 
02-01-1803 

° Kaaskerke, 
07-04-1714 
+ Pervijze, 
13-11-1767 

° Zarren, 
04-01-1714 
+ Pervijze, 
1752-1765 

° Pervijze, 
16-10-1719 

° Poperinge 
+ 

° Wulveringem, 
08-01-1721 

 x Veurne (St.-W.), 20-03-1746 x Eggewaartskapelle, 17-03-1750 x Pervijze, 1741  
 8                                                                               9 10                                                                           11 12                                                                           13 14                                                                            
 Ludovicus Franciscus Josephus LANCSWEERT Anna Josepha DEMOLDER Leo Hugo GHYSELEN Isabella Clara DEWICKE 

 
° Veurne (St.-Walburga), 14-03-1749 

+ Pervijze, 02-09-1774 
° Eggewaartskapelle, 26-07-1753 

+ Veurne, 16-05-1837 
° St.-Catharinakapelle, 16-04-1752 

+ Steenkerke, 29-06-1812 
° Wulveringem, 11-07-1754 
+ Steenkerke, 28-06-1787 

 x Eggewaartskapelle x Wulpen, 28-04-1778 
 4                                                                                                                                                                     5 6                                                                                                                                                                      
 Patricius Amandus LANCSWEERT Anna Theresia Francisca GHYSELEN 

 
° Pervijze, 03-02-1775 
+ Pervijze, 20-09-1840 

° Steenkerke, 26-11-1786 
+ Veurne, 29-05-1855 

 x Veurne, 06-05-1829 
 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3 
 

Blondina Justina LANCSZWEERT ° Veurne, 15-05-1829 en + na 1873 
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Voor U gelezen 
  door de redactie 

Bruno Mestdagh is op zoek naar informatie over de kapel “Onze Lieve Vrouw ter hulpe” in Esen. Misschien weet iemand 
maar. Hij schrijft : 
 

Onlangs heb ik een verzameling bidprentjes binnengekregen.  Tussen die bidprentjes zat een interessant briefje. 
Het was een soort flyer, vermoedelijk van de periode 1925, waarin de geschiedenis verteld werd van de kapel van 
OLV ter hulpe te Eessen (Esen). Er wordt o.a. verteld dat een zekere Pieter Goddyn, geboren in 1739 te 
Lichtervelde en herbergier in Esen, de kapel kocht op het einde van de 18e eeuw voor 25.500 fr. Op die manier 
kon hij de kapel ongeschonden bewaren tijdens de Franse revolutionaire periode. Ook tijdens de Hollandse 
periode zou de kapel gesloten gebleven zijn. Toch bleven de gelovigen komen knielen op de dorpel van de 
gesloten  
deur van de kapel.  
Pas in 1830 zou de kapel terug opengegaan zijn. Al die tijd bleef de kapel eigendom van de nakomelingen van 
Pieter Goddyn totdat de kerkfabriek van Esen de kapel overkocht in 1863.  
Tijdens WO1 leed de kapel grote schade en na de restauratie van 1925 werden de diensten in de kapel hernomen. 
Is het naar aanleiding hiervan dat deze flyer werd geschreven? Waarin men besluit met de zin: " Het zal zonder 
belang niet hier zijn en familieboom te geven van de afstammelingen van Pieter Goddyn die de kapel gekocht 
heeft en gered van de handen van de Fransche kerkvervolgers. Inderdaad de achterzijde van het briefje toont een 
stamboom met de nakomelingen van Pieter Goddyn en Maria Wullepit. 
Wie weet meer van deze geschiedenis?   

 

Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (5) 
Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove 

 
1 oktober 1829 – (1415-393) 
ROBAERY Isabella, 34 jaar, werkvrouw, ° Sint-Rijkers, 
wonende te Veurne. 
Dienstbodediefstal te Veurne, ten nadele van PLANKEEL 
Pieter, werkgever te Veurne en BOUCKAERT Thecla, 
dienstmeid te Veurne. 
Straf: 6 maand gevangenis. 
 
24 december 1829 – (1490-402) 
BOUVAIN Petrus, 40 jaar, metser, 
° Proven, wonende te Lo. 
Diefstal in weide bij nacht te Lo ten nadele van 
DE LA CAUW Francis, landbouwer te Pollinkhove. 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
29 december 1829 – (1484-401) 
VERMOOTE Pieter, 40 jaar, werkman, ° Merkem, wonende te 
Schore. 
Diefstal in herberg te Pervijze ten nadele van weduwe DE 
FEVER, herbergierster te Pervijze. 
Straf: 7 maand gevangenis. 
 

Slagen aan beambten te Veurne, DOYEN Lodewijk en 
LESCRINIER Clement, accijnsbeambten. 
Straf: DUBOIS Lodewijk 5 jaar opsluiting zonder 
tentoonstelling; DUBOIS Pieter en DE WAAGHE  elk  5 jaar 
opsluiting,  tentoonstelling, politietoezicht; DUBOIS Joseph 6 
maand gevangenis; BUTAYE 1 jaar gevangenis; MINNE 
vrijspraak en DE LANGHE 6 maand gevangenis. 
 

31 december 1829 – (1487-402) 
DUBOIS Lodewijk, 21 jaar, werkman, 
° Eggewaartskapelle, wonende te Veurne. 
DUBOIS Pieter, 21 jaar, werkman, ° Eggewaartskapelle, 
wonende te Veurne. 
DUBOIS Joseph, 17 jaar, werkman, 
° Eggewaartskapelle, wonende te Veurne. 
DE WAAGHE Christiaan,19 jaar, werkman, ° Wulpen, 
wonende te Veurne. 
BUTAYE Pieter, 29 jaar, werkman, °Beveren, wonende te 
Veurne. 
MINNE Joseph, 18 jaar, drukkerksknecht, ° Veurne.. 
DELANGHE Karel, 21 jaar, werkman, ° Veurne, wonende te 
Veurne. 

7 januari 1830 – (1502-403) 
CRYSETTE Rosalia, 37 jaar, gehuwd, werkvrouw, 
° Stavele, wonende Stavele. 
Diefstal met braak bij nacht te Stavele ten nadele van VELGE 
Karel en FREMAUT Karel beiden te Stavele 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht.. 
 
10 juni 1830 – (1487-402) 
DUBOIS Benedictus, 28 jaar, werkman, 
° Eggewaartskapelle, wonende te Veurne. 
Slagen aan beambten te Veurne, accijnsbeambten 
Straf: 6 maand gevangenis. 
 
15 juni 1831 – (1735/1601-415) 
STORME Ivo, 17 jaar, landarbeider, ° Booitshoeke, wonende 
te Booitshoeke. 
Aanranding op de eerbaarheid met geweld  te Booitshoeke op 
VAN KEMMELBEKE, 11 jaar. 
Straf: 1 jaar gevangenis, boete. 
 
9 juli 1831 – (1738/?-?) 
VERHAEGHE Anna, 18 jaar, naaister, ° Alveringem, wonende 
te Oostende, dienstbodediefstal te Nieuwpoort. ten nadele van 
BRACKE Pieter te Nieuwpoort. 
Straf: 1 jaar gevangenis. 
 
30 november 1831 – (1761/1623-417) 
OPSOMER Petrus, 19 jaar, werkman, ° Kaaskerke, wonende 
te ’s Heerwillemskapelle. 
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Aanranding op de eerbaarheid te Booitshoeke op DEFEVER 
Amelia 11 jaar. 
Straf: Vrijspraak. 
 
30 november 1831 – (1762/1624-417) 
STAEKE Victoria, 40 jaar, gehuwd, werkvrouw, ° Wulpen, 
wonende te Wulveringem. 
Diefstal (koe)  - heling te Wulveringem ten nadele van 
BRUTSAERT Eugenius, pachter te Hooglede. 
Straf: Vrijspraak. 
 
1 december 1831 – (1764/1625-417) 
DE KLUNDER Petrus, 61 jaar, werkman, ° Bambeke, wonende 
te Wulveringem. 
Diefstal (koe)  - heling te Wulveringem ten nadele van 
BRUTSAERT Eugenius, pachter te Hooglede. 
Straf: 3 jaar gevangenis. 
 
1 december 1831 – (1764/1625-417) 
DUPON Petrus, 23 jaar, landarbeider, ° Langemark, wonende 
te Poperinge. 
SCHIER Barbara, 24 jaar, naaister, ° Poperinge, wonende te 
Poperinge. 
Diefstal (koe) bij nacht – heling te Schore ten nadele van 
LALLEMAN Josephus, landbouwer te Leke. 
Straf: Beiden 5 jaar opsluiting. 
 
5 december 1831 – (1768/1629-418) 
HOFMAN Joannes, 32 jaar, visverkoper, Sint-Amands, 
wonende te Mechelen. 
Diefstal met inklimming – heling- diefstal in herberg te 
Nieuwpoort – Sint-Joris ten nadele van JORIS, notaris te 
Nieuwpoort; TITECA Anna te Nieuwpoort en DEGRAUWE 
Ludovicus te Sint-Joris. 
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling. 
 
7 december 1831 – (1771/1632-418) 
CAUWELIER Joannes, 35 jaar, zager, ° Zuidschote, wonende 
te Woumen. 
Diefstal bij nacht met braak te Woumen ten nadele van 
DIERICKX Sophia, weduwe en weduwe DE SODT te 
Woumen, beiden te Woumen. 
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk. 
 
9 december 1831 – (1775/1636-418) 
VAN RYSSEL Karel, 38 jaar, commissaris, 
° arr. Hazebroek, wonende arr. Hazebroek. 
GACQUIERE Catharina, 38 jaar, spinster, ° Sint-Janskapelle, 
wonende te Sint-Janskapelle (Sint-Jacobskapelle ???). 
Diefstal (koe) bij nacht – heling te Sint-Jacobskapelle ten 
nadele van TORRELLE Franciscus te Sint-Jacobskapelle 
Straf: 6 jaar opsluiting, tentoonstelling. 
 
15 maart 1832 – (1812/1654-420) 
DUMOLIN Franciscus, 53 jaar, pachter, ° Vladslo, wonende te 
Vladslo. 
Slagen en verwondingen op de weg Vladslo - Beerst ten 
nadele van RIVIERE Petrus. 
Straf: 6 maand gevangenis, boete. 
 
16 maart 1832 – (1815/1655-420) 
DE SMET Carolus, 43 jaar, heelmeester, ° Harelbeke, 
wonende te Leisel. 
Aanranding op de eerbaarheid met geweld te Houtem op de 
echtgenote van LEPEZ Jacobus, schaapherder te Houtem. 
Straf: Vrijspraak. 

RENIER Isabella, 28 jaar, gehuwd, werkvrouw, ° Wulpen, 
wonende te Wulpen. 
Diefstal met braak – heling te Wulpen ten nadele van 
TEGHEM Gerardus, werkman te Wulpen. 
Straf: 5 jaar opsluiting. 
 

3 september 1832 – (1850/1676-422) 

15 september 1832 – 51852/1678-423) 
FRANCHOO Franciscus, 51 jaar, werkman, 
° Pollinkhove, wonende te Leisele.. 
Diefstallen bij nacht te Leisele ten nadele van BORREYE 
Pieter, landbouwer; BOONEFAES Engelbertus, landbouwer; 
HENDRIK Franciscus, landbouwer allen te Leisele wonend. 
Straf: 8 jaar opsluiting, tentoonstelling. 
 
8 september 1832 – (1855/1681-423) 
KNOCKAERT Franciscus, 35 jaar, werkman, ° Leisele, 
wonend te Vinkem. 
GHEERAERDT Franciscus, 25 jaar, metser, ° Nieuwpoort, 
wonende te Nieuwpoort. 
HILLEBRANDT Karel, 26 jaar, werkman, ° Nieuwpoort, 
wonende te Nieuwpoort. 
MARVEILLE Pieter, 33 jaar, schoenmaker, ° Vinkem, wonende 
te Nieuwpoort. 
Invoer van in het buitenland gedistilleerde dranken. 
Straf: Allen vrijspraak. 
 
7 maart 1833 – (1886/1708-426) 
DE PREEUW Joanna, 24 jaar, dienstmeid, ° Leisele, wonende 
te Diksmuide. 
Diefstal met inklimming en braak - heling te Veurne ten nadele 
van DUFORET Andreas, werkman te Veurne. 
Straf: 3 jaar gevangenis. 
 
27 maart 1833 – (1894/1714-426) 
SAMYN Engelbertus, 16 jaar, commissaris te Veurne, 
°  Avekapelle, wonende te Veurne. 
Diefstal in hotel te Veurne ten nadele van LOBRY Jules; 
GOETHALS Julien; MESSE; VENOIT en weduwe WAUTERS, 
herbergierster te  Veurne. 
Straf: 3 jaar gevangenis. 
 
20 oktober 1834 – (1991/1801-435) 
PISSONNIER Pieter, 27 jaar, dienstbode, ° Pollinkhove, 
wonende te Zoutenaaie. 
Dienstbodediefstal te Zoutenaaie ten nadele van 
DUHOCQUET Pieter, landbouwer te Zoutenaaie. 
Straf: 2 jaar gevangenis. 
 
18 december 1834 – (1997/1804-436) 
DEKENS Joseph, 31 jaar, werkman, ° Nazareth, wonende te 
Sint-Joris. 
Dienstbodediefstal te Sint-Joris ten nadele van VAN DEN 
HEEDE Josephus te Sint-Joris. 
Straf: Vrijspraak (vrij bij verstek). 
 
18 december 1834 – (1998) 
DEKENS Joseph, 31 jaar, werkman, ° Nazareth, wonende te 
Sint-Joris. 
Straf: Kosten (wegens bij verstek veroordeeld zijn). 
 
14 januari 1835 – (2007/1808-439) 
SMAGGHE Rosalie, 48 jaar, gehuwd, spinster, 
° Pollinkhove.. 
UREEL Renatus, 44 jaar, smid, ° Reninge. 
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Valse getuigenis voor correctionele rechtbank – omkopen 
andere getuigen. 
Straf: Vrijspraak. 
 
19 februari 1835 – (2024/1819-440) 
COUVELAERE Karel, 29 jaar, werkman, ° (Loberge), wonende 
te Houtem. 
HAGRON Lodewijk, 28 jaar, wagenmaker, ° Houthem, 
wonende te Houthem. 
HAGRON Lodewijk, 68 jaar, herbergier, ° Sint-Winnoksbergen, 
wonende te Houthem. 
Diefstal met inklimming en braak – doodslag te Houthem ten 
nadele van PARCIS Franciscus, strodekker te HOUTHEM; 
WERREBROUCK Joanna, weduwe te Houthem. 
Straf: Karel en Lodewijk - wagenmaker beiden de doodstraf en 
Lodewijk –herbergier 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling. 
 
19 februari 1835 – (2024bis/1819-440) 
HAGRON Hector, 18 jaar, wagenmaker, ° Houthem, wonende 
te Houthem. 
Diefstal met inklimming en braak – doodslag te Houthem ten 
nadele van PARCIS Franciscus, strodekker te Houthem en 
WERREBROECK Joanna, weduwe te Houhem. 
Straf: Vrijspraak. 
 
1 april 1835 – (2048/1827-441) 
DE FLOU Joseph, 39 jaar, ontvanger,° Brugge, wonende te 
Esen. 
Machtsmisbruik – diefstal te Esen.  
Straf: 6 jaar opsluiting, boete. 
 
8 juli 1835 – (2063/1841-442) 
MAEREN Pieter, 26 jaar, landarbeider, ° Bulskamp, wonende 
te Bulskamp. 
Diefstal (vlas) te Bulskamp ten nadele van MAEREN Joseph, 
werkman te  Bulskamp. 
Straf: Vrijspraak. 
 
8 juli 1835 – (2065/1843-443) 
ROBERT Joannes, 38 jaar, metser – militair, ° Brugge, 
wonende te Lo. 
Slagen en verwondingen te Pollinkhove op VEREECKE 
Amelie. 
Straf: 5 jaar gevangenis, boete. 
 
31 oktober 1835 – (2090/1857-444) 
PROVOU Philippus,dienstbode, ° Adinkerke, voortvluchtig. 
Diefstal met inklimming, braak en valse sleutel te Adinkerke 
ten nadele van MASSEET Petrus, landbouwer te Adinkerke. 
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling (verstek). 

31 oktober 1835 – (2092/1859-444) 
HOOGHE Theresia, bijzondere, wonende Diksmuide 
(voortvluchtig). 
Kindermoord. 
Straf: 6 jaar opsluiting, tentoonstelling (bij verstek). 
 
31 oktober 1835 – (2093/1860-445) 
DELHEYE Franciscus, dienstbode, wonende te Avekapelle 
(voortvluchtig). 
Diefstal met braak te Avekapelle ten nadele van VERHAEGHE 
Lambertus, werkman te Avekapelle. 
Straf: 5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling (bij verstek). 
 
 
 

27 september 1836 – (1908-450) 
LOWAGE Franciscus, 29 jaar, werkman, ° Gijverinkhove, 
wonende te Gijverinkhove. 
Dienstbodediefstal te Gijverinkhove ten nadele van DE 
SCHRIJVER Karel, werkgever te Gijverinkhove. 
Straf: 6 maand gevangenis. 
 
5 oktober 1836 – (1913-451) 
PIR Jean, 42 jaar, conciërge gevangenis, ° Namen, wonende 
te Veurne. 
Valsheid en geschriften, gevangenen laten ontsnappen te 
Veurne. 
Straf: Vrijspraak. 
 
28 maart 1837 – (1928-453) 
CASIERS Marie, 18 jaar, dienstmeid, ° Lo, wonende te 
Alveringem. 
Diefstal te Reninge ten nadele van VAN DEN BERGH Petrus, 
landbouwer te Reninge. 
Straf: 1 jaar gevangenis. 
 
15 juni 1837 – (1940-455) 
SENAVE Engelbert, 45 jaar, werkman, ° Lo, wonende te 
Alveringem. 
Diefstal bij nacht te Bulskamp ten nadele van DE BACKER 
Josephine, gehuwd, te Bulskamp. 
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk. 
 
20 juni 1837 – (1944-456) 
ROOSE Jacques, 28 jaar, strodekker, ° Oostvleteren, 
wonende te Pollinkhove. 
Valse getuigenis correctionele rechtbank te Veurne. 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling. 
 
19 oktober 1837 – (1959-457) 
HONDEMARCK Philippe, 18 jaar, metserdiender, 
° Nieuwpoort, wonende te Nieuwpoort. 
Moord te Nieuwpoort op DEMAERET Matheus, werkman te 
Nieuwpoort. 
Straf: Doodstraf. 
 
28 oktober 1837 – (1966-458) 
DE BLAUWE Brigitte, 28 jaar, gehuwd, werkvrouw, 
° Nieuwpoort, wonende te Nieuwpoort. 
Poging tot kindermoord. 
Straf: Vrijspraak. 
 
10 januari 1838 – (1985-460) 
de poorter Joannes, 38 jaar, landbouwer, ° Passendale, 
wonende te Esen. 
Doodslag – slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid 
tot gevolg te Esen op VAN RYCKEGHEM Sophia, dagloonster; 
WARMOES Marie: THEUNINCK Henricus, koehoeder allen te 
Esen. 
Straf: Vrijspraak. 
 
16 maart 1838 – (1990-460) 
TRATSAERT Carolus, 25 jaar, werkman, ° Leke, wonende te 
Oostduinkerke. 
Diefstal (vee) bij nacht te Pervijze ten nadele van LANNOOT 
Pieter, slachter te Pervijze. 
Straf: 5 jaar opsluiting. 
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21 mei 1838 – (2004-462) 
HALDER Louis, 38 jaar, smid, ° Houtem, wonend te Houtem. 
Slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg 
te Bulskamp op VAN LEKE Pieter, koster te Bulskamp. 
Straf: Vrijspraak. 
 
22 oktober 1838 – (2018-465) 
LOGIER Charles, 38 jaar, molenaar,° Vladslo, wonende te 
Uitkerke. 
Valsheid in geschriften te Vladslo. 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling, boete, brandmerk. 
31 juli 1839 – (2053-470) 
DE WULF Karel, 40 jaar, werkman, ° Zarren, wonende te 
Zarren. 
DEHOORNE Joseph, 27 jaar, werkman, ° Zarren, wonende te 
Esen. 
Valse getuigenissen afleggen correctionele rechtbank te 
Veurne. 
Straf: DE WULF 8 jaar opsluiting, tentoonstelling, 
politietoezicht en DEHOORNE, 6 jaar opsluiting, 
tentoonstelling. 
 
10 augustus 1839 – (2059-474) 
DUPON Ferdinand, 27 jaar, zonder beroep, ° Ichtegem, 
wonende te Beerst. 
Dienstbodediefstal met braak te Beerst ten nadele van 
VERMEERE Joannes, brouwersgast te Beerst. 
Straf: 10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling ( bij verstek 
veroordeeld). 
 
11 december 1839 – (2071-475) 
WYBOUW Jean, 31 jaar, landarbeider, ° Werken, wonende te 
Werken. 
PIETERS Emmanuel, 26 jaar, landarbeider, ° Klerken, 
wonende te Klerken. 
Diefstal met braak bij nacht – heling te Esen – Werken ten 
nadele van HOET Pieter, bleker te Werken en VAN ENTER 
DARRAS te Esen. 
Straf: WYBOUW 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling; 
PIETERS vrijgesproken. 
 
26 maart 1840 – (2081-477) 
LESEURE Eleonore, 21 jaar, dienstmeid, ° Veurne, 
voortvluchtig. 
Dienstbodediefstal te Beerst ten nadele van GROENSTEEN 
Ludovicus, werkgever te Beerst. 
Straf: 5 jaar opsluiting, tentoonstelling bij verstek. 
 
11 augustus 1840 – (2096-479) 
DUMOLIN Philippe, 32 jaar, werkman, ° Klerken, wonende te 
Klerken. 
Diefstal – heling te Esen ten nadele van ZWAENEPOEL 
Franciscus, landbouwer te Esen en  
DE RUYTTER David, dienstknecht bij ZWAENEPOEL. 
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk. 
 
12 augustus 1840 – (2097-479) 
TYBERGHIEN Karolus;, 29 jaar, douanebeambte, ° Menen, 
wonende te Houthem. 
Poging tot doodslag te Houthem op LAMBRT Jacobus, 
voerman en LAMBRET Apollonia, dochter, beiden wonend te 
Houthem. 
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk 
 
 

7 december 1840 – (2103-?) 
PROVON Philippus, 35 jaar, landarbeider, ° Alveringem, 
wonende te Loon 
Dienstbodediefstal met braak te Adinkerke ten nadele van 
MASFIET Petrus, landbouwer te Adinkerke 
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
16 december 1840 – (2109-481) 

HOLLESERE Engel, 17 jaar, koehoeder, ° Merkem, wonende 
te Woumen 
RAES Auguste, 16 jaar, koewachter, ° Woumen, wonende te 
Woumen 
Aanranding op de eerbaarheid met geweld te Woumen op 
MORTIER Sophia, jonger dan 15 jaar 
Straf Engel 5 jaar opsluiting, geen tentoonstelling; Auguste 
vrijspraak 
 
17 september 1840 – (2110-481) 
TREVE Henri, 38 jaar, metser, ° Woumen, wonende te 
Woumen 
Dreigen met brandstichting en moord op DE MAN Isabella, 
weduwe, landbouwster en CEUNINCK Anna, weduwe, 
landbouwster beiden te Kaaskerke wonend  
Straf:Vrijspraak. 
 
9 maart 1841 – (2130-486) 
CAP Lodewijk, 30 jaar, werkman, ° Woumen, wonende te 
Woumen. 
DE BRUYNE Pierre, 44 jaar, werkman, ° Woumen, wonende 
te Woumen. 
Diefstal met geweld te Kaaskerke ten nadele van HALLEWYN 
Petrus en echtgenote, landbowuwers te Kaaskerke. 
Straf: beiden levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, 
brandmerk. 
 
17 november 1841 – (2163b-490) 
ROOM Charles, 34 jaar, gevangenisbewaker te Veurne. 
Diefstal met valse sleutel te Veurne ten nadele van TWICK 
Petrus, cipier te Veurne. 
Straf: 5 jaar opsluiting. 
 
19 november 1841 – (2165-490) 
COUVREUR François, 28 jaar, werkman, ° Merkem, wonende 
te Merkem. 
Diefstal met inklimming en braak – weerstand bieden aan 
politie te Esen en Westrozebeke ten nadele van LEPLA 
Franciscus, landbouwer te Esen; VERKINDEREN Jan, 
LAMBIN Pieter, CLAERHOUDT Ferdinand, GOSSENS Willem, 
LAMELIN Joseph, VAN ISEGEM Alexander, CLAEYS Karel, 
BOUSSEMAERE Eugenius, politieagenten te Merken en 
Westrozebeke. 
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
18 februari 1842 – (2188-494) 
BEUDAERT Charles, 23 jaar, dienstbode, ° Leisele, wonende 
te Wulveringem. 
Doodslag – diefstal op RYCKEBOER Anne te Sint-Rijkers. 
Straf: Doodstraf. 
 
19 februari 1842 – (2189-494) 
DE BROECK Pierre, 33 jaar, landarbeider, ° Werken, wonende 
te Werken. 
Diefstal met braak te Oudekapelle ten nadele van DOLPHEN 
Karel te Oudekapelle. 
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
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19 mei 1842 – (2194-495) 
VAN DE WINCKELE Augustinus, 31 jaar, werkman, ° Merkem, 
wonende te Merkem. 
DE COCK Angelus, 32 jaar, landarbeider, ° Merkem, wonende 
te Merkem. 
GELDHOF Matheus, 27 jaar, wever, ° Klerken, wonende te 
Woumen. 
Diefstallen met inklimming en braak te Pervijze ten nadele van 
HOSTEN Maria, weduwe, landbouwster te Pervijze. 
Straf: Allen 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
5 augustus 1842 – (2205-496) 
PETTEN François, 27 jaar, werkman, ° (Midelen?), wonende 
te Wulveringem. 
Diefstal met braak te Vinkem ten nadele van VAN HULLE 
Josephus en echtgenoot, landbouwers te Vinkem. 
Straf: 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
22 november 1842 – (2211-497) 
HERMANS François, 44 jaar, visverkoper, ° Pittem, wonende 
te Zande. 
HERMAN Ivo, 33 jaar, zwerver, ° Pittem, wonende te Aartrijke. 
Diefstal (vee) bij nacht – heling te Lampernisse en Klemskerke 
ten nadele van VAN DEN BERGHE Philippus, landbouwer te 
Slijpe en DE KNEYDT Amatus, grondbezitter te Bredene. 
Straf: François 10 jaar gevangenis, boete en Amatus 5 jaar 
gevangenis, boete. 
 
25 november 1842 – (2214-497) 
COCQUYT Pierre, 48 jaar, landarbeider, ° Merkem, wonende 
te Merkem. 
COUVREUR Alexandrine, 49 jaar, echtgenote COCQUYT, 
werkvrouw, ° Merkem, wonende te Merkem. 
CAUWELIER Pieter, 36 jaar, schoenmaker, ° Merkem, 
wonende te Merkem. 
DE COCK Barbara, 46 jaar,echtgenote CAUWELIER, 
werkvrouw, ° Merkem, wonende te Merkem. 
Diefstal bij nacht met braak – heling te Lampernisse ten nadele 
van GOVAERT Franciscus, molenaar te Lampernisse; 
AERELBOUT Pieter, landbouwer; VAN BEERST Carolus; 
ANNOOT Carolus; PORTIER Joannes en PISSON Engel. 
Straf: Pierre 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht, Alexandrine en Barbara, elk 5 jaar opsluiting, 
geen tentoonstelling en Pieter levenslange dwangarbeid, 
tentoonstelling, politietoezicht. 
 
9 maart 1843 – (2224-500) 
VANDAMME Engelbert, 44 jaar, werkman, ° Klerken, wonende 
te Klerken. 
Aanranding van de eerbaarheid met geweld op VERCRUYSSE 
Virginia jonger dan 15 jaar. 
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
16 maart 1843 – (2228-500) 
DELANOEYE David, 31 jaar, metser, ° Izenberge, wonende te 
Izenberge. 
Aanranding van de eerbaarheid met geweld te Vinkem op 
TERRIE Anna, jonger dan 15 jaar te Vinkem. 
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
23 mei 1843 – (2235-501) 
PEERS André, 22 jaar, werkman, ° Beveren, wonende te 
Beveren. 
Aanranding op de eerbaarheid met geweld op DE SMET Maria 
jonger dan 15 jaar. 
Straf: 5 jaar opsluiting. 

9 maart 1844 – (2272-507) 
DE VOLDER Pierre, 30 jaar, paardenknecht, ° Keiem, 
wonende te Mannekensvere. 
Doodslag te Leke ten nadele van STAELENS Frederic, 
werkman; DE BACKER Pieter, werkman en DULLE Joseph, 
werkman, allen te Leke wonend. 
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk. 
 
14 maart 1844 – (2277-508) 
WYZE Livinus, 24 jaar, landarbeider, ° Pollinkhove, wonende 
te Pollinkhove. 
Diefstallen met inklimming en braak te Pollinkhove ten nadele 
van AMEYT Carolus, winkelier en KINGET Felix, landbouwer, 
beiden te Pollinkhove wonend. 
Straf: 6 jaar opsluiting. 
 
27 maart 1844 – (2281-508) 
VERBRUGGHE Marie, 29 jaar, mutsenmaakster, ° 
Alveringem, wonende te Alveringem. 
Dienstbodediefstal te Diksmuide ten nadele van RETSIN 
Joseph, koster – winkelier te Diksmuide. 
Straf:5 jaar gevangeni. 
 
5 juni 18444 – (2292-510) 
DELANGHE Charles, 43 jaar, schoenmaker, 
° Alveringem, wonende te Alveringem. 
Slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg 
ten nadele van LALLEMAN Ivo. 
Straf: Vrijspraak. 
 
22 december 1844 – (2309b-513) 
VILAIN Marie, 22 jaar, wonder beroep, ° Adinkerke, wonende 
te Adinkerke. 
Kindermoord. 
Straf: Vrijspraak. 
 
31 juli 1845 – (2336-516) 
VANDEN BUSSCHE Pieter, 43 jaar, landarbeider, 
° Klerken, wonende te Woumen. 
DEWULF Jean, 20 jaar, schaarslijper, ° Zarren, wonende te 
Zarren. 
Diefstal met braak bij nacht te Esen ten nadele van VAN 
ACKERE David, landbouwer te Esen en CAESTECKER David, 
werkman te Esen. 
Straf: Pieter 8 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
en Jean 7 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht. 
 
30 oktober 1845 – (2347-518) 
DE LEU Franciscus, 32 jaar, landarbeider, ° Merkem, 
wonende te Sint-Jacobskapelle. 
Moordpoging te Nieuwkapelle op DE HAESE Rosa, 
landbouwersdochter te Nieuwkapelle. 
Straf: Doodstraf. 
 
17 november 1845 – (2355-519) 
BONNY Josef, 36 jaar, werkman, ° Werken, wonende te 
Werken. 
BONNY Frederik, 26 jaar, arbeider, ° Eernegem, wonende te 
Ichtegem. 
Dienstbodediefstal – heling te Leke ten nadele van 
BLONTROCK Henricus, landbouwer te Leke. 
Straf: Beiden 6 jaar opsluiting. 
 

 (Wordt vervolgd) 
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 Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
 afdeling Westkust 

 
 Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES) 
jrg. 5 nr. 4                             driemaandelijkse NIEUWSBRIEF               oktober - november - december 
2005  

 
 
 
 
 
 

Afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454           Verantwoordelijke uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

 

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? 
Je stort het lidgeld (€ 30 als gewoon lid, € 45 als steunend lid, minimum € 75 als beschermend lid) op rekening 
414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.  Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift “Vlaamse Stam”. De 
leden kunnen ook de uitgaven 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 
Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de

- 23 januari 19.30 uur: Nieuwjaarsreceptie in het lokaal. 

 verdieping, Sint-Idesbald-Koksijde 
tenzij anders vermeld. 

- VVF-documentatiecentrum is open in januari op zaterdag 7 en 21 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 
9 van 19.30 tot 22.00 u.; in februari op zaterdag 4 en 18 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 13 en 27 
van 19.30 tot 22.00 u.; in maart op zaterdag 4 en 18 van 14 tot 16.30 u. en op maandag 13 en 27 van 
19.30 tot 22 u. 

 
Uitgaven VVF-Westkust 

  -  Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 18 (nrs. 35850 tot 36970). Prijs: € 20 (+ € 3,70  port). 
  -  Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 19 (nrs. 36971 tot 39137). Prijs: € 20 (+ € 3,70  port). 
  -  Staten van Goed kasselrij Veurne, door Jef Cailliau. Deel 20 (Fonds Despot, Oud Archief Veurne nrs. 1830 tot 1832). 
Inclusief  CDRom met tafels op naam van de man, van de vrouw en per gemeente. Prijs: € 10 (+ € 3,70  port). 
  -  Parochieregisters Booitshoeke & ’s Heerwillemskapelle (dopen & huw. 1605-1796, begraf. 1645-1796), door Joeri 
Stekelorum. Prijs € 14,50 (+ € 3,70 port). 
 

Bestellingen en alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust, 
Proostdijkstraat 1, 8630-Veurne. 

IN DIT NUMMER 

• Wij vierden het 2de lustrum  p. 38 

• Kwartierstaat Leo-Carolus Verfaillie    p. 39 

• Kwartierstaat Yvonne Agnes Vandepitte  p. 40 

• Kwartierstaat Florent Placidus Cornel Louagie p. 41 

• Kwartierstaat Madeleine Angele Duflo  p. 42 

• De tijdtafel  p. 43 

• Het ware verhaal van Joe Stekelorum (1866-1910) p. 44-45 

• De regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (6) p.46-48 

Bestuur:                                                    Leden 
Joeri Stekelorum voorzitter André Baert: bibliothecaris  Johny Vanheste: archivaris 
Hilon Vanleenhove secretaris Jef Cailliau: alg. expertise, auteur Gaby Van Canneyt, Redgy Vermote 
Marc Derudder penningmeester  Willy Moons: redacteur Dirk Cailliau, 
    
 

België-Belqique 
P.B.-P.P. 

8630 VEURNE 
 

BC 5831 
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Wij vierden het 2de lustrum 
door de redactie 

 
Zaterdag 29 oktober. De dag zag er uit als een gewone zaterdag met wat langer slapen en wat luier zijn dan op 
een gewone werkdag. Toch was die zaterdag anders want volgens de kalender was het herst. We werden 
verrast door een schitterende zon, de rozen die nog bloeiden, de bladeren nog aan de bomen. Geen gewone 
zaterdag dus want ook de afdeling Westkust van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vierde het 10-jarig 
bestaan. Het tweede lustrum, klinkt nog plechtiger. 
 
Het begon met een academische zitting in de Stenen Zaal van het Landhuis in Veurne. Aanwezig waren: 
Edgard Seynaeve, algemeen voorzitter van VVF, Wilfried Devoldere, hoofdredacteur van “Vlaamse Stam”, het 
tijdschrift van VVF, Donald Vandecandelaere van SVVF, eerste schepen Anne Dequidt van Veurne die 
burgemeester Jan Verfaillie verving. 
 
Voorzitter Joeri Stekelorum overliep de moeilijke beginjaren van de vereniging. Nationaal voorzitter Seynhaeve 
had lof voor de jubilaris. Maar de academische zitting stond vooral in het teken van de publicatie van de laatste 
van 20 delen van de Staten van Goed van de kasselrij Veurne. Het monnikenwerk van Jef Cailliau uit Koksijde, 
die de 40.000 akten van de kasselrij heeft doorgenomen en hun genealogische inhoud verzameld en 
gepubliceerd in de 20 delen, die door VVF-Westkust werden uitgegeven. Ook werden bijzondere elementen, 
die voorkwamen in de boedelbeschrijvingen, genoteerd en afzonderlijk gepubliceerd. Mede door de voordracht 
van stadsarchivaris en historicus Jan Van Acker over het belang en de historische en genealogische waarde 
van de staten van goed, werd deze publicatie uitgebreid gewaardeerd. 
 
Tijdens de viering werd dan ook gemeend hulde gebracht aan Jef Cailliau voor deze unieke prestatie. Hij en 
ook de VVF-afdeling kregen lovende woorden van schepen Anne Dequidt, die aan Jef Cailliau de stadsmedaille 
uitreikte. Algemene voorzitter Seynaeve van VVF overhandigde een geschenk en Joeri Stekelorum betrok ook 
mevrouw Cailliau in de hulde. 
 
’s Middags was er een feestbanket in Driekoningen te Beauvoorde. We zaten met 32 aan tafel en de maaltijd, 
waarvoor penningmeester Marc Derudder had onderhandeld, was uitstekend.  
 
Nog tijdens de academische zittingt overhandigde voorzitter Joeri Stekelorum aan eerste schepen Anna 
Dequidt de prachtig in kaligrafie gezette en ingekaderde kwartierstaat van burgemeester Jan Verfaillie, die zelf 
evenwel afwezig was. De burgemeester bleek hierdoor dermate gecharmeerd dat hij een tweede officiële 
overhandiging voorstelde in het stadhuis van Veurne, dit enkele weken later. Hierbij was het VVF-bestuur bijna 
voltallig aanwezig (zie foto hieronder).  
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      Kwartierstaat van Leo Carolus VERFAILLIE 
. 

 
 32      33       34      35 36      37       38      39 40      41       42     43 44      45      46       47 48    49    50    51 52    53    54    55 56      57       58      59 60      61       62      63 

 Verfaillie 
Antonius Eduardus 

Delie 
Joannes Franciscus 

Sarrazyn 
Ferdinandus Jacobus 

Baert 
Guillielmus 

Avonture 
Petrus Joannes 

Buseyne 
Leonardus 

Boussemaere 
Carolus Ludovicus 

Sticker 
Angelus Albertus 

 ° Langemark,                        
 19 aug 1761                             
+ Langemark                         
 17 apr 1815                             

° Langemark,                        
 4 sep 1766                              

+ Langemark                         
 26 feb 1855                             

° Steenkerke,                       
 10 okt 1757                             
+ Steenkerke                        
 11 dec 1814                             

° Anzegem,                          
 20 aug 1771                             

+ Koksijde                          
 18 aug 1845                             

° Poperinge,                        
 7 feb 1737                              
+ Poperinge                         
 21 aug 1782                             

° Alveringem,                       
 29 apr 1744                             
+ Izenberge                         
 14 feb 1812                             

° Noordschote,                      
 28 jun 1760                             

+ Noordschote                       
 6 sep 1812                              

° Noordschote,                      
 26 feb 1772                             

+ Noordschote                       
 15 aug 1847                             

5 
x Sint-Jan, 

   8 feb 1791 
x Langemark, 
   25 jun 1795 

x Steenkerke, 
   29 jan 1804 

x Vinkem, 
01-03-1803 

x Poperinge, 
   14 feb 1764 

x Alveringem, 
   ca   1780 

x Noordschote, 
   12 apr 1785 

x Elverdinge, 
   8 mei 1798 

 Debandt 
Catharina Josepha 

Vandeghen 
Catharina Theresia 

Ameloot 
Barbara Francisca 

Gesquiere 
Anna Maria 

Husser 
Maria Cecilia 

Spyckynck 
Isabella Rosa 

Tahon 
Josepha Catharina 

Notebaert 
Maria Joanna 

 ° Sint-Jan,                         
 25 okt 1767                             
+ Langemark                         
 31 okt 1847                             

° Passendale,                       
   1767                                  

+ Rollegem-Kapelle                  
 13 sep 1819                             

° Sint-Jacobskapelle,               
 15 nov 1777                             
+ Steenkerke                        
 1 jun 1857                              

° Leisele,                          
 13 jul 1768                             
+ Koksijde                          

 8 aug 1849                              

° Poperinge,                        
 9 nov 1742                              

+ Proven                            
 17 aug 1796                             

° Alveringem,                       
 3 aug 1752                              
+ Izenberge                         
 11 dec 1839                             

° Noordschote,                      
 26 apr 1765                             

+ Noordschote                       
 23 aug 1808                             

° Elverdinge,                       
 16 aug 1766                             

+ Noordschote                       
 29 sep 1844                             

 16                               17 18                               19 20                               21 22                          23 24                               25 26                                27 28                               29 30                                31 

 Verfaillie 
Engelbertus 

Delie 
Catharina Theresia 

Sarrazyn 
Joannes Franciscus 

Baert 
Coleta 

Avonture 
Philippus 

Buseyne 
Eugenia Francisca 

Boussemaere 
Franciscus Xaverius 

Sticker 
Maria Cecilia Amelia 

4 
° Langemark,                        
 18 nov 1798                             

+ Wulveringem                       
 20 apr 1857                             

° Langemark,                        
 25 jun 1798                             

+ Wulveringem                       
 8 nov 1859                              

° Steenkerke,                       
 14 jun 1808                             
+ Bulskamp                          
 30 dec 1881                             

° Veurne,                           
 11 dec 1810                             
+ Bulskamp                          
 8 sep 1878                              

° Poperinge,                        
 12 aug 1782                             
+ Izenberge                         
 9 aug 1859                              

° Alveringem,                       
 15 sep 1789                             
+ Izenberge                         
 19 apr 1856                             

° Noordschote,                      
 15 jan 1790                             
+ Merkem                            

 5 apr 1855                              

° Noordschote,                      
 17 apr 1805                             
+ Alveringem                        
 1 jan 1870                              

 x Langemark, 16 jan 1828 x Koksijde, 28 nov 1838 x Izenberge, 9 apr 1809 x Noordschote, 3 okt 1826 
 8                                                                               9 10                                                                           11 12                                                                           13 14                                                                           15 
 Verfaillie Benedictus Aloysius Sarrazyn Melania Justina Rosalia Avonture Carolus Josephus Boussemaere Maria Ludovica 

3 ° Wulveringem, 12 maa 1838 
+ Steenkerke 2 jul 1908 

° Steenkerke, 21 aug 1846 
+ Steenkerke 26 jan 1928 

° Izenberge, 18 jan 1831 
+ Izenberge 6 maa 1905 

° Alveringem, 23 maa 1841 
+ Steenkerke 2 feb 1914 

 x Steenkerke, 23 nov 1864 x Alveringem, 17 aug 1871 
 4                                                                                                                                                                     5 6                                                                                                                                                                     7 

 Verfaillie Richardus Cyrillus Avonture Clara Amelia 

2 ° Steenkerke, 4 maa 1870 
+ Steenkerke 13 jan 1943 

° Izenberge, 26 maa 1877 
+ Oostende 18 feb 1949 

 x Izenberge, 26 jul 1911 
 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 
 Verfaillie Leo Carolus 
1 Beroep:                                                   ° Steenkerke, 17 sep 1913                     x Izenberge, 12 feb 1941 

 1                                                                                                                                                                                    met: Yvonne Agnes Vandepitte 
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 32      33       34      35 36      37       38      39 40      41       42     43 44      45      46       47 48    49    50    51 52    53    54    55 56      57       58      59 60      61       62      63 

 Vandepitte 
Alexius Franciscus 

Butaye 
Joannes Franciscus 

Vandenbroucke 
Petrus Jacobus 

Paresys 
Petrus Albertus 

Butaye 
Petrus Ignatius 

Vandenbussche 
Franciscus 

Heusele 
Isaac Abraham 

Decroos 
Petrus Jacobus 

 ° Nieuwkapelle,                     
 16 sep 1741                             

+ Oostvleteren                      
 4 sep 1782                              

° Westvleteren,                     
 27 nov 1750                             

+ Westvleteren                      
 17 mei 1818                             

° Krombeke,                         
 7 feb 1732                              
+ Proven                            

 5 apr 1793                              

° Haringe,                          
 29 maa 1757                             

+ Haringe                           
 23 aug 1810                             

° Stavele,                          
 8 apr 1773                              
+ Stavele                           

 4 jun 1849                              

° Steenvoorde (F),                  
 13 feb 1773                             
+ onbekend                          
na   1849                                

° Belle (F),                        
ca   1770                                
+ Stavele                           

 12 jan 1839                             

° Pollinkhove,                      
 6 nov 1773                              
+ Stavele                           

 26 feb 1852                             

5 
x Oostvleteren, 
   10 jul 1764 

x Westvleteren, 
   9 nov 1773 

x Proven, 
22 sep 1761 

x Stavele, 
   4 jul 1786 

x Stavele, 
   20 jun 1802 

x Krombeke, 
   8 mei 1810 

x Stavele, 
   2 okt 1797 

x Pollinkhove, 
   26 jul 1815 

 Vaneeckhoutte 
Isabella Cecilia 

Declerck 
Anna Theresia 

Vanhee 
Maria Joanna Corn. 

Recour 
Anna Theresia 

Criem 
Anna Theresia 

Ganne 
Josepha Constantia 

Recour 
Joanna Theresia 

Bolluyt 
Amelia Constantia 

 ° Pollinkhove,                      
 5 aug 1735                              

+ Oostvleteren                      
 15 jan 1795                             

° Westvleteren,                     
 11 feb 1750                             

+ Westvleteren                      
 10 jul 1782                             

° Vlamertinge,                      
 22 okt 1737                             

+ Proven                            
 29 sep 1808                             

° Stavele,                          
 22 aug 1763                             

+ Haringe                           
 3 feb 1799                              

° Stavele,                          
 14 apr 1778                             

+ Stavele                           
 30 maa 1835                             

° Krombeke,                         
 2 jan 1783                              
+ onbekend                          
na   1849                                

° Stavele,                          
 16 nov 1774                             

+ Stavele                           
 6 maa 1837                              

° Pollinkhove,                      
 7 maa 1793                              
+ Pollinkhove                       
 28 feb 1829                             

 16                               17 18                               19 20                               21 22                          23 24                               25 26                                27 28                               29 30                                31 

 Vandepitte 
Petrus Jacobus 

Butaye 
Catharina 

Vandenbroucke 
Joannes Judocus 

Paresys 
Josephina Regina 

Butaye 
Ivo Albert 

Vandenbussche 
Anna Theresia 

Heusele 
Charles 

Decroos 
Amelia Constantia 

4 
° Oostvleteren,                     
 30 jun 1770                             

+ Haringe                           
 23 apr 1830                             

° Westvleteren,                     
 20 jan 1776                             

+ Roesbrugge-Haringe                
 7 jul 1862                              

° Poperinge,                        
 19 sep 1774                             

+ Proven                            
 11 dec 1840                             

° Haringe,                          
 14 feb 1794                             

+ Proven                            
 24 apr 1874                             

° Stavele,                          
 5 jul 1818                              
+ Stavele                           

 14 nov 1875                             

° Krombeke,                         
 5 okt 1812                              
+ Stavele                           

 26 dec 1889                             

° Stavele,                          
 9 apr 1804                              
+ Stavele                           

 17 jan 1872                             

° Pollinkhove,                      
 28 apr 1816                             

+ Stavele                           
 4 jan 1850                              

 x Westvleteren, 9 sep 1794 x Haringe, 8 nov 1815 x Krombeke, 5 sep 1849 x Pollinkhove, 1 mei 1838 
 8                                                                               9 10                                                                           11 12                                                                           13 14                                                                           15 

 Vandepitte Joannes Baptiste Vandenbroucke Barbara Sophia Butaye Pieter Seraphinus Heusele Prudentia Clementia 

3 ° Haringe, 6 nov 1818 
+ Proven 4 sep 1909 

° Proven, 8 mei 1829 
+ Roesbrugge-Haringe 26 sep 1896 

° Krombeke, 28 maa 1848 
+ Poperinge 28 mei 1926 

° Stavele, 1 jul 1848 
+ Reninge 3 apr 1939 

 x Proven, 2 jun 1863 x Stavele, 14 mei 1872 
 4                                                                                                                                                                     5 6                                                                                                                                                                     7 

 Vandepitte Achille Leo Cornelius Butaye Augusta 

2 
° Roesbrugge-Haringe, 22 jan 1874 

+Izenberge, 28-10-1943 
  

° Stavele, 12 maa 1879 
+ Veurne 14 jul 1961 

 x Stavele, 30 jul 1902 
 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3 
 Vandepitte Yvonne Agnes 
1 Beroep:                                                   ° Leisele, 14 okt 1914+ Roeselare, 15 nov 1982                    x Izenberge, 12 feb 1941 

 1                                                                                                                                                                                    met: Leo Carolus Verfaillie 

Kwartierstaat van Yvonne Agnes  VANDEPITTE 
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 32      33       34      35 36      37       38      39 40      41       42     43 44      45      46       47 48    49    50    51 52    53    54    55 56      57       58      59 60      61       62      63 

 Louwagie 
Angelus Albertus 

Deconinck 
Josephus Jacobus 

Devos 
Jacobus Josephus 

Coene 
Joannes Ignatius 

Windels 
Joannes Baptiste 

Duriez 
Joannes Baptiste 

Vandecasteele 
Petrus Jacobus 

Dooghe 
Angelus Albertus 

 ° Bikschote,                        
 20 okt 1754                             
+ Bikschote                         
 29 apr 1812                             

° Zuidschote,                       
 19 jul 1753                             

+ Zuidschote                        
 11 maa 1847                             

° Reninge,                          
 19 jul 1753                             

+ Zuidschote                        
na   1826                                

° Sint-Jan,                         
ca   1747                                

+ Dikkebus                          
 14 maa 1803                             

° Ingooigem,                        
 3 maa 1731                              
+ Ingooigem                         
 22 okt 1805                             

° Sint-Jan,                         
 4 okt 1763                              
+ Sint-Jan                          

17-07-1748 

° Pollinkhove,                      
 17 okt 1760                             
+ Pollinkhove                       
 4 okt 1810                              

° Noordschote,                      
 16 maa 1766                             

+ Reninge                           
 21 jul 1842                             

5 
x Bikschote, 

   14 mei 1782 
x Zuidschote, 
   ca   1790 

x Zuidschote, 
   ca   1780 

x Zuidschote, 
   ca   1785 

x Ingooigem, 
   25 aug 1783 

x Sint-Jan, 
   7 aug 1792 

x Hoogstade, 
   3 feb 1795 

x Reninge, 
   11 apr 1793 

 Dezeure 
Maria Catharina 

Wyckaert 
Ludovica Theresia 

Duriez 
Isabella Theresia 

Vereecke 
Isabella Clara 

Rommel 
Maria Jacoba 

Forrez 
Maria Anna Clara 

Depuydt 
Maria Theresia 

Comeyne 
Godeliva Francisca 

 ° Godewaersvelde (F),               
 11 okt 1754                             
+ Bikschote                         

 22 mei 1839                             

° Reninge,                          
 28 okt 1766                             
+ Zuidschote                        

na   1815                                

° Sint-Jan,                         
 10 nov 1753                             
+ Zuidschote                        
 23 jul 1838                             

° Zuidschote,                       
ca   1760                                

+ Dikkebus                          
 13 jun 1805                             

° Vichte,                           
   1759                                  

+ Ingooigem                         
na   1835                                

° Westrozebeke,                     
 11 nov 1762                             

+ Sint-Jan                          
 31 dec 1801                             

° Hoogstade,                        
 8 maa 1754                              
+ Pollinkhove                       
 5 aug 1828                              

° Zuidschote,                       
 13 jan 1772                             
+ Reninge                           

 28 jul 1808                             

 16                               17 18                               19 20                               21 22                          23 24                               25 26                                27 28                               29 30                                31 

 Louwagie 
Petrus 

Deconinck 
Catharina Theresia 

Devos 
Franciscus Ludovicus 

Coene 
Victoria Constantia 

Windels 
Petrus Josephus 

Duriez 
Catharina Rosalia 

Vandecasteele 
Franciscus 

Dooghe 
Emelia 

4 
° Bikschote,                        
 23 jun 1786                             
+ Zuidschote                        
 13 feb 1870                             

° Zuidschote,                       
 15 mei 1801                             
+ Zuidschote                        
 11 apr 1841                             

° Zuidschote,                       
 27 aug 1790                             
+ Zuidschote                        
 28 jun 1851                             

° Dikkebus,                         
 18 maa 1797                             
+ Zuidschote                        
 19 sep 1861                             

° Ingooigem,                        
 6 mei 1790                              
+ Reninge                           

 29 jul 1853                             

° Sint-Jan,                         
 8 feb 1795                              
+ Reninge                           

 2 nov 1857                              

° Pollinkhove,                      
 5 mei 1800                              
+ Woesten                           
 7 sep 1867                              

° Reninge,                          
 9 jan 1802                              
+ Woesten                           

 15 okt 1872                             
 x Zuidschote, 16 jul 1823 x Zuidschote, 28 okt 1818 x Bikschote, 22 mei 1822 x Pollinkhove, 12 nov 1828 
 8                                                                               9 10                                                                           11 12                                                                           13 14                                                                           15 
 Louwagie Carolus Ludovicus Devos Cecilia Coleta Windels Petrus Franciscus Vandecasteele Elisa Sophia 

3 ° Zuidschote, 16 nov 1827 
+ Langemark 11 nov 1895 

° Zuidschote, 13 jun 1827 
+ Langemark 5 mei 1906 

° Reninge, 27 maa 1833 
+ Reninge 5 aug 1902 

° Woesten, 23 aug 1839 
+ Reninge 19 aug 1905 

 x Zuidschote, 28 sep 1853 x Woesten, 3 jul 1862 
 4                                                                                                                                                                     5 6                                                                                                                                                                     7 

 Louwagie Marcellinus Windels Florence Prudence 

2 ° Langemark, 8 jan 1868 
+ Wulveringem 26 nov 1951 

° Reninge, 11 jan 1877 
+ Wulveringem 11 aug 1946 

 x Reninge, 23 sep 1903 
 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3 
 Louwagie Florent Placidus Cornelius 
1 Beroep:                                                   ° Poelkapelle, 12 jun 1913+ Beauvoorde, 30 jan 1971                    x Oostvleteren, 8 mei 1947 

 1                                                                                                                                                                                    met: Madeleine Angele Dufloo 

 

Kwartierstaat van Florent Placidus Cornel LOUAGIE 
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Kwartierstaat van Madeleine Angele DUFLOO 
 

 
 
 

 32      33       34      35 36      37       38      39 40      41       42     43 44      45      46       47 48    49    50    51 52    53    54    55 56      57       58      59 60      61       62      63 

 Dufloo 
Joannes Baptiste 

Dehaene 
Nicolaus 

Gheeraert 
Angelus Albertus 

Vanexem 
Joannes Baptiste 

Baes 
Philippus Jacobus 

Cornette 
Ferdinandus Jacobus 

Verfaillie 
Petrus Joannes 

Vermeersch 
Philippus Jacobus 

 ° Langemark,                        
 6 aug 1756                              

+ Zonnebeke                         
 25 jul 1793                             

° Boezinge,                         
 21 jul 1749                             
+ Boezinge                          
 26 feb 1836                             

° Noordschote,                      
 12 jul 1757                             

+ Noordschote                       
 2 mei 1824                              

° Noordschote,                      
 24 dec 1752                             
+ Elverdinge                        
 6 maa 1835                              

° Reningelst,                       
 17 maa 1766                             
+ Reningelst                        
 4 aug 1823                              

° Westvleteren,                     
 13 okt 1756                             
+ Reninge                           

 3 sep 1842                              

° Passendale,                       
 17 mei 1754                             
+ Zonnebeke                         
 19 okt 1826                             

° Zonnebeke,                        
 18 feb 1773                             
+ Zonnebeke                         
 19 feb 1867                             

5 
x onbekend, 
   voor   1800 

x Bambecque (F), 
   26 jul 1785 

x Westrozebeke, 
   10 feb 1789 

x Vlamertinge, 
   20 aug 1806 

x Reningelst, 
   16 apr 1793 

x Westvleteren, 
   7 okt 1797 

x Roeselare, 
   7 okt 1789 

x Hollebeke, 
   9 nov 1802 

 Decaesteker 
Maria Joanna 

Bril 
Francisca Constantia 

Roose 
Maria Anna 

Codron 
Victoria Liboria 

Cornette 
Anna Clara 

Verhille 
Maria Theresia 

Legein 
Isabella Clara 

Menue 
Ludovica Josepha 

 ° Passendale,                       
 23 aug 1757                             
+ Boezinge                          
 7 sep 1836                              

° Bambecque (F),                    
 3 jun 1755                              
+ Boezinge, 
9 feb 1836 

° Westrozebeke,                     
 26 jan 1762                             

+ Noordschote                       
 17 apr 1832                             

° Vlamertinge,                      
   1781                                  

+ Elverdinge                        
 10 sep 1858                             

° Westvleteren,                     
 24 aug 1767                             
+ Reningelst                        
 25 sep 1834                             

° Westvleteren,                     
 14 dec 1778                             

+ Reninge                           
 1 apr 1807                              

° Roeselare,                        
 5 apr 1767                              

+ Zonnebeke                         
 25 mei 1827                             

° Hollebeke,                        
 11 mei 1776                             
+ Zonnebeke                         
 17 mei 1862                             

 16                               17 18                               19 20                               21 22                          23 24                               25 26                                27 28                               29 30                                31 

 Dufloo 
Carolus Josephus 

Dehaene 
Victoria Ludovica 

Gheeraert 
Joannes Franciscus 

Vanexem 
Rosalia Virginia 

Baes 
Louis Basil 

Cornette 
Joanna Theresia 

Verfaillie 
Désidéré Henri 

Vermeersch 
Maria Ludovica Lucia 

4 
° Zonnebeke,                        
 6 dec 1788                              

+ Ieper                             
 21 maa 1869                             

° Haringe,                          
 22 dec 1791                             
+ Boezinge                          

 24 aug 1843                             

° Noordschote,                      
 5 jun 1793                              

+ Noordschote                       
 24 sep 1864                             

° Elverdinge,                       
 22 okt 1809                             

+ Noordschote                       
18 okt 1892 

° Reningelst,                       
 26 mei 1799                             
+ Woesten                           

 16 nov 1891                             

° Reninge,                          
 15 jul 1799                             
+ Reninge                           

 25 dec 1869                             

° Passendale,                       
 4 jul 1811                              

+ Zonnebeke                         
 19 dec 1884                             

° Zonnebeke,                        
 1 aug 1805                              

+ Zonnebeke                         
 26 aug 1873                             

 x Boezinge, 11 feb 1828 x Elverdinge, 5 mei 1841 x Reninge, 14 sep 1831 x Zonnebeke, 28 sep 1831 
 8                                                                               9 10                                                                           11 12                                                                           13 14                                                                           15 

 Dufloo Petrus Franciscus Gheeraert Maria Theresia Baes Petrus Leopoldus Verfaillie Elodia Eugenia 

3 ° Boezinge, 28 apr 1833 
+ Brielen 6 okt 1910 

° Noordschote, 16 maa 1845 
+ Brielen 30 apr 1910 

° Reninge, 24 feb 1841 
+ Reninge 19 mei 1921 

° Zonnebeke, 25 aug 1849 
+ Reninge 9 dec 1920 

 x Langemark, 13 jun 1872 x Zonnebeke, 13 jan 1875 
 4                                                                                                                                                                     5 6                                                                                                                                                                     7 

 Dufloo Firmin Arcil Ceril Baes Flavie Lucie Marie 

2 ° Brielen, 19 jun 1873 
+ Rosendael 19 sep 1917 

° Reninge, 1 nov 1875 
+ Wulveringem 24 maa 1955 

 x Oostvleteren, 3 okt 1906 
 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3 
 Dufloo Madeleine Angele 
1 Beroep:                                                   ° Roesbrugge-Haringe, 16 feb 1917                     x Oostvleteren, 8 mei 1947 

 1                                                                                                                                                                                    met: Florent Placidus Louwagie 
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De tijdtafel 
door Willy MOONS 

 
Wie zich aan familiegeschiedenis waagt wordt vaak geconfronteerd met opzienbarende dingen die wij met onze 
moderne levensopvattingen niet of moeilijk kunnen begrijpen. Heel courant is bijvoorbeeld dat vroeger in een 
gezin jaarlijks een kind geboren werd en anderzijds dat er ook enkele stierven zodat in een gezin slechts een 
handvol kinderen overbleef van om en bij de twintig die er geboren werden. Ook ziet men vaak opeenvolgende 
huwelijken, uit noodzaak, omdat een ouder met een kroost achterbleef wanneer de andere ouder wegviel en 
dan vlug voor vervanging van de vader of moeder moest worden gezorgd. 
 
Oorzaak van dergelijke toestand waren vaak pandemieën ingevolge van besmettelijke ziekten zoals de pest, 
tyfus, pokken, tering, hongersnood… Neem nu de pest. Zij werd voorafgegaan door de pest bij de ratten en 
zodra er nog weinig ratten overblijven valt de rattenvlo - die de pest veroorzaakt bij de rat - door gebrek aan 
voedsel ook de mens aan. Herhaalde malen sloeg de “zwarte dood” toe. In het midden van de 14de eeuw  
kwam zelfs een vierde van de Europese bevolking om door de zogenaamde “builenpest”, de menselijke variant 
van pest. In 1664 heerste de ziekte opnieuw op grote schaal in Europa en stierf een zesde van de bevolking. 
 
Tyfus daarentegen is een besmettelijke ziekte die alleen bij de mens voorkomt: hoge koorts, bewustzijnverlies 
gevolgd door maag- en darmstoornissen, vaak met de dood tot gevolg. Vooral het drinken van vervuild water is 
een van de oorzaken van tyfus. In de jaren 1920 is tuberculose een veel voorkomende ziekte 
 
Ook oorlogen hebben een zware impact gehad op de bevolking, vooral in de regio bij de Franse grens die met 
een regelmaat afwisseling door Oostenrijkse en Franse legers onder de voet werd gelopen. 
 
En daarnaast waren er de grote openbare werken die door de vorsten werden uitgevoerd. Dergelijke werken 
werden nog met schop, houweel, kruiwagen, kar en paard uitgevoerd en duurden tientallen keren langer dan 
heden. Hele mensenmassa’s verhuisden met deze werven mee, verbleven een lange periode in de streek, 
integreerden stilaan, bleven er hangen, huwden of stierven er. Denk aan het graven van het kanaal Duinkerke-
Veurne-Nieuwpoort-Plassendale, het bouwen van de destijds enige sluis van de Rattevalle in Slijpe en de 
verbinding van Brugge met Plassendale en de zee. Het waren de hertogen Albrecht en Isabella die  in 1611 
toelating verleenden aan de steden Brugge, Veurne en Duinkerke om het kanaal Duinkerke-Plassendale te 
graven wat in 1638 door Philips IV werd bekrachtigd. De werken startten in 1641 en duurden twintig jaar. 
Tussen 1664 en 1666 groeven de Bruggelingen ook nog een kanaal naar zee. 
 
De genealoog wil een verklaring vinden voor opzienbarende gebeurtenissen bij het uitpluizen van de 
familiegeschiedenis. Hij wil deze in een bredere context zien, oorzaken en gevolgen vinden. En vaak vindt hij 
een verklaring in een tijdtafel. Dat is lijst van jaartallen die verwijzen naar een gebeurtenis die op dat ogenblik 
plaatsvond. In een tijdtafel vindt men de grote gebeurtenissen uit de geschiedenis die van belang zijn voor 
hetgeen of voor de regio die men onderzoekt. Maar ook de persoonlijke gebeurtenissen vinden er een plaats. 
Met zo’n tijdstafel kan men elke gebeurtenis afspiegelen tegen hetgeen in de wereld, in zijn regio of in zijn stad 
of familie is gebeurd. In elk genealogisch werk heeft zo’n tijdtafel zijn plaats. 
 
Voor de Westhoek zou men kunnen uitgaan van volgende tijdtafel met de historische gebeurtenissen in 
Vlaanderen en in de regio. Het komt er nu alleen nog op aan andere locale en persoonlijke gebeurtenissen in te 
lassen en je hebt een prima tijdtafel. We beginnen alvast met de opsomming maar zullen ze spreiden over 
enkele nieuwsbrieven. Dit is de aanzet. 
 

- 11de tot 14de eeuw : versterkte en verstedelijkte burchten worden gegroepeerd in kasselrijen. Zo ook de 
kasselrij Veurne (“Veurne-Ambacht”, 42 parochies) naast deze van Brugge (“Brugse Vrije”), Ieper (“Zaal 
van Ieper”), Kortrijk, Waasten en de Frans-Vlaamse kasselrijen. 

- Einde 11de eeuw : Kruistochten. Kapitein Lambrecht, heer van Krombeke en broer van de burggraaf van 
Veurne  leidt een groep streekgenoten die met Godfried van Bouillon in juli 1099, na 3 jaar oorlog, 
Jeruzalem veroveren. 

- 1100 : Boudewijn II, graaf van Henegouwen strandt, na een kruistocht, in Koksijde en brengt de relikwie 
van het H.-Kruis naar Veurne. 

- 1128 : In de duinen van Koksijde start de Duinenabdij waarvan de monniken in de volgende eeuwen de 
kuststreek droogleggen en ontwikkelen. 

- 1111, 1115 en 1134 : Zware stormen verwoesten de kust, o.m. de haven van Lombardsijde. Velen 
emigreren naar het binnenland en naar Duitsland. 

- 1140 : de eerste windmolens in de kuststreek. 
- 1163 en 1176 : Nieuwpoort krijgt het statuut van haven en stad. 
- 1199 : Overvloedige regen en overstromingen, hongersnood en besmettelijke ziekten in de kuststreek. 

(Wordt vervolgd)    
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Het ware verhaal van Joe STEKELORUM (1866-1910) 
door Joeri STEKELORUM 

 
 

Op de webstek van onze voorzitter Joeri Stekelorum vonden wij “The true story about Joe 
Stekelorum”.  Het is een van de vele bewijzen dat met genealogie en familiegeschiedenis het 
verleden en het echte leven kan worden achterhaald, zelfs al gebeurt het aan de andere kant van de 
wereld. De redactie van deze nieuwsbrief heeft het verhaal vertaald en brengt het voor onze lezers. 
Wie de story op het internet wil opsporen gaat naar http://users.skynet.be/stekelorum. De redactie. 

 
Joe Stekeloru!m is geboren in Westvleteren op 24 mei 1866  met als 
echte voornamen Julius Eduardus Cornelius Stekelorum. Hij was de 
zoon van Pieter Josephus Stekelorum (Oostvleteren, 1822 – 
Westvleteren, 1892) en Fidelia Sophia Depoorter (Westvleteren, 
1825-1900). Zijn vader was een kleine landbouwer en houtzager. In 
de familie Stekelorum-Depoorter werden nog volgende kinderen 
geboren: 

1. Pharailde Pelagie Stekelorum (1861-1924), die in 1897 
huwde met Henri Depinois (1853-1920). 

2. Henricus Cornelius Stekelorum (1863-1863). 
3. Florimondus Josephus Stekelorum (1963-1939), die in 1904 

huwde met Leonie Pladys (1869-1935) en waarmee hij één 
kind had: Joseph Stekelorum die in 1915 in de leeftijd van 4 
jaar overleed. 

4. Henri “Emiel” Stekelorum (1864-1949), die in 1892 huwde 
met Sidonie Dehouck (1867-1941) waarmee hij zes 
kinderen had: Achille (1893-1977), Michel (1894-1989), 
Madeleine (1896-1970), Lucien (1899-1997), Maria (1900-
1946) en Remi (1902-1981). 

5. Henri Cornelius Stekelorum (1867-1946), die in 1898 huwde 
met Elodie Six (1870-1941) waarmee hij vijf kinderen had: 
Lucia (1899-1966), Jerome (1900-1910), Augusta (1901-
1983), Rachel (1904-1993) en Maria (1911-2002). 

 
Toen Joe Stekelorum vier jaar oud was ontmoette hij voor het eerst zijn oom Amand Charles Stekelorum 
(Oostvleteren, 1825), die zich Carlos noemde. Die was rond 1855-1860 geëmigreerd naar Argentinië waar hij 
een nieuw leven was begonnen als landbouwer in Flores nabij Buenos Aires. Hij stak in 1870 de oceaan over 
om het nalatenschap van de ouders te regelen en zijn broers en zusters te bezoeken. Carlos verbleef in 
augustus 1870 in Oostvleteren en vertrok enkele weken later terug naar Argentinië waar hij hertrouwde en vier 
kinderen had. 
 
Joe groeide op in Oostvleteren. In 1887- hij was toen 20 jaar – was hij een fors gebouwde werkman. Op 
nieuwjaardag kreeg hij ruzie met zijn vriend Emiel Six die hem allerlei verwijten toestuurde. Op 3 februari 1887 
veroordeelde de rechter Joe tot een straf van 26 frank of 8 dagen gevangenis. Drie jaar later, op 9 maart 1890, 
vocht hij tegen Edouard Catteeuw. Op 10 april 1890 veroordeelde de rechtbank in Veurne hem opnieuw tot een 
straf van 26 fr. 
 
In december 1890 verliet Joe zijn geboorteplaats Westvleteren en trok naar Woumen waar hij knecht werd in 
een brouwdrij. In de jaren 1890-1900 emigreerden veel Vlamingen naar de Verenigde Staten en Canada, 
aangetrokken door de publiciteit die werd gemaakt voor een nieuw leven in de nieuwe wereld. In 1893 besloot 
Joe dat ook te wagen. De sterke verhalen van zijn oom waren blijkbaar niet in dovemansoren gevallen. Op 28 
april 1893 stapte Joe naar notaris Jules Floor in Krombeke en gaf een volmacht aan zijn broer Florimond om 
zijn zaken in Vlaanderen te beredderen. 
 
In de zomer van 1893 kwam Joe in de Verenigde Staten aan. We weten niet waar en wanneer hij landde. Hij 
begon zijn nieuw leven in Marshall, in de provincie Lyon in de staat Minnesota. Daar werd hij herbergier. Uit die 
tijd dateren twee foto’s die door de familie in België worden beward: een met paarden en een portret van 
hemzelf (zie hierboven). 
 
Joe huwde niet in de VS maar had wel een relatie met een getrouwde vrouw. En dat liep slechts af want op 6 
september 1910 lezen we in de locale krant “Lyon County” het artikel over de dood van Joe Stekelorum 
(vertaald): 
 
 

http://users.skynet.be/stekelorum�
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“Gisterenmorgen gebeurde de meest afgrijselijke moord die ooit gepleegd werd in Lyon County, dit in het huis 
van Jerre Satnat in Marshall toen Jerry er Joe Stekelorum doodde. Van Stekelorum bleef alleen een verscheurd 
lijk over, het hoofd gescheiden van het lichaam. Nadat hij zijn slachtoffer had vermoord is Satnat naar de 
provinciale gevangenis gestapt en gaf zichzelf aan bij sheriff Grannan, verklarend dat hij Stekelorum had 
gedood. Later bekende hij de moord en de omstandigheden die ongeveer als volgt verliepen : 
 

“Jerry Satnat werkte in Viburg, South Dakota, aan een graafopdracht.  Reeds gedurende twee jaar probeerde 
hij Stekelorum te betrappen in compromiterende omstandigheden bij zijn vrouw en zijn argwaan werd steeds 
drukkender. 

“Maandagnacht kreeg hij het gevoel dat er thuis iets niet pluis was, verzamelde alles en sprong op een 
vrachttrein zodat niemand zou weten dat hij Viburg had verlaten. Hij kwam thuis, 117 mijl verder, omstreeks drie 
uur in de morgen met de Great Northern spoorweg. Hij sprong van de trein en ging stilletjes naar zijn huis dat 
ongeveer een half uur van het depot lag.Stilletjes ging hij langs de achterdeur binnen en sloop naar de 
slaapkamer waar hij zijn vrouw en Stekelorum vond. Mevrouw Satnat zag haar echtenoot eerst en, uit bed 
springend, probeerde zij de deur dicht te houden en maande Joe aan om door het raam naar buiten te 
klauteren. Joe kon dit blijkbaar niet of was te traag en ondertussen drong Satnat binnen in de slaapkamer. In de 
algemene verwarring slaagde Joe er echter zich los te rukken, naar buiten en rond het huis te lopen. Jerry 
volgde hem en na twee of driemaal rond het huis te hebben gelopen had hij Joe – die te weinig klederen aan 
had om via de hoofdstraat weg te rennen – te pakken. Joe had een stok te pakken en Jerry een steen en zij 
gebruikten beide, tot Jerry plots een mes trok dat voor de gelegenheid geslepen was. Hij maakte een gemene 
uithaal naar Joe’s nek, hem bijna de kin weghakkend,  waarop Joe begaf en opgaf. 

“Jerry greep hem dan vast en sneed Joe’s keel door van oor tot oor, draaide hem om en sneed verder zodat 
het hoofd – op de nekbeen na – van de romp gescheiden was. Ondertussen sloeg mevrouw Satnat haar man 
met een knuppel, maar toen ze zag dat de dood onvermijdelijk was, draaide ze zich om en liep weg, daarbij 
Jerry geen  kans gevend om tege  haar nog meer wraak te nemen. 

“Nadat vaststond dat Joe dood was wandelde Jerry naar de gevangenis en wekte sherrif Grannan. Hij 
verklaarde dat hij Joe had gedood en overhandigde zijn mes aan de sherrif, bevestigend dat dit het instrument 
was waarmee hij Joe gedood had. 

“De sherrif sloot hem op en begon het onderzoek. De procureur, Dr. Robertson, was in de stad en kon niet 
opgebeld worden.Maar de substituut Robinson werd uit bed gehaald en kwam langs gereden. Dokter Hard 
werd onverwijld opgeroepen maar vond nog weinig leven in het lichaam. 

“Wat er nu moet gebeuren met Jerry is moeilijk te zeggen en bovendien bekommert Jerry zich hierom niet.  Het 
zal moeilijk zijn om in deze buurt een jury te vinden die akkoord zou zijn met een billijk vonnis want het was 
algemeen bekend dat Jerry gedurende de twee voorbije jaren had geprobeerd om Joe en zijn vrouw te 
betrappen en hen herhaaldelijk bedreigd had met moord.” 

Tot hier het krantenverslag van destijds. Op 9 september 1910 stelden de autoriteiten van Marshall het 
overlijdens certificaat van Joe Stekelorum op (zie hiernaast).We weten niet wat er gebeurde met het 
nalatenschap van Joe. Zijn broers en zuster in België stapten naar notaris Emile de Grave in Lo om die 
zaken te regelen. In de archieven van het notariaat de Grave vonden we bijna niets over een erfenis. Op 9 
april 1911 schreef de First State Bank of Ghent een brief naar het notariaat de Grave waarin een lijst van 
schulden en bezittingen van Joe Stekelorum waren vermeld. En voor zover we weten heeft de familie in 
België nooit een cent gezien. 
 
(Met bijzondere dank aan mevr; Sarah Vanderhaeghe uit Koksijde die in St.-Paul (Minnesota, USA) het 
krantenartikel vond over de moord op Joe Stekelorum). 
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Regio Veurne in het archief van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen (6) 
Joeri Stekelorum, Hilon Vanleenhove 

1 april 1846 – (2384-524) 
LESEURE Livinus, 35 jaar, handelaar, ° Ramskapelle, 
wonende te Veurne 
DE CROO Philippe, 23 jaar, schipper,° Veurne, wonende 
te Veurne 
DE CROO Philippus, 69 jaar, landarbeider, ° Pervijze, 
wonende te Veurne 
DE CROO Blondina, 17 jaar, naaister, ° Veurne, 
wonende te Veurne 
DU BOIS Pieter, 37 jaar, werkman, ° Eggewaartskapelle, 
wonende te Veurne Diefstallen met inklimming en braak 
te Veurne ten nadele van DE GROOTE Guilelmus; 
weduwe en dochter VICTOOR Engelbertus; DE SAVER 
Augustinus en Kerkfabriek Sint-Walburga allen te Veurne 
Straf: Livinus en Philippe elk 16 jaar dwangarbeid, 
tentoonstelling, politietoezicht; Philippus en Blondina elk 
5 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Pieter 
levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk 
 
18 mei 1846 – (2386-525) 
WYLEMAN Valentinus, 21 jaar, landarbeider, ° Leke, 
wonende te Leke 
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht te Leke ten 
nadele van VERMEERSCH Ambrosius, schoenmaker; 
KERKFABRIEK; MOREEL Hendrik, slachter – herbergier 
allen te Leke 
Straf: 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezcht 
 
26 mei 1846 – (2081-477) 
LESEURE Leonora, 29 jaar, naaister, ° Veurne, wonende 
te Veurne 
Dienstbodediefstal te Beerst ten nadele van 
GROENSTEEN Carolus, rijksontvanger te Beerst 
Straf: Vrijspraak 
 
8 juni 1846 – (2393-526) 
FACON Karel, 25 jaar, ° Sint-Jacobskapelle, wonende te 
Sint-Jacobskapelle 
Diefstal op openbare weg met geweld te Reninge ten 
nadele PAUWELS Joanne, spinster te Reninge 
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, 
brandmerk 
 
4 augustus 1846 – (2409-528) 
DE PINOIS Sophia, 18 jaar, meid, ° Krombeke, wonende 
te Bulskamp 
Dienstbodediefstal te Bulskamp ten nadele van DE 
GHANS Jan, landbouwer te Bulskamp 
Straf: 18 maand gevangenis 
 
29 augustus 1846 – (2420-530) 
KLEEN David, 19 jaar, timmerman, ° Woumen, wonende 
te Woumen  
HOLLOSERIE Pieter, 20 jaar, landarbeider, ° Merkem, 
wonende te Merkem 
DERRUWE Karel, 24 jaar, werkman, ° Woumen, 
wonende te Woumen 
HOLLOSERIE Engel, 24 jaar, landarbeider, ° Merkem, 
wonende te Merkem 
SLEMBROUCK Karel, 39 jaar, landarbeider, ° Merkem, 
wonende te Merkem 
PARREIN Karel, 19 jaar, ° Merkem, wonende te Merkem 
 
VERSLYPE David, 27 jaar, zonder beroep, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
Diefstallen met inklimming en braak te Kaaskerke en 
Woumen ten nadele van ALBRECHT Pieter, landbouwer 
te Kaaskerke en LANSSENS Lodewijk, landbouwer te 
Woumen 

 
Straf: KLEEN en HOLLOSERIE Pieter elk 12 jaar 
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; DERUWE 
10 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; 
HOLLOSERIE Engel  en SLEMBROUCK   levenslange 
dwangarbeid, tentoonstelling, brandmerk, PARREIN en 
VERSLYPE ieder 20 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht 
 
24 november 1846 – (2422-531) 
JACQUES Philippus, 43 jaar, werkman, ° Woumen, 
wonende te Woumen 
LACHAT David, 48 jaar, werkman, ° Woumen, wonende 
te Woumen 
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht te 
Kaaskerke – Woumen – Merkem en Klerken ten nadele 
SELSCHOTTER, landbouwer te Woumen; DE HOUCK 
Franciscus, landbouwer te Kaaskerke; BOMMELS 
Philippus, brouwer – herbergier te Woumen; MENU 
Josephus, landbouwer te Merkem; STEVERLINCK 
Bernardus, landbouwer te Klerken; DELPIERRE David, 
landbouwer te Klerken; MAECKELBERGE Lodewijk, 
landbouwer te Klerken; DESMET Josephus, landbouwer 
et Woumen; VERBEKE Karel, werkman te Klerken; 
PAUWELS Pieter, landbouwer te Woumen en CARRON 
François, herbergier – brouwer te Klerken 
Straf: Jacques 6 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht en LACHAT 9 jaar dwangarbeid, 
tentoonstelling, politietoezicht 
 
27 november 1846 – (2425-531) 
CANIJN Pieter, 47 jaar, commissionaris, ° Keiem, 
wonende te Keiem 
LAMMENS Filibert, 39 jaar, werkman, ° Keiem, wonende 
te Keiem 
MONTEYNE Henri, 36 jaar, landbouwer, ° Keiem, 
wonende te Keiem 
Vlas getuigenis voor correctionele rechtbank – omkopen 
getuigen 
Straf: allen de vrijspraak 
 
8 maart 1847 – (2444-534) 
MAERTENS Pieter, 47 jaar, visser, ° Frankrijk, wonende 
Frankrijk 
MAERTENS Jan Baptist, 16 jaar, visser, ° Frankrijk, 
wonende Frankrijk 
Verboden wapendracht – gewapend verzet – slagen en 
verwondingen te Adinkerke ten nadele van MOLITOR 
Georgius, veldwachter te Adinkerke 
Straf: Pieter 7 jaar opsluiting, tentoonstelling; Jan Baptist 
in correctiehuis tot leeftijd van 20 jaar, boete 
 
25 mei 1847 – (2450-535) 
LAUWERS Engelbert, 45 jaar, herbergier, ° Reninge, 
wonende te Beveren 
Valsheid in geschriften in België 
Straf: 3 jaar gevangenis, boete 
 
15 juni 1847 – (2456-537) 
DESCAMPS Petrus, 37 jaar, werkman, Steenkerke, 
Wonende te Diksmuide 
D’HEERE Jacob, 57 jaar, werkman, ° Lampernisse, 
wonende te Diksmuide 
Diefstal met braak te Oostkerke ten nadele van LE ROY, 
landbouwer te Oostkerke 
Straf: 6 jaar opsluiting 
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29 juli 1847 – (2473-541) 
JANSEN Hendrik, 49 jaar, landarbeider, ° Vladslo, 
wonende te Vladslo 
DE BRUYNE Maria, 43 jaar, echtgenote JANSEN, ° 
Vladslo, wonende te Vladslo 
MORREEL Joseph, 24 jaar, landarbeider, ° Vladslo, 
wonende te Vladslo 
D’HONDT Gregorius, 39 jaar, landarbeider, wonende te 
Vladslo 
DE VROME Pieter, 40 jaar, werkman, wonende te 
Vladslo 
VERMEERSCH Karel, 34 jaar, schoenmaker, ° Klerken, 
wonende te Vladslo 
TOLPE Ludovicus, 22 jaar, werkman, wonende te 
Vladslo 
Diefstallen met inbraak te Keiem ten nadele van VAN DE 
CASTEELE Patricius en ADAM Eugenius, beiden 
landbouwers wonende te Keiem 
Straf: Hendrik en Maria, vrijgesproken; Joseph, 
Gregorius, Pieter, Karel en Ludovicus, allen 5 jaar 
opsluiting 
 
23 december 1847 – (2495-545) 
PEENE Karel, 43 jaar, werkman, ° Woumen, wonende te 
Woumen 
DE BRUYNE Jacob, 23 jaar, werkman, ° Woumen, 
wonende te Woumen 
LAVAE Carel, 48 jaar, werkman, ° Woumen, wonende te 
Woumen 
TANT Jan, 54 jaar, werkman, ° Woumen, wonende te 
Woumen 
DE CLERCQ Engelbertus, 39 jaar, werkman, ° Woumen, 
wonende te Woumen 
Poging tot diefstal met braak, verzet tegen beambten te 
Kaaskerke ten nadele van VANDEWOUDE Karel, 
landbouwer, BRIXIS Karel, veldwachter beiden te 
Kaaskerke wonend; STRAGIER Philippe, MOTTON Jan, 
VEENHOVE Alexndre en HONCKE Jan, allen 
veldwachters te Diksmuide 
Straf: Karel en Jacob, elk 14 jaar dwangarbeid, 
tentoonstelling, politietoezicht; Carel 12 jaar 
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Jan 10 jaar 
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Engelbertus 
levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht 
 
2 juni 1848 – (2527-550) 
VANDEVENNE Petrus, 27 jaar, klompenmaker, ° 
Woumen, wonende te Woumen 
CLAUW Catharina, 33 jaar, werkvrouw, ° Woumen, 
wonende te Woumen 
LYSHOUT Rosalia, 20 jaar, werkvrouw, ° Woumen, 
wonende te Woumen 
TANT Rosalia, 22 jaar, werkvrouw, ° Woumen, wonende 
te Woumen 
TANT Catharina, 25 jaar, werkvrouw, ° Woumen, 
wonende te Woumen 
Diefstal bij nacht te Klerken en Oudekapelle ten nadele 
van DE GRAER Virginie te Klerken en CUVEREEL Jan 
te Oudekapelle 
Straf: Karel 5 jaar gevangenis; Catharina, Rosalia, , 
TANT Rosalia en Catharina allen vrijspraak 
 
6 juni 1848 – (2533-550) 
VANDEN BERGHE Johannes, 37 jaar, werkman, ° Sint-
Jacobskapelle, wonende te Alveringem 
VANDENKERCKHOVE Maria Theresia, 22 jaar, 
echtgenote VANDEN BERGHE, werkvrouw, ° 
Alveringem, wonende te Alveringem 
Diefstallen met inklimming en braak te Alveringem – 
Nieuwkapelle – Pollinkhove en Eggewaartskapelle ten 
nadele van BEELE Jacobus, MAES Idonia te Alveringem; 
fam. VANDEWOUDE te Nieuwkapelle; VERHAMME 

Pieter te Pollinkhove en BAISELEN Pieter en 
dienstboden te Eggewaartskapelle 
Straf: Johannes 15 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht; Maria  Theresia vrijspraak 
 
10 juni 1848 – (2535-551) 
GRYSON Karel, 38 jaar, zager, ° Schore, wonendete 
Ichtegem 
VERSLYPE Franciscus, 50 jaar, bezembinder, ° Klerken, 
wonende te Aartrijke 
HEINDRYCKX Pieter, 34 jaar, werkman, ° Torhout, 
wonende te Torhout 
LAMMENS Hendrik, 38 jaar, werkman, ° Ichtegem, 
wonende te Ichtegem 
LAMMENS Cecilia, 45 jaar, werkvrouw, ° Ichtegem, 
wonende te Ruddervoorde 
Diefstallen met inklimming en braak bij nacht te Beerst – 
Ichtegem – Stalhille en Loppem ten nadele van DE 
KEYSER Karel, landbouwer te Beerst; STUBBE Petrus, 
landbouwer te Stalhille; VANDEKERCKHOVE, 
HOSTENS Karel, beiden landbouwers te Ichtegem; DE 
MEYER Karel en GODDERIS Karel, landbouwers; 
WILLEMS Jan ,landbouwer te Loppem 
Straf: Karel en Hendrik, levenslange dwangarbeid, 
tentoonstelling, brandmerk; Franciscus 7 jaar 
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; Pieter 6 jaar 
dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; VICTOOR 
Karel 8 jaar opsluiting, politietoezicht en Cecilia vrijspraak 
 
5 augustus 1848 – (2553-553) 
VANTROYEN Karel, 23 jaar, werkman, ° Koksijde, 
wonende te Avekapelle 
Diefstal met braak bij nacht te Avekapelle ten nadele van 
DE SMEDT Henri, herbergier te Avekapelle 
Straf: 6 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht 
 
10 november 1848 – 2566-554) 
LEM Filippus, 47 jaar, wever, ° Brugge, wonende te 
Brugge 
BOLLE Hilarius, 52 jaar, werkman, ° Handzame, 
wonende te Torhout 
Diefstal met inklimming en braak te Keiem ten nadele 
van VOLCKAERT pastoor en zijn dienstmeid  HONOREZ 
Coleta te Keiem 
Straf: beiden 12 jaar dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht 
 
16 november 1848 – (2576-556) 
JAMBAERT Franciscus, 21 jaar, werkman, ° Steenkerke, 
wonende te Steenkerke 
Diefstal met braak te Steenkerke ten nadele van 
VERGOTE Petrus te Steenkerke 
Straf: 5 jaar opsluiting, geen tentoonstelling 
 
17 november 1848 – (2577-556) 
BOUCHEY Rosalie, 19 jaar, dienstmeid, ° Vinkem, 
wonende te Veurne 
Brandstichting te Veurne ten nadele van DEVOGHEL 
Karel, landbouwer en VAN MASSENHOVE Jan, beiden 
te Veurne 
Straf: Doodstraf 
 
22 november 1848 – (2582-557) 
DE WEERDT Petrus, 32 jaar, werkman, ° Reninge, 
wonende te Reninge 
MOERMAN Amandus, 32 jaar, ° Bikschote, wonende te 
Poperinge 
Diefstallen met braak – heling te Reninge en Poperinge 
ten nadele van weduwe BUSEYNE en zoon te Reninge 
en gebroeders CAROEN te Poperinge 
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Straf: DE WEERDT 6 jaar opsluiting, geen 
tentoonstelling, politietoezicht; MOERMAN 5 jaar 
opsluiting, geen tentoonstelling, politietoezicht 
 
23 november 1848 – (2583-557) 
CLAUW Petrus, 25 jaar, speelman, ° Klerken, wonende 
te Klerken 
LEURIDON Johannes, 29 jaar, bezembinder, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
VORMEZEELE Jan, 48 jaar, werkman, ° Roeselare, 
wonende te Roeselare 
VERMEERSCH Karel, 20 jaar, leurder, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
VERSLYPE Emanuel, 50 jaar, landarbeider, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
DE MAN Frederic, 22 jaar, bezembinder, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
JOOS Karel, 31 jaar, werkman, ° Klerken, wonende te 
Klerken 
DE BRUYNE David, 24 jaar, bezembinder, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
CROMBEZ Angela, 37 jaar, ° Woumen, wonende te 
Woumen  
Diefstallen met inklimming, braak met geweld en 
bedreiging bij nacht te Kaaskerke – Merkem en 
Stuivekenskerke ten nadele van DUPONT Karel, VAN 
KEMMELBEKE Lodewijk, BEKAERT Benedictus,  
BEKAERT Jan en HUYGHE Karel allen te Kaaskerke; 
VAN THUYNE Karel te Merkem; weduwe Hoevenaeghel 
te Stuivekenskerke; DE SMYDTER te Esen; DE RAEVE 
Ignas te Ramskapelle en GANTOIS Seraphin te Lo 
Straf: CLAUW, LEURIDON, VORMEZEELE allen de 
doodstraf; VERMEERSCH  jaar opsluiting; VERSLYPE 5 
jaar dwangarbeid, tentoonstelling, politietoezicht; DE 
MAN 6 jaar opsluiting, tentoonstelling, politietoezicht; 
JOOS, DE BRUYNE, CROMBEZ allen vrijspraak 
 
10 maart 1849 – (2597-559) 
VANHAECKE Katharina, 30 jaar, visverkoopster, ° 
Nieuwpoort, wonende te Nieuwpoort 
Kindermoord 
Straf: 2 jaar gevangenis, boete 
 
24 maart 1849 – (2611-561) 
DE WIJN Lodewijk, 40 jaar, ° Izegem, wonende te 
Izegem 
DE MAN Karoline, 25 jaar, werkvrouw, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
VERSLYPE Engelbertus, 23 jaar, werkman, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
Diefstallen met braak te Stuivekenskerke – Esen en Lo 
ten nadele van weduwe HOUVENAEGHEL te 
Stuivekenskerke; DE SMYTER Joseph te Esen en 
GANTOIS Seraphin te Lo 
Straf: Lodewijk levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, 
politietoezicht; Karoline 2 jaar gevangenis en Engelbertus 
de vrijspraak 
 
23 juni 1849 – (2631-565) 
DEMOLDER Frederik, 17 jaar, knecht in smidse, ° 
Oostende, wonende te Oostende 
Dienstbodediefstal met inklimming te Alveringem ten 
nadele van VAN HOVE Lodewijk, hoefsmid te 
Alveringem 
Straf: 5 jaar opsluiting 
 
7 juni 1850 – (2674-572) 
VAN HEE Franciscus, 50 jaar, werkman, ° Hoogstade, 
wonende te Pollinkhove 
VAN COILLIE Karel, 29 jaar, werkman, ° Alveringem, 
wonende te Alveringem 
Valsmunterij, uitgeven valse munten te Pollinkhove 

Straf: Beiden levenslange dwangarbeid, tentoonstelling, 
boete 
 
30 november 1850 – (2681-573) 
PLETS Maria, 27 jaar, dienstmeid, ° Staden wonende te 
Diksmuide 
Dienstbodediefstal te Diksmuide ten nadele van zusters 
BLONDEEL te Diksmuide 
Straf: 6 jaar opsluiting, politietoezicht 
 
17 december 1850 – (2687-574) 
RABOUT Rosalie, 22 jaar, ° Oostende, wonende te 
Nieuwpoort 
 
Kindermoord te Nieuwpoort 
Straf: Doodstraf 
 
18 december 1850 – (2688-574) 
LANSEN Lodewijk, 47 jaar, werkman, ° Koekelare, 
wonende te Woumen 
VERSCHEVE Petrus, 31 jaar, werkman, ° Woumen, 
wonende te Woumen 
TANT Philippus, 21 jaar, voddenverkoper, ° Klerken, 
wonende te Klerken 
NOYEZ Amand, 23 jaar, werkman, ° Klerken, wonende te 
Klerken 
DE BRUYNE Engelbertus, 28 jaar, landarbeider, ° 
Woumen, wonende te Merkem 
VAN DEN BUSSCHE Joanna, 20 jaar, werkvrouw, ° 
Woumen, wonende te Woumen 
Diefstallen met inklimming en braak te Woumen – 
Koekelare – Werken en Staden ten nadele van 
Kantwerkschool Woumen, Kerkfabriek Koekelare, 
kerkfabriek Werken, Kerkfabriek Staden en kinderen 
ISWEERE te Houtkerke 
Straf: Lodewijk 6 jaar dwangarbeid, politietoezicht; 
Petrus, Philippus en Amand elk 5 jaar opsluiting, 
politietoezicht; Engelbertus en Joanna vrijspraak 
 
12 maart 1851 – (2691-574) 
ROOSE Augustinus, 19 jaar, zonder beroep, ° Izenberge, 
wonende te Hoogstade 
Slagen en verwondingen met de dood tot gevolg op 
ROOSE Karel, broer beschuldigde 
Straf: Vrijspraak  
 
19 maart 1851 – (2695-575) 
WIJZE Livinus, 30 jaar, wever, ° Pollinkhove, wonende te 
Pollinkhove 
Diefstal met inklimming en braak te Merkem – 
Steenkerke en Alveringem ten nadele van 
CAEZEMAEKER Jacob te Merkem; WULLAERT Karel, 
werkman te Steenkerke en VAN BLEU Engelbert, 
werkman te Alveringem 
Straf: Levenslange dwangarbeid, tentoonstelling 
 
5 december 1851 – (2719-2720-580) 
SCHOUTET Desiderius, 41 jaar, steenbakker, ° 
Alveringem, wonende te Steenkerke 
CARTIER Isabella, 26 jaar, werkvrouw, ° Bulskamp, 
wonende te Steenkerke 
Poging tot doodslag te Steenkerke op GENNEVIER 
Barbara, echtgenote beschuldigde en PAUWELS Elias, 
dagloner beiden te Steenkerke 
Straf: SCHOUTET doodstraf; CARTIER vrijspraak 
 
 

                                                         (Wordt vervolgd)    
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