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AGENDA
Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
-

10 april : Het VVF-Westkust organiseert in Nieuwpoort, in samenwerking met
CGFRA en de Orde van Driekoningen, een grensoverschrijdende genealogische
studiedag met voordrachten door Kristof Papin en Hugo Ryckeboer (zie p. 10-11).

-

22 mei: Bezoek aan het stadsarchief van Diksmuide. Afspraak parking
sportstadion Houtsaegerlaan Koksijde om 10 uur of Diksmuide stadhuis 10.30 u.
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Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80
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, tel. 03-646.99.88.
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders
IBAN BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.
________________________________________________________________________________________________
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Huwelijkstoestemming… van Napoleon tot nu
door J. VAN ACKER

Uit diverse huwelijksakten uit de jaren 1800 in Veurne blijkt dat toestemming krijgen om te trouwen
niet altijd vanzelfsprekend was. De gebruikte argumentaties en de nodige documenten in de
huwelijksdossiers wekken op vandaag verwondering: de jongere was meerderjarig toen hij huwde,
en toch moest hij blijkbaar nog een aantal plichtplegingen ten overstaan van zijn ouders vervullen en
zelfs hun toestemming hebben om in het huwelijk te treden?
Een en ander heeft te maken met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, die de regelgeving
voor huwelijken bevat. Dat Burgerlijk Wetboek wordt algemeen beschouwd als één van de
belangrijkste verwezenlijkingen van de Franse Periode, meer bepaald het regime van Napoleon
Bonaparte. Op 21 maart 1804 werd dit officieel afgekondigd als de Code Napoléon, en tot vandaag
zijn de belangrijkste bepalingen in België nog steeds van kracht.
Het is in dit Burgerlijk Wetboek dat een aantal bepalingen inzake de toelating van de ouders
opgenomen zijn, uiteraard eerst en vooral voor minderjarige trouwlustigen. Vandaag is dat nog zo:
als een minderjarige wil huwen, dan heeft hij of zij nog steeds de toelating van de ouders nodig. Het
zijn ook de ouders die dan een verzoekschrift moeten indienen bij de jeugdrechter om het
leeftijdsbeletsel op te heffen “om gewichtige redenen”. Weigeren de beide ouders die toestemming
tot het huwelijk te geven, dan kan de minderjarige zelf een verzoekschrift indienen; de jeugdrechter
zal hierop maar ingaan indien het gaat om een “misbruik” vanwege de ouders, bv.. als de
toekomstige partner een ander geloof of etnische afkomst heeft.
Hierbij dient opgemerkt dat de meerderjarigheid vroeger op 21 jaar gesteld werd. Pas door een wet
van 19 januari 1990 werd in België de minderjarigheid tot de leeftijd van 18 jaar beperkt. Voor heel
wat delicten willen sommige politici de meerderjarigheid trouwens nog verder omlaag krijgen, tot 16
jaar. Zo wil men de straffeloosheid van minderjarige criminelen aanpakken. Maar voor de burgerlijke
stand gold dus tot 1990 dat men minderjarig was tot zijn 21ste en steeds de toestemming van de
ouders nodig had.
Vroeger was de wetgeving nog een stuk strenger. In de vroegste versie van het Burgerlijk Wetboek
werd bepaald dat jongens tot hun 25ste toestemming van de ouders moesten krijgen, en meisjes tot
hun 21ste. Maar ook daarna waren ze niet geheel vrij. Bij gebrek aan toestemming moesten jongens
tussen 25 en 30 jaar en meisjes tussen 21 en 25 jaar een “akte van eerbied” (“un acte respectueux”)
laten betekenen aan de ouders, en dat 2 maal vernieuwen met telkens een maand tussen. Pas een
maand na de 3de betekening mochten ze huwen. Die regeling stond aanvankelijk niet in het
Burgerlijk Wetboek, maar werd zo goed als onmiddellijk toegevoegd door een bijzondere wet van 1
Germinal XII (22 maart 1804). In de voorbereidende besprekingen voor het wetboek stond eerst dat
voor een kerkelijk huwelijk de bedienaar van de eredienst die akten van eerbied moest opvragen,
maar Napoleon zelf liet dit schrappen. Het kerkelijk huwelijk mocht toch maar plaats vinden als het
burgerlijk huwelijk eerst plaats gevonden had, dus dan was aan alle formaliteiten al voldaan.
Zowel voor de toestemming als voor die akte van eerbied golden dus andere leeftijdsbepalingen
voor meisjes dan voor jongens. De secretaris van de commissie die het Burgerlijk Wetboek
opstelde, markies Jacques de Maleville, verantwoordde dit later als volgt: La nature a rendu les filles
plus précoces, et il importe pour la conservation des mœurs des les marier plutôt. ‟t Is maar dat u
het weet…
In het definitieve Burgerlijk Wetboek werd bepaald dat de toestemming en eventueel de akte van
eerbied verschuldigd waren tot jongen en meisje 25 jaar oud waren. In principe gaven de ouders
hun toestemming door bij het huwelijk aanwezig te zijn en de huwelijksakte mee te ondertekenen.
Vermoedden de trouwlustigen dat de ouders dit zouden weigeren, dan moesten ze een akte van
eerbied kunnen produceren. Door zo‟n akte vroegen de trouwlustigen officieel het akkoord van de
ouders. De akte werd daarom verleden door een notaris. De “jongere” verklaarde dan dat hij meer
dan 21 jaar oud was maar minder dan 25, en dat hij of zij “eerbiedig de raad inwint van zijn ouders,
de heer en mevrouw X, over het huwelijk dat hij voornemens is aan te gaan met juffrouw/jongeheer
Y, dochter/zoon van Z”. Hij verklaarde de notaris te verzoeken zich naar de ouders te begeven om
Jrg. 10 nr. 1

Nieuwsbrief VVF-Westkust Pagina 2

hun die akte te betekenen. De sanctie op het niet vragen van toestemming was de onterving.
Overigens willen we nog meegeven dat de “akte van eerbied” pas in 1983 officieel afgeschaft werd.
Maar hopelijk hebt u er geen beroep moeten op doen…
Uiteindelijk blijkt dus dat dit alles ons toch wat leert. De droge, zakelijke huwelijksakten laten immers
nooit blijken waarom de huwelijkspartners eigenlijk precies voor elkaar kozen. In veel genealogische
studies valt trouwens op hoe snel weduwnaars of weduwen soms hertrouwden. Was dat dan wel uit
liefde en genegenheid? Of was het om snel weer een ouder voor de verweesde kinderen te krijgen,
of een kostwinner of “thuishulp” voor de weduwe of de weduwnaar? Was het een andere raison,
zoals een door de families gemakeld huwelijk? Je hebt meestal het raden naar de motieven van die
huwelijken. Waar je melding vindt van de akte van eerbied, kan je echter vermoeden dat de
trouwlustigen echt uit liefde huwden, en zich alvast door de tegenstand van hun eigen verwanten
niet van het huwelijk lieten afhouden.
En zo blijkt dat die ingewikkelde juridische toestand toch een tipje oplicht van het karakter en zelfs
de romantiek van onze voorouders…
Over het Burgerlijk Wetboek zijn al bibliotheken volgeschreven. Een goede samenvatting van de ontstaansgeschiedenis
bieden o.m. J. GILISSEN, M. MAGITS, Historische inleiding tot het recht, dl. 2, De bronnen van het recht in de Belgische
gewesten sedert de dertiende eeuw, Antwerpen, 1989, p. 177 e.v. (o.m. over de leden van de commissie en de inbreng
van Napoleon). Het belang van het Burgerlijk Wetboek bleek nog op een rechtshistorisch congres te Gent in 2004,
waarvan de teksten gepubliceerd werden: D. HEIRBAUT, G. MARTYN (red.), Napoleons nalatenschap: Tweehonderd jaar
Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, 2005.
Het Burgerlijk Wetboek is integraal op internet te vinden (in de geactualiseerde versie): o.m. via de juridische databank
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1804032130.
Op internet zijn diverse studies inzake het huwelijksrecht en de hier behandelde problematiek te vinden. Wij steunden
vooral op R. DEBLAUWE, Over de akte van eerbied, het Europees Hof en Slivovitch, in Hans Berquin. Liber amicorum,
Brussel, 2008, p. 145-153, die we deels letterlijk overnemen.

_________________________________________________________________________________________________

Een Adinkerkse Catrisse tussen de Catrysse’s in 1908 ? Is dat mogelijk ?
door Hervé CATRYSSE

Het verzamelen van bidprentjes is voor een genealoog een goede en gewaardeerde bron. Via een
collega stambomer; André Rabaey uit Veurne, viel voor mij en onze stamboom een hemels
geschenk uit de lucht . . .! Hierna het mini-verhaal.
Dat enkele van onze voorouders als Catrisse door het leven stapten was genoegzaam bekend.
Benevens de thans gangbare schrijfwijzen Ca(r)t(t)ry(ij)sse waren er in de 17-de, 18-de en 19-de
eeuw nog stamgenoten die het levenslicht zagen als: Cartrice, Catrys, Cartrisse, Catrice, Cartryce
en nog zo veel andere schrijfwijzen.
Maar dat er in 1908 te Adinkerke een Hendrik Catrisse geboren werd, wekte toch mijn grote
verbazing. “Dat zal wel een drukfout op het rouwprentje zijn”, zo dacht ik nog. Het was inderdaad via
een bidprentje dat deze Hendrik door mij “ontdekt” werd. Mijn verwondering werd op de spits
gedreven toen via hetzelfde prentje vastgesteld werd dat zijn moeder een”Koecke” was. In de “De
grote Cartrysse, Catrysse, Cattrysse – Cattrijsse stamboom” prijkte een Elodie Coecke die gehuwd
was met Isidorus Edwardus Catrysse. Maar dit echtpaar stond als kinderloos genoteerd.
Een bezoek aan de burgerlijke stand van De Panne met deelgemeente Adinkerke drong zich op. En
wat bleek? Hendrik Catrisse was wel degelijk de zoon van Isidorus Edwardus Catrysse en Elodie
Koecke. Er was geen twijfel meer mogelijk: Hendrik moest als Catrisse door het leven stappen, want
de schrijfwijze van de geboorteakte is schrijfwijze voor de rest van het leven. . . tenzij er daartoe
een wijziging wordt aangevraagd.
Het is duidelijk zichtbaar dat zowel in de marge als in de akte de naam van het kind “Hendrik
Prospeer” en de vader “Isidoor Edward” als Catrisse werd neergepend. Vader Isidoor naamtekende
evenwel als Catrijsse . . .
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Zoals in “De grote Cartrysse, Catrysse, Cattrysse-Cattrijsse stamboom” is vermeld, tekende Isidoors
vader, namelijk Franciscus Henricus Catrysse wel als Catrisse.(pagina 351).
Het feit dat Isidoor Catrysse en Elodie Coecke als kinderloos vernoemd staan is weliswaar onjuist,
maar het heeft voor de uitbloei van de stamboom geen grote gevolgen want Hendrik Catrisse bleef
kinderloos . . . althans als we de rouwprentjes van zijn echtgenote, Bénali Nieuwenhuyze, en van
hemzelf nader bekijken.
Zo wordt het eens te meer duidelijk dat een bidprentje een positieve invloed heeft op het uitwerken
van een stamboom.
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De zoektocht naar een ‘horlogier’ in Gijverinkhove
door Patrick BOUCNEAU

De naam Boucneau komt weinig voor in Vlaanderen: minder dan honderd levende Boucneau's anno
2010. In Frankrijk zijn het er allicht iets meer. Elke vermelding van de naam is dus per definitie
interessant. Dat heeft zo zijn voordelen.
Alle Vlaamse Boucneau's zijn afstammelingen van Stephanus (of Estienne) Boucneau die zo rond
1670 uit Nimy bij Mons in Avekapelle terechtkwam. Of zoals het in de huwelijksakte van zijn huwelijk
met zijn eerste vrouw, Petronelle Haemers, genoteerd staat: “ex pays de Nimy prope Montes
Hannonie”.
Stephanus was smid, net als veel van zijn nazaten. Toch waren er ook Boucneau's met andere
interessante beroepen: horlogemaker bijvoorbeeld. Al een hele tijd waren we op zoek naar een
Boucneau met dat beroep, maar we konden hem niet vinden. Het raadsel werd pas heel recent
opgelost met de hulp van Eddy Fraiture en Joeri Stekelorum.
Een klok met een familietraditie.
Albert Boucneau heeft thuis een erg mooie 18de
eeuwse klok met de volgende inscriptie: "VENIT
HORA, NUNC EST - JOANNES BOUCNEAU". Het
is een klok met een verhaal. Albert erfde ze van zijn
vader André (°1904, +1957). Het familieverhaal wil
dat ze ooit eigendom is geweest van Johannes
Petrus Boucneau (°1749, †1808), die brouwer was.
Dat kon kloppen.
De klok kwam mee van het voorouderlijke 'hof' in
de Pottestraat in Westvleteren (vlak bij de abdij).
Daar woonde Camille Boucneau (°1863, †1937),
een broer van Albert's grootvader Henri Boucneau
(°1865, †1950). Henri Boucneau was destijds
gemeentesecretaris (of ontvanger) in Westvleteren.
De traditie wil, zo vertelde Alert Boucneau ons, dat
de klok telkens zou overgaan naar de oudste zoon
van de familie. Die krijgt dan ook 'Johannes' als
tweede naam. Zo ook Albert's oudste zoon Peter
Johannes Boucneau.
Het verhaal over de traditie klopte dan misschien
wel bij de laatste generaties. Als we echter in de
De klok in het bezit van
stamboom op zoek gingen naar enige logica klopte
Albert Boucneau in Poperinge.
de traditie niet meer. Zolang er geen 'harde
bewijzen' opdoken zouden we nooit weten hoe de vork in de steel zat.
In 2008 kregen we tot onze verbazing een mailtje uit Duitsland. De echtgenote van een
Amerikaanse militair had er op een rommelmarkt een bijna identieke klok gezien als de klok van
Albert, met bovendien ongeveer dezelfde inscriptie! "VENIT HORA, NUNC EST" en "FECIT IN
GYV(E)RINCHOVE - JOANNES BOUCNEAU". Alleen was 'Gyverinchove' op de ontvangen foto niet
helemaal leesbaar.
Hoe die klok daar terecht was gekomen, weten we niet. Misschien via een Belgisch militair gelegerd
in Duitsland?
Blijkbaar was dus sprake van een Boucneau die klokkemaker was. We kenden nu twee exemplaren
met zijn naam er op! Hopelijk ontdekten we nu snel over welke Joannes Boucneau het ging,
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Een derde klok uit Hondschoote.
Het duurde echter een hele tijd eer we een volgend
aanknopingpunt vonden. Op internet vonden we onlangs een
boek van Eddy Fraiture over historische klokken. Daarin stond
een klok van Joannes Boucneau vermeld, alleen was niet
duidelijk over welke klok het ging. Al snel bleek dat het over de al
bekende klok van Albert Boucneau ging. Een dood spoor dus...
Naar aanleiding van dit voorval herinnerde Albert zich evenwel
dat hij ooit nog een andere klok van Joannes Boucneau op het
spoor was gekomen, maar hij had die toen niet zelf gezien. Jan,
broer van Albert, ging op zoek en kon de klok fotograferen bij een
inwoner van Poperinge.
Prachtig: nu hadden we al drie klokken gevonden! Ook deze klok
droeg een interessante tekst: "JOANNES BOUCNEAU HONTSCHOTE". Blijkbaar had onze Joannes ook in
Hondschoote gewoond en gewerkt.
De klok gevonden op de
antiekbeurs/rommelmarkt in
Duitsland met vermelding
'Gyverinckhove'

Volgens klokkenspecialist Eddy Fraiture zijn de klokken typisch
(west)Vlaams, maar toch een beetje merkwaardig door de
eigenzinnige details: "Die Joannes Boucneau moet een
horlogemaker geweest zijn die zich waarschijnlijk niets aantrok
van de mode en zijn eigen gangetje ging." De afbeelding op de
klok van Albert zou een brouwerskuip kunnen zijn. De spreuk
'venit hora, nunc est' (ofwel 'het uur komt, het is nu') is erg
christelijk en komt letterlijk uit de bijbel (nl. Johannes 5,vs 25).
Het zal allicht de lijfspreuk van onze Joannes zijn geweest.
Alleen wisten we nu nog steeds niet welke Joannes Boucneau
die klokkemaker was geweest. In geen enkele akte die we tot nu
toe hadden gezien, vonden we enige vermelding in die zin. Onze
stamboom was voornamelijk tot stand gekomen op basis van de
kerkarchieven in het rijksarchief in Brugge. En daarin stonden
meestal geen beroepen vermeld.

Op basis van de gravering en afwerking dateerde Eddy Fraiture
de klokken omstreeks 1760-1780. Zo konden we alvast een
aantal Boucneau's met de naam Johannes uitsluiten en kwam
De derde klok met vermelding
eigenlijk alleen nog Joannes Matheus (°1754) in aanmerking.
'Hontschote'
We wisten al dat hij smid was. Alleen moesten we nog de harde
bewijzen vinden. Tot nu toe hadden we de overlijdensdatum en -plaats van Joannes Matheus niet
kunnen vinden. Hij was in Hondschoote gehuwd met Isabella Theresia Vandevoorde (°1765,
†1838). Zijn kinderen werden allen geboren in „Lijsele‟. Op 1814 woonde hij volgens de volkstelling
in Gijverinkhove,,,
Gelukkig konden we een beroep doen op de hulp van Joeri Stekelorum van wie we ook eerder al
interessante documenten hadden ontvangen. Hij kon ons de overlijdensakte van Joannes Mattheus
Boucneau bezorgen. Hij stierf in Gijverinkhove op 26 mei 1821 en was 'horlogeur' van beroep.
Eindelijk hadden we onze klokkemaker gevonden!
Daarmee is weer een stukje van onze familiepuzzel opgelost, maar lang niet alles. Volgens Eddy
Fraiture was de combinatie van smid en klokkemaker niet eens zo uitzonderlijk en zou het goed
kunnen dat een van de zonen van Joannes klokkemaker was. Kennis en gereeedschap gingen
veelal over van vader op zoon...
Alle aanvullingen, suggesties, wetenswaardigheden over onze familie(naam) zijn heel erg
welkom via onze webstek: www.boucneau.be.
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De gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (3)
door Joeri STEKELORUM
Dit is de derde bijdrage van de inventaris van de Koksijdse gemeentelijke correspondentieregisters. Zij bevat:
het nummer van de uitgaande brief en het onderwerp van de brief (nu eens in het Frans, dan weer in het
Vlaams) zoals in het register genoteerd en alle familienamen van enige betekenis die in dat stuk voorkomen.
De datum van de brief hebben we niet ingevoerd. Om evenwel de datum bij benadering weer te geven in deze
– eerder beperkende – ontsluiting, hebben we van elk register evenwel per 100 nummers de datum in deze
publicatie vermeld. Deze worden in het begin van de index per register weergegeven.
Moge deze bijdrage een aanzet vormen om zelf te gaan grasduinen in het gemeentelijke archief van Koksijde
(zie http://inwoner.koksijde.be/archief/default.aspx?id=1002)... en aldaar de rijkdom van deze – en andere –
archiefbronnen te ontdekken….
Correspondentieregister van 21 januari 1848 tot 20 december 1862 (deel 1)
Nr. 1
Nr. 100
Nr. 200
Nr. 300
Nr. 400
Nr. 500
Nr. 600
Nr. 700
Nr. 800
Nr. 900
Nr. 1000
Nr. 1100
Nr. 1200
Nr. 1300
Nr. 1400
Nr. 1500
Nr. 1600
Nr. 1700
Nr. 1800
Nr. 1900

21/01/1848
26/04/1849
17/04/1850
01/04/1851
09/03/1852
04/01/1853
09/01/1854
15/02/1855
26/01/1856
03/01/1857
10/11/1857
07/10/1858
11/10/1859
07/11/1860
bestaat niet 1343 gaat over in 1844

18/02/1862

Abeele, Marie-Leonie
Abeele, Rosa
Ackerman
Ackerman, Pieter

Ameyt, Anna Francisca
Baert
Baert

Bastaert, Alexandrine
Bastaert, Amelie-Sophie
Bauwens
Bernaert, Charles
Bernaert, Charles Louis
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1879 (burgerstand)
1879 (burgerstand)
976 (fonds de non
valeurs)
842 (vraag
onderstand op het
3de gedeelte van
het fonds der
ongelden);956
(vraag onderstand
op het 3de gedeelte
van het fonds der
ongelden)
259 (plaetsing in
oudemannenhuis
Veurne)
1165 (changement
de domicile)
392 (politie
diefstal);434
(verzanding
Kwintestraat)
1065 (epilepsie)
1123 (burgerstand)
1903 (afloswateren)
137 (affaire de
famille);141 (affaire
de famille)
185 (milice
deserteur);245
(milice desertion);31

(militie oproeping);
811 (etat civil affaire
Bernaert Charles)
Bernaert, Pieter
131 (cholera)
Bernaert, Thomas-Benoit
811 (etat civil affaire
Bernaert Charles)
Billoot, Francois
818 (milice
reclamation)
Borrelle, Francois
1170 (milice)
Borrelle, Louis
1026 (politie
bouwen)
Borrelle, Sophie
654
(onderstandsdomicili
e)
Bortier, Pieter
1903 (afloswateren)
Boucknove, Auguste
774 (entretien
d'indigents)
Boucquey
34 (milice);37
(milice);8 (milice,
appel)
Boury, weduwe
656 (execution
d'office de travaux,
reclamation)
Boyden, Henri
976 (fonds de non
valeurs)
Boyden, Henricus-Jacobus
842 (vraag
onderstand op het
3de gedeelte van
het fonds der
ongelden);956
(vraag onderstand
op het 3de gedeelte
van het fonds der
ongelden)
Boyden, Jacques
452 (epizootie);453
(epizootie);459
(fonds
d'agriculture);492
(ouvrages d'art)
Buqoye, Laurent-Jacques-Cornille 506 (militie)
Buquoy, Isabelle-Claire
506 (militie)
Butaeye, Joseph
1115 (vraag
onderstand);1129
(bijstandswoonst)
Butaeye, Josephus
1140 (onderstand)
Butaeye, Marie
429 (domicile de
secours)
Butaye, Rosalie
463 (domicile de
secours)
Butseraen
9 (benaming lid
armbestuur)
Butseraen, Joseph
411 (epizootie);417
(fonds
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Butseraen, Josephus

Byloot, Amelie
Byloot, Angela
Cabooter
Cabooter, Bernardus-Josephus
Cabooter, Joseph

Cabooter, Joseph-Bernard
Cabooter, Josephus
Cabooter, Josephus-Bernardus
Calcoen
Calcoen, David
Calcoen, David-Alexandre
Calcoen, Francois

Calcoen, Francois Jacob

Calcoen, Francois Jacques
Calcoen, Francois-Louis
Calcoen, Jacobus
Calcoen, Jacques
Calcoen, Joannes

Calcoen, Pierre

Calcoen, Pierre-Jacques
Calens
Callebot, Marie-Therese
Callecoen, Francois Joseph
Capon, Joannes
Cappoen, David

Jrg. 10, nr. 1

d'agriculture);474
(fonds
d'agriculture);486
(affaire de famille)
973 (benaming lid
armbestuur); 974
(benaming leden
armbestuur)
1087
(bijstandswoonst)
491 (ordonnance de
paiement)
1063 (buurtwegen)
1920 (politie
afsnijding gras)
1010 (stieren); 376
(taureaux); 55
(jagt);656 (execution
d'office de travaux,
reclamation);723
(epizootie);724
(epizootie)
419 (epizootie);420
(epizootie)
1132 (delfaerde)
1069 (weiden van
schaepen)
1906 (evenements
calamiteux)
1236 (politie proces
verbael)
1002 (milice);1018
(milice mariage)
191 (milice);389
(milice voyage sur
mer); 76 (voyage
sur mer);82 (voyage
sur mer)
11 (maladie
milicien);196
(milice);29 (milice);
34 (milice);37
(milice);8 (milice,
appel)
162 (milice,
exemptions)
1323 (milice);1328
(milice)
871 (politie)
1079 (epizootie)
1043 (vraag
onderstand op het
3de gedeelte van
het fonds der
ongelden)
312 (milice);319
(milices
volontaires);322
(milice
volontaire);56
(indemnité)
377 (milice
nationale)
1123 (burgerstand)
878 (provisoiren
onderstand)
261 (voyage sur
mer);273 (voyage
sur mer)
491 (ordonnance de
paiement)
438 (politie diefstal)

Cerdobbel, Cornelis

Cerdobbel, Jacobus Cornelius
Cerdobbel, Joannes Franciscus

Chateau, Auguste-Nicolas
Claeys
Claeys, Franciscus

Claeys, Francois

Collet, Francois
Collier, Franciscus
Colpin, Frederic

Coolen, Jean-Baptiste
Copillie, Ange
Coppilie, Ange
Coppilie, Engelbertus

Coppillie, Ange Eugene
Coppillie, Charles
Coppillie, David

Coppillie, Engelbertus Eugenius

Cornelis, veuve
Cornette, Anne-Therese

177 (provisioren
onderstand);178
(provisioren
onderstand);187
(onderstandsdomicili
e);214
(bijstandswoonst);
876 (provisoiren
onderstand)
220
(bijstandswoonst)
177 (provisioren
onderstand);178
(provisioren
onderstand)
932 (naufrage)
1341
(Bogaertstraete
verzanding)
1306 (stieren); 1313
(installatie van de
helft van den
gemeenteraed)
1939 (industrie
agricole
taureau);477
(epizootie);478
(epizootie);483
(fonds
d'agriculture);555
(fonds
d'agriculture);556
(fonds d'agriculture)
811 (etat civil affaire
Bernaert Charles)
851 (proces verbael
mishandeling)
38 (changement de
domicile);39
(changement de
domicile)
1951 (onderstand)
1143 (cas fortuits
incendie)
1159 (fonds de non
valeurs)
1076
(brandramp);1098
(ongelden
fondsen);1155
(vraag onderstand
op het 3de gedeelte
van het fonds der
ongelden)
1173 (fonds de non
valeurs)
1076 (brandramp)
1864 (demande en
remise d'une
amande);1890
(overtreding wet op
de jacht)
1154 (vraag
onderstand op het
3de gedeelte van
het fonds der
ongelden)
1174 (milice
reclamation)
401
(bijstandswoonst)
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Cornille
Cornille, Carolus
Cornille, Charles
Cornille, Jacobus

Cornille, Jacobus

Cornille, Jacques

Cornille, Petrus
Cornille, Pierre
Coucke
Coulier, Franciscus
Coulier, Francois
Cracco
Crockey, Joseph
Cuveele, Josse
Cuveele, Josse-Francois
Cuvelier

Jrg. 10, nr. 1

836 (aerde en
zandwerken
Noordburgweg)
1951 (onderstand)
1188 (domicilie);860
(affaire Charles
Cornille)
1010 (stieren);1011
(installatie
gemeenteraed);105
3 (installatie
schepenen);1232
(stieren);768
(nationale
militie);890
(nationale militie)
1047 (installatie
schepen);1049
(leden van de
gemeenteraed
handteekingen);105
0 (installatie
schepen);1313
(installatie van de
helft van den
gemeenteraed);623
(burgerwagt);624
(burgerwagt); 1306
(stieren)
1100 (contribution
personnelle);1188
(domicilie);1204
(contribution
personnelle);1299
(contribution
personnelle);1868
(contribution
personnelle);1954
(contribution
personnelle); 169
(taureaux); 1912
(industrie
agriculture);635
(echange d'un
taureau de la race
de Durham);891
(agriculture); 268
(taureaux);594
(taureaux);860
(affaire Charles
Cornille);95
(composition
fabrique d'eglise)
718 (rosmolen)
719 (moulins à
manege,
reclamation)
1880
(woonstverandering)
195 (voorlopigen
bijstand)
194 (voorlopigen
bijstand)
213 (schoolzael
overneeming)
260
(woonstverandering)
1906 (evenements
calamiteux)
1241 (milice)
1903 (afloswateren)

Cuvelier, Natalia
Cuvelier, Natalie
Cuvelier, Nathalie
Cuvelier, notaris

Danckaert, Pierre

David, Jean
De Peellaert, baron
Deberdt, Henricus
Debergh, Joannes-Baptiste
Debert, Henricus
Debruyne
Debruyne Jacobus
Debruyne, Adele

Debruyne, Adele-Mathildis

Deburggraeve, Joseph
Decae
Decalf, Amelie
Declerck, Benedictus
Declerck, Jacobus

Declerck, Jacques

904 (politie);936
(politie);937
(politie);945 (politie)
857 (politie)
868 (politie)
198 (armbestuur,
overlating pagt);6
(armbestuer,
verpagting land)
1103 (affaire de
famille);487
(repartiteurs);561
(affaires de famille)
268 (taureaux)
362
(policiereglement op
het bouwen)
198 (armbestuur,
overlating pagt)
1879 (burgerstand)
1171 (uitdariging der
partie land in
Bulscamp)
1906 (evenements
calamiteux)
1918
(bijstandswoonst)
1924 (frais
d'entretien);1936
(frais de sejours et
d'entretien)
1918
(bijstandswoonst);19
21
(onderstandsdomicili
e)
285 (milice)
401
(bijstandswoonst)
142
(bijstandswoonst);14
7 (bijstandswoonst)
871 (politie)
1010 (stieren);1232
(stieren); 1011
(installatie
gemeenteraed);105
3 (installatie
schepenen);645
(diefstal); 1306
(stieren); 1313
(installatie van de
helft van den
gemeenteraed)
169 (taureaux); 268
(taureaux); 390
(installation
echevin);753
(epizootie);905
(stieren); 500
(comptabiliteit);594
(taureaux);682
(stieren);781
(stieren)

(wordt vervolgd)
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FRANS-VLAAMSE
DAG
NIEUWPOORT
Cultuurhuis
Hoogstraat
Zaterdag 10 april 2010

VERMEULEN—MEUNIER
° Hondschoote 1837
+ Hazebrouck 1901
Verstraete—
Delaruelle

Orde Driekoningen

Et les cousins EN
flandre ?
X Oostduinkerke
21 7ber 1765

Heb ik nog familie in Frankrijk
?
Jrg 10, nr. 1

Een organisatie van
Orde
Driekoningen, met medewerking van
VVF Westkust vzw, C.R.G.F.A., met
de steun van
het Stadsbestuur
Nieuwpoort,
Provincie
WestVlaanderen
en
de
Vlaamse
Gemeenschap
∽
Une organisation de l‟ Orde
Driekoningen, avec la partcipation
de VVF Westkust vzw, C.R.G.F.A. ,
avec l’aide de la Ville de Nieuport,
La Province de la Flandre
Occidentale et
la Communauté
Flamande

NODIGEN UIT
VOUS INVITENT
VVF Westkust vzw
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PROGRAMMA :
16:30 uur : onthaal
17 uur : ‟WAAR VIND IK MIJN
VOOROUDERS ?’
Kristof PAPIN
18:30 uur : pauze
19:00 uur: „WAT ZIT ER IN MIJN
NAAM ?’
Hugo RYCKEBOER

WAAR VIND IK MIJN
VOOROUDERS ?
Kristof PAPIN

COMMENT TROUVER
MES ANCÊTRES ?

GRATIS TOEGANG

PROGRAMME :
16:30 h : acceuil
17:00 h : „COMMENT TROUVER MES
ANCÊTRES ?‟
Kristof PAPIN
18:30 h : pauze
19:00 h : ‟QUOI ME RACONTE MON
NOM ?’
Hugo RYCKEBOER
GRATUIT

WAT ZIT ER IN
MIJN NAAM ?
Hugo RYCKEBOER

QUOI ME RACONTE
MON NOM ?
Hugo RYCKEBOER

www.ordedriekoningen.be

Kristof PAPIN

www.vvf-westkust.be
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Kwartierstaat van Jozef Albrecht Maurits Maria Cornelius Cailliau best gekend als Jef Cailliau, geboren te Veurne op 20 februari 1923. Gehuwd op 26 april
1946 te Kortrijk met Jacqueline Dehaene (° Beveren-IJzer 30-1-1923), dochter van Julien Dehaene (° Oostvleteren, 25-03-1892, † Beveren-IJzer, 24-091954), x Beveren-IJzer, 07 juli 1920 met Madeleine Elvire AMELOOT (° Beveren, 15-02-1897, † Koksijde, 26-02-1989).
Jrg 10, nr. 1
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De kwartierstaat van Jozef Albrecht Maurits Maria Cornelius Cailliau
door Dirk CAILLIAU
ste
Misschien zegt 20 februari u niets maar … op die dag vierde Jef Cailliau zijn 87 verjaardag. Proficiat Jef, en nog vele jaren ! Zoon Dirk bezorgde ons de cirkeldiagram
over vijf generaties van Jef Cailliau die we op de vorige pagina afdrukken. ! Zo‟n cirkelvormige kwartierstaat van Jef bestaat ook op zeven generaties en in kleur: blauw
de
de
voor de mannen, rose voor de vrouwen. Indrukwekkend ! Hier volgen in tekstvorm nog de 6 en 7 generatie.
Generatie VI
32

33

34
35
36

37
38

39

Philippus Jacobus CAILLIAU, molenaar (St N. B.O.P), geboren 1748 te Zuidschote,
overleden op 07-04-1798 om 10.00 uur te Veurne.
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-10-1776 te Veurne (St Nikl) met Anna Maria VAN LEKE,
42 jaar oud, geboren op 05-02-1734 te Koksijde, overleden op 07-04-1778 te Veurne op
44-jarige leeftijd, begraven op 09-04-1778 te Veurne.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-12-1778 te Veurne
Marie Jacoba LAHAYE, molenaarster, geboren op 12-09-1758 te Veurne, gedoopt
13-9-1758 te Veurne.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 01-12-1778 te Veurne. Gehuwd voor de
kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 20-03-1799 te Veurne met Pierre Jan HUYGHE, geboren
1770 te Reninge, overleden na 1799.
Jean Franciscus TJAECKS, geboren op 27-02-1757 te Nieuwpoort, overleden op
07-03-1815 te Nieuwpoort op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 30-09-1788 te Nieuwpoort met de 22-jarige
Maria Jacoba GHYS, geboren op 20-05-1766 te Nieuwpoort, overleden op 14-02-1841 om
17.30 uur te Veurne op 74-jarige leeftijd.
Johannes Baptist DEBUSSCHERE, geboren op 17-06-1754 te Ieper, gedoopt te Ieper
(SM), overleden op 18-04-1804 te Ieper op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1790 met Joanna Clara DEBUSSCHERE (zie 37).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 18-01-1801 te Ieper met Josephine Françoise
MALBRANCKE, 42 jaar oud, geboren op 03-04-1758 te Ieper, gedoopt te Ieper (SP),
overleden na 1801 te Ieper ?
Joanna Clara DEBUSSCHERE, geboren op 31-05-1760 om 15.00 uur te Brielen, gedoopt
1-6-1760 te Brielen, overleden op 04-09-1800 te Ieper op 40-jarige leeftijd.
Anselmus Josephus BALCAEN, wijnhandelaar, geboren op 31-08-1781 om 05.30 uur te
Veurne, gedoopt 31-8-1781 te Veurne, overleden op 13-01-1818 om 09.00 uur te Veurne
op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25-11-1807 te Veurne met de 22-jarige
Walburga Isabelle Jacoba CARPENTIER, geboren op 13-03-1785 om 01.15 uur te
Veurne, gedoopt 13-3-1785 te Veurne, overleden op 26-03-1840 om 10.30 uur te Veurne
op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 25-11-1807 te Veurne met Anselmus
Josephus BALCAEN, 26 jaar oud (zie 38).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 03-02-1819 te Veurne met Franciscus Xaverius
GHEWY, 24 jaar oud, wijnhandelaar /notaris, geboren op 11-02-1794 te Wulpen, overleden
op 16-08-1845 om 01.00 uur te Veurne op 51-jarige leeftijd.
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40

41
42

43
44
45

46

47
48

Christianus Franciscus Ludovicus Thomas DAVID, geboren op 22-12-1760 te
Ramskapelle, overleden op 30-06-1836 te Ramskapelle op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1791 met Isabella ADAM, geboren op 14-03-1745 te St Joris, overleden
op 15-05-1808 te Ramskapelle op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 12-10-1808 te Reninge, gehuwd voor de kerk op
12-10-1808 te Reninge met Regina MALEVEYS, 29 jaar oud (zie 41).
Regina MALEVEYS, geboren op 15-01-1779 te Reninge, overleden op 31-07-1859 te
Nieuwkapelle op 80-jarige leeftijd.
Philippus Jacobus TAHON, Burgemeester van Ramskapelle, geboren op 06-05-1764 te
Eggewaartskapelle, overleden op 19-02-1836 te Ramskapelle op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10-05-1802 te Ramskapelle, gehuwd voor de kerk op
10-05-1802 te Ramskapelle met de 30-jarige
Jeanne Rosalia Constance PROVOOST, geboren op 08-12-1771 te Ramskapelle,
overleden op 28-12-1835 te Ramskapelle op 64-jarige leeftijd.
Joannes Cornelius DEJONGHE, geboren op 15-10-1754 te Westkerke, overleden op
25-11-1831 te Wilskerke op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-11-1778 te Wilskerke met de 34-jarige
Isabella VERMEESCH, geboren op 22-02-1744 te Wilskerke, overleden op 31-10-1824 te
Wilskerke op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) ca.1767 te Wilskerke ? Echtgenoot is Benedictus T'JONCK,
geboren te Slijpe, overleden na 1765 te Wilskerke ?
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 24-11-1778 te Wilskerke met Joannes
Cornelius DEJONGHE, 24 jaar oud (zie 44).
Johannes Franciscus CAVEREEL, geboren op 15-12-1759 te Avekapelle, overleden op
27-05-1835 te Ramskapelle op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1779 te Pollinkhove ? Echtgenote is Isabella Clara DE CROP
(zie 87).
Gehuwd (2) voor 1804 met Maria Francisca EVERAERT, overleden op 02-05-1804 te
Ramskapelle.
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 01-08-1808 te Ramskapelle met Joanna Theresia
JONCKHEERE, 18 jaar oud (zie 47).
Joanna Theresia JONCKHEERE, geboren op 18-07-1790 te Ramskapelle, overleden op
09-04-1867 te Ramskapelle op 76-jarige leeftijd.
Alexander DENYS, geboren op 10-12-1737 te Roeselare, overleden op 25-04-1791 te
Roeselare op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 02-12-1758 te Roeselare met de 21-jarige
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49

Anna Maria DEMEESTER, geboren op 01-02-1737 te Roeselare, overleden op 28-05-1814
te Roeselare op 77-jarige leeftijd.

50

Louis Cornelius CROUSEL, pottenbakker, geboren op 10-05-1742 te Poperinge, gedoopt
te Poperinge, overleden op 17-03-1815 te Poperinge op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05-10-1767 te Poperinge (SJ) met de 21-jarige
Josephine Barbara VANDENBUSSCHE, geboren op 16-03-1746 te Poperinge, overleden
op 23-11-1814 te Poperinge op 68-jarige leeftijd.

51
52
53
54

55
56
57
58

59

Petrus VERHELST, landbouwer,brouwer, geboren op 27-08-1751 te St Eloois Winkel,
overleden op 08-08-1845 te St Eloois Winkel op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 27-06-1797 te Wevelgem met de 37-jarige
Barbara Theresia VANDENBERGHE, geboren op 03-07-1759 te Wevelgem, overleden op
30-01-1840 te St Eloois Winkel op 80-jarige leeftijd.
Eugenius Franciscus DEPOORTERE, geboren op 12-11-1767 te St Eloois Winkel,
overleden op 26-11-1839 te St Eloois Winkel op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16-10-1792 te St Eloois Winkel met de
31-jarige
Agatha Dorothea VANLERBERGHE, geboren op 25-04-1761 te St Eloois Winkel,
overleden op 02-12-1821 te St Eloois Winkel op 60-jarige leeftijd.
Eugenius Franciscus Xaverius COUSSEMENT, geboren op 07-05-1752 te Rumbeke,
overleden op 02-09-1802 te Roeselare op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 04-10-1784 te Rumbeke met de 21-jarige
Maria Jacoba MUYLLE, geboren op 24-02-1763 te Rumbeke, overleden op 20-04-1850 te
Roeselare op 87-jarige leeftijd.
Henricus Josephus DEWILDE, geboren op 09-05-1767 te Hooglede, overleden op
05-11-1838 te Roeselare op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 22-08-1787 te Hooglede met Rosalia
Jacoba DEGRAEVE, 20 jaar oud (zie 59).
Gehuwd (2) met Barbara GRAVEZ, overleden voor 1787 te Roeselare ?
Rosalia Jacoba DEGRAEVE, geboren op 23-01-1767 te Hooglede, overleden op
21-04-1817 te Roeselare op 50-jarige leeftijd.

60
61

= 24 Jan Bapt Alexander DENYS.
= 25 Francisca Cornelia CROUSEL.

62

Jacques Louis Benoit DEWULF, metser, geboren op 11-12-1761 te Bergues (France/59),
gedoopt op 11-12-1761 te Bergues (France/59), overleden op 20-11-1823 te Bergues
(France/59) op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 24-04-1793 te Bergues ? Echtgenote is
Jeanne Thérèse Jacqueline PETE, 23 jaar oud, geboren op 25-04-1769 te Bergues
(France/59), gedoopt 26-4-1769 te Bergues (France/59), overleden op 23-11-1795 te
Bergues op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 04-09-1795 met Bernardine Laure Anne
LA BELLE, 26 jaar oud, geboren op 04-10-1768 te Bergues (France/59), gedoopt
4-10-1768 te Bergues (France/59) overleden op 01-01-1800 te Bergues(France/59) op
31-jarige leeftijd.
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63

Gehuwd (3) op 38-jarige leeftijd op 01-03-1800 te Rexpoëde (Fr./59) met Maria Theresia
Gregorienne BAUDEN, 31 jaar oud (zie 63).
Maria Theresia Gregorienne BAUDEN, geboren op 11-03-1768 te Rexpoede (France/59),
overleden op 02-12-1851 te Bergues (France/59) op 83-jarige leeftijd.

Generatie VII
64
65

66
67
68
69
70
71

72

73
74

Jean Baptist CAILLIAU, molenaar, geboren na 1699 te Zuidschote, overleden na 1720 te
Zuidschote ?
Gehuwd voor de kerk na 1720 te Zuidschoote ? Echtgenote is
(Je)Anne Constance LOWAGIE, geboren op 08-04-1707 te Noordschote, overleden 1752
te Zuidschote ?
Gehuwd voor de kerk (1) na 1720 te Zuidschoote ? Echtgenoot is Jean Baptist CAILLIAU
(zie 64).
Gehuwd voor de kerk (2) ca. 1725 te Noordschote ? Echtgenoot is Jacob Ignace DE
COENE, geboren te Langemark, overleden op 09-05-1795 te Bredene.
Ludovicus Franciscus LAHAYE, geboren op 16-03-1720 te Booitshoeke of Steenkerke,
overleden op 16-03-1794 te Veurne op 74-jr, begraven op 16-03-1794 te Veurne.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 25-06-1754 te Veurne) met de 38-jarige
Maria Cornelia TAHON, geboren op 15-02-1716 te Steenkerke, overleden op 13-05-1778
te Veurne op 62-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1778 te Veurne.
Johannes Franciscus TJAECKS, Visser, geboren op 03-02-1724 te Nieuwpoort,
overleden op 08-02-1799 te Nieuwpoort op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18-05-1752 te Nieuwpoort met de 20-jarige
Catherine VROOME, geboren op 07-07-1731 te Nieuwpoort, overleden op 11-11-1803 te
Nieuwpoort op 72-jarige leeftijd.
Bartholomeus GHYS, geboren op 17-08-1743 te Dunkerque (France/59), overleden op
18-11-1775 te Nieuwpoort op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 28-08-1765 te Nieuwpoort met de 32-jarige
Felicitia Perpetua BEECKAERT, geboren op 11-05-1733 te Nieuwpoort, overleden op
09-11-1807 te Nieuwpoort op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 06-06-1758 te Nieuwpoort met Franciscus
STAMPER, geboren 1732 te Leke, overleden op 03-09-1763 te Blankenberge.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 28-08-1765 te Nieuwpoort met
Bartholomeus GHYS, 22 jaar oud (zie 70).
Franciscus DEBUSSCHERE, geboren op 07-12-1713 te Zuidschote, gedoopt 7-12-1713
te Reninge, overleden op 15-07-1800 om 06.00 uur te Ieper op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 33-jarige leeftijd op 16-08-1747 te Ieper(SM) met Maria
Isabella DU BOIS, overleden 1753.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 06-08-1753 te Ieper(sm) met Petronella
DENOL (zie 73).
Petronella DENOL, geboren na 1716 te Ieper, gedoopt te Ieper (SM), overleden op
21-04-1784 te Ieper (St Jan), begraven te Ieper (St_Jan).
Philippus Jacobus DEBUSSCHERE, geboren op 18-10-1717 te Brielen, overleden op
29-01-1801 te Ieper op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 18-04-1758 te Ieper met
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Maria Joanna Clara BARTIERS, geboren 1724 te Westnieuwkerke, overleden op
19-01-1802 te Ieper.
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Anselm Bartholomeus BALCAEN, geboren op 03-02-1754 te Veurne, gedoopt 4-2-1754
te Veurne, overleden op 08-05-1794 te Brugge op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 03-05-1775 te Veurne(SD) met de 39-jarige
Isabella Theresia CASTELEIN, geboren op 26-12-1735 te Veurne, gedoopt 26-12-1735 te
Veurne, overleden op 27-01-1806 om 18.30 uur te Veurne op 70-jarige leeftijd.
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Jean Baptist Ludovicus CARPENTIER, geboren op 02-08-1742 te Holque (St Omer),
overleden op 27-01-1800 om 23.00 uur te Veurne op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 39-jarige leeftijd op 18-09-1781 te Veurne met Walburga
Joanna Coleta COMEYNE, 22 jaar oud (zie 79).
Gehuwd (2) met Marie Therese HOVELINCK.
Walburga Joanna Coleta COMEYNE, geboren op 04-09-1759 te Veurne, gedoopt
4-9-1759 te Veurne, overleden op 04-01-1809 te Veurne op 49-jr, begraven te Veurne.
Pieter Jacobus DAVID, geboren op 01-07-1732 te Ramskapelle, overleden op 22-06-1791
te Ramskapelle op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk 1755 te Ramskapelle met
Isabella Cornelie ANNAERT, geboren op 06-05-1718 te Kaaskerke, overleden op
12-05-1794 te Ramskapelle op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-jarige leeftijd op 22-09-1735 te Ramskapelle met
Christiaen VERMEERSCH, 27 jaar oud, geboren op 15-02-1708 te Mannekensvere,
overleden op 10-10-1753 te Ramskapelle op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) 1755 te Ramskapelle met Pieter Jacobus DAVID (zie 80).
Petrus Amarantus MALEVEES, geboren op 07-09-1736 te Oostvleteren, overleden op
24-10-1819 te Reninge op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 13-10-1761 te Reninge met de 24-jarige
Maria Theresia GILLEBAERT, geboren op 02-01-1737 te Reninge, overleden op
04-10-1807 te Reninge op 70-jarige leeftijd.
Carolus Benedictus TAHON, landbouwer, geboren op 28-06-1733 te Steenkerke,
overleden op 13-01-1803 om 02.00 uur te Eggewaartskapelle op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 14-04-1758 te Eggewaartskapelle met
Victoria Perpetua VERPLANCKE, 20 jaar oud (zie 85).
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 24-04-1775 te Avekapelle met Maria
Joanna CAVEREEL, 19 jaar oud, geboren op 04-09-1755 te Avekapelle, overleden op
25-07-1784 te Eggewaartskapelle op 28 jr, begraven op 28-07-1784 te Eggewaartskapelle.
Gehuwd voor de kerk (3) op 52-jarige leeftijd op 22-09-1785 te Eggewaartskapelle met
Coleta Jacoba BAESELEN, 19 jaar oud, geboren op 17-05-1766 te Askappel
(Eggewaartskapelle), overleden na 1785.
Victoria Perpetua VERPLANCKE, geboren op 09-12-1737 te Eggewaartskapelle,
overleden op 20-08-1771 op 33-jarige leeftijd.
Jacobus Joseph PROVOOST, Hoofdman van Ramskapelle/Landbouwer, geboren 1732 te
Ramskapelle, overleden op 03-04-1786 te Ramskapelle.
Gehuwd voor de kerk op 30-09-1766 te St Jacobskapelle met de 18-jarige
Isabella Clara DE CROP, geboren op 04-02-1748 te Pollinkhove, overleden op 04-02-1799
te Ramskapelle op 51-jarige leeftijd.
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Gehuwd voor de kerk (1) op 18-jarige leeftijd op 30-09-1766 te St Jacobskapelle met
Jacobus Joseph PROVOOST (zie 86).
Gehuwd voor de kerk (2) ca. 1779 te Pollinkhove? Echtgenoot is Johannes Franciscus
CAVEREEL (zie 46).
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Elias DEJONGHE, geboren op 03-03-1726 te Lichtervelde, overleden op 01-08-1784 te
Westkerke op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 01-08-1750 te Westkerke met de 37-jarige
Marie Anne VALUWAERT, geboren op 14-08-1712 te Snaaskerke, overleden op
01-11-1781 te Westkerke op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 31-01-1749 te Westkerke met Jan JANS,
overleden op 15-03-1750 te 's Heerwillemskerke.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 01-08-1750 te Westkerke met Elias
DEJONGHE, 24 jaar oud (zie 88).
Emmanuel Joannes VERMEERSCH, geboren op 28-09-1715 te Leffinge, overleden op
10-01-1767 te Wilskerke op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27 jr. op 04-06-1743 te Middelkerke ? Echtgenote is de 29-jarige
Anne Marie PETTILION, geboren op 11-10-1713 te Schore, overleden op 28-04-1793 te
Wilskerke op 79-jarige leeftijd.
Ferdinand CAVEREEL, geboren op 30-01-1722 te Zoutenaaie, overleden op 18-04-1763
te Avekapelle op 41-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1763 te Avekapelle.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 04-02-1753 te 'S Heerwillemskapelle met
Jacoba Godelieve DEMOLDER, geboren 1723 te 's Heerwillemskappelle of
Beoosterpoort, overleden op 06-09-1783 te Avekapelle, begraven te Avekapelle.
Pierre François JONCKHEERE, geboren op 27-07-1764 te Ramskapelle, overleden op
08-06-1808 te Ramskapelle op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk v 1790 te Ramskapelle met
Joanna Theresia VERMEESCH, geboren op 13-11-1767 te Ramskapelle, overleden op
24-03-1825 te Oostkerke op 57-jarige leeftijd.
Philip Jacob DENYS, stoeldraaier, geboren op 18-08-1706 te Roeselare, overleden op
18-04-1776 te Roeselare op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 09-01-1732 te Roeselare met de 22-jarige
Maria Jacoba DECAE, geboren op 07-02-1709 te Roeselare, overleden op 25-04-1790 te
Roeselare op 81-jarige leeftijd.
Pieter DEMEESTER, geboren op 21-08-1678 te Roeselare, overleden op 21-03-1750 te
Roeselare op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 30-09-1725 te Roeselare met de 22-jarige
Joanna Theresia DECLERCQ, geboren op 23-06-1703 te Roeselare, overleden op
25-03-1742 te Roeselare op 38-jarige leeftijd.
Louis Cornelius CROUSEL, geboren op 02-12-1704 te Poperinge, gedoopt te Poperinge,
overleden op 29-01-1744 te Poperinge op 39-jarige leeftijd, begraven te Poperinge.
Gehuwd voor de kerk op 36 jaar op 27-02-1741 te Poperinge (SB) met de 22-jarige
Petronella Joanna FRUTSAERT, geboren op 19-04-1718 te Beveren/IJzer, overleden na
1742 te Poperinge ?
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Cornelius Joseph VAN DEN BUSSCHE, geboren 1717 te Ieper, gedoopt te Ieper (SN),
overleden op 03-02-1746 te Poperinge, begraven te Poperinge (SJ).
Gehuwd voor de kerk op 26-02-1741 te Poperinge met de 35-jarige
Anna Theresia KESTIER, geboren op 14-12-1705 te Poperinge, gedoopt te Poperinge
(OLV), overleden op 23-06-1792 te Poperinge op 86-jarige leeftijd, begraven te Poperinge
(SB).
Gehuwd voor de kerk (1) op 35-jarige leeftijd op 26-02-1741 te Poperinge met Cornelius
Joseph VAN DEN BUSSCHE (zie 102).
Gehuwd (2) met Joannes MAES.
Jan Baptist VERHELST, geboren op 24-01-1717 te Lendelede, overleden op 09-05-1790
te St Eloois Winkel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-04-1742 te Lendelede met de 20-jarige
Maria Josepha CLAEREBOUT, geboren op 14-03-1722 te Heule, overleden op
17-01-1802 te St Eloois Winkel op 79-jarige leeftijd.
Petrus Franciscus VANDENBERGHE, geboren te Wevelgem, overleden te Wevelgem.
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1757 te Wevelgem met de 24-jarige
Anna Theresia NOLLET, geboren op 02-10-1732 te Moorslede, overleden op 28-08-1796
te St Eloois Winkel op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 19-04-1757 te Wevelgem met
Petrus Franciscus VANDENBERGHE (zie 106).
Gehuwd (2) met Joseph Carolus DELEFORTRIE.
Joseph Carolus DEPOORTERE, geboren op 01-02-1717 te Gullegem, overleden op
14-02-1816 te St Eloois Winkel op 99-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 01-07-1760 te St Eloois Winkel met
Marie Anne Theresia BOSTOEN, overleden op 30-07-1786 te St Eloois Winkel.
Martinus VANLERBERGHE, geboren op 22-10-1710 te Rollegem-Kapelle, overleden op
28-01-1773 te St Eloois Winkel op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk ca. 1750 te Marke? Echtgenote is
Marie Jeanne FLORIN, geboren 1729 te Marke, overleden op 19-03-1796 te St ElooisWinkel.
Andries COUSSEMENT, schepen, geboren 1696 te Wevelgem, overleden op 14-06-1773
te Rumbeke.
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Gehuwd voor de kerk (1) op 21-10-1731 te Moorsele met Maria Anna BOUTENS, 33 jaar
oud, geboren op 07-07-1698 te Rumbeke, overleden op 06-02-1740 te Rumbeke op
41-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 18-01-1751 te Rumbeke met Dorothea VAN HOVE, 27 jaar
oud (zie 113).
Dorothea VAN HOVE, geboren op 03-05-1723 te Langemark, overleden op 23-06-1784 te
Rumbeke op 61-jarige leeftijd.
Pieter Jacob MUYLLE, geboren op 04-06-1730 te Roeselare, overleden op 28-08-1767 te
Rumbeke op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-07-1755 te Rekkem met
Maria Barbara VANDENBERGHE, geboren 1730 te Rekkem, overleden op 19-03-1778 te
Rumbeke.
Pieter Jacob DEWILDE, geboren op 29-05-1726 te Hooglede, overleden op 09-10-1794 te
Hooglede op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 08-01-1756 te Gits met de 21-jarige
Anna Therese DEBEUCKELAERE, geboren op 20-01-1734 te Gits, overleden op
22-09-1766 te Hooglede op 32-jarige leeftijd.
Petrus Jan Baptist DEGRAEVE, geboren op 11-11-1742 te Staden, overleden na 1767 te
Hooglede?
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 07-05-1763 te Hooglede met de 21-jarige
Rosalia DOOM, geboren op 30-12-1741 te Hooglede, overleden na 1767 te Hooglede?
Jan Bapt DEWULF, timmerman, geboren op 03-05-1730 te Bergues (Fr/59), overleden op
12-07-1770 te Bergues (Fr/59) op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-06-1754 te Bergues met de 21-jarige
Marie Jeanne DEMEY, geboren op 13-02-1733 te Bergues (France/59), gedoopt
13/2/1733 te Bergues, overleden op 05-11-1806 te Bergues (France/59) op 73 jr.
Ignace François BOUDEN, landbouwer, geboren op 23-07-1735 te Rexpoede
(France/59), overleden op 19-02-1793 te Rexpoëde (France/59) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 28-08-1765 te Rexpoëde (France/59) met de
19-jarige
Florentine Catharina CAREL, geboren op 30-04-1746 te Rexpoede (France/59),
overleden op 06-04-1818 te Rexpoëde op 71-jarige leeftijd.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Limburgse herders in de Westhoek
door de redactie
Er was de voorbije maanden druk verkeer op het internet over herders die met hun kudden vanuit Belgisch of Nederlands Limburg naar de Westhoek afzakten. In 1739
reeds schreef de pastoor van Nederweert (Ned.-Limburg): "...de ingesetenen van Nederweert moeten genoodtsaekt sijn (tot) uijtsenden haere kinderen buijtenslandts (..)
vermits voor hun in dit ellendigh landt niet te winnen en is". Dat meldt Mathieu Kunnen uit Kinrooi. Door wijlen Karel M. De Lille werd in 2000 een boekje geschreven De
Duitse schapers in West-Vlaanderen, meldt onze voorzitter Joeri Stekelorum. Hij heeft nog een weetje: de voorvader van wijlen Jef "Jommeke" Nys, kwamen op medio
18de eeuw uit Nederweert in Koksijde/Oostduinkerke als schaapherder aan. Wie dus herders tegenkomt in de stamboom van zijn voorvaderen hoeft niet te denken dat hij
een bok heeft geschoten wanneer Limburg verschijnt.
Jrg 10, nr. 1
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AGENDA
Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, Sint-IdesbaldKoksijde (ex-home Pecher) tenzij anders vermeld

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
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Veurne - Koksijde

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 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, tel. 03646.99.88.

Nieuwe uitgave VVF-Westkust
’t Zit in de Familie, een kwartierstatenboek van de 350 burgemeesters uit 28 voormalige gemeenten in het
arrondissement Veurne; 600 blz, formaat: liggende A4 + foto’s en bidprentjes, prijs: 42 euro.
Driemaandelijkse nieuwsbrief: Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en per email. € 4,00 voor andere postabonnementen.
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders
IBAN BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.
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Het boek van de burgemeesters voorgesteld
door Willy MOONS

Zondag 6 juni is D-Day. Zo begon Joeri Stekelorum, voorzitter van VVF-Westkust, zijn toespraak op
de academische zitting waarop het lang verwachte boek over de afstamming en familierelaties van de
burgemeesters van Veurne, Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Alveringem en alle deelgemeenten
voorgesteld werd. Precies zoals de geallieerden na lang wikken en wegen op 6 juni landden op de
stranden van Normandië, zo is zaterdag het boek ’t Zit in de Familie geland. Zes jaren bijkomend
onderzoek waren nodig om het resultaat van de zeer gesmaakte tentoonstelling tijdens het
erfgopedweekeind in 2004 aan te vullen tot een rijk gedocumenteerd boek met kwartierstaten van 350
burgemeesters van de 28 voormalige gemeenten van het arrondissement Veurne in de periode 1830
tot heden.

Het VVF-bestuur en de burgemeesters Marc Vanden Bussche (Koksijde) en Jan Verfaillie
(Veurne), schepen Jan Loones en Jan Van Acker presenteren het boek ’t Zit in de Familie.
Zondag is dan die kanjer van 600 bladzijden (gewicht ruim 1,6 kgr.) voorgesteld in aanwezigheid
van de burgemeesters Marc Vanden Bussche (Koksijde) en Jan Verfaillie (Veurne), de schepenen
Jan Loones (Koksijde), Daniël Van Herck (Koksijde) en Johan Albrecht (Alveringem). De
burgemeesters Gerard Liefooghe (Alveringem) en Roland Crabbe (Nieuwpoort) en stadssecretaris
Benoit Willaert (Nieuwpoort) waren verontschuldigd. Opgemerkt werden ook historicus Jan Van
Acker die het boek inleidde, de familie Florizoone die een ruime medewerking bood door het ter
beschikking stellen van bidprentjes, en ruim honderd belangstellenden waarvan veel
voorintekenaars die hun boek kwamen ophalen.
Gelegenheidsspreker Jan Van Acker, historicus uit Veurne, die ook de inleiding van het boek
schreef, gaf bij de voorstelling ook een een felgesmaakte uiteenzetting. Hierin belichtte hij veeleer
de gebruiken en de folklore van het burgemeesterambt, zoals de scherpe verkiezingscampagnes,
de stoet voor de nieuw verkozen burgemeester, de uitgebreide feesttafel die de aanstelling
bekroonde.
Jan Van Acker: “Stemmen was toen nog geen plicht, waaraan 48 % zich liever zou onttrekken, zoals
nu, maar een zwaar bevochten recht. Slechts een deel van de mannelijke bevolking mocht
stemmen, sommigen wel met meerdere stemmen, omdat ze niet alleen rijk, maar ook gezinshoofd
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en misschien zelfs geschoold waren. 25 jaar moest je zijn, of zelfs 30, en beslist geen vrouw.
Intussen heeft de democratisering ervoor gezorgd dat de verkiezingen zelf, maar ook het kiesbaar
zijn op zich, voor iedereen open staan. Man of vrouw, vanaf 18 jaar mag je één stem uitbrengen, en
iedereen mag verkozen worden. Alhoewel het er nu soms op lijkt dat je steeds meer technocratisch
geschoold moet zijn of ambtenarees kennen, om echt mee te draaien op de belangrijkste postjes.”
“Overigens zijn ook die verkiezingen zelf
totaal anders geworden”, stelde Jan Van
Acker. “De gemeenteraad werd
doorgaans maar voor de helft ineens
vernieuwd: dat moest stabiliteit in de hand
werken, maar leverde ook soms
burgemeesters met een tegengestelde
meerderheid op. En een geheime
stemming? Daarvan was bij het ontstaan
van België nog geen sprake. Beïnvloeding
gebeurde niet eens subtiel: sommige rijke
eigenaars durfden hun pachters al vooraf
het ingevulde stembriefje te bezorgen.
Thans stemmen we volledig geheim – en
zelfs met computer.”
VVF voorzitter Joeri Stekelorum dedicaceert het
boek-van dichter Fernand Florizoone.

De VVF-ploeg die de boeken aan de man bracht en
hier burgemeester Jan Verfaillie helpt bij zijn keuze.

Jan Van Acker zei ook dat het voor hem
een eer was de voorstelling van dit boek
te mogen doen “omdat ik rotsvast
overtuigd ben en onder de indruk ben van
de bijzonder grote waarde van deze
uitgave.” “Als historicus, zij het doorgaans
begaan met veel oudere
geschiedenissen, moet ik zeer oprecht de
medewerkers van de VVF feliciteren en
danken, dat zij dit kwartierstatenboek
aangedurfd en tot een goed einde
gebracht hebben. Het is een werk van
lange adem geweest. Het kan echter niet
genoeg beklemtoond worden dat deze
publicatie nog een veel en veel langere
tijd een standaardwerk zal blijven voor al
wie zich met de geschiedenis van onze
gemeenten en hun leidende kringen
inlaat.”
Met een dankwoord voor iedereen die had
bijgedragen in het realiseren van het
monnikenwerk was het academische
voorbij en was de vraag naar het boek
plots actueel. Een batterij van VVF‟ers
stond klaar om die vraag te
beantwoorden. Wel regende het nog
vragen om het boek te dedicaceren. Met
een receptie waarop nog tal van
familiehistories werden gewisseld, was
het feest ten einde.
(Hiernaast) De burgemeesters Marc
Vanden Bussche en Jan Verfaillie, de
schepenen Jan Loones en Daniël Van
Herck, Jan Van Acker en VVFvoorzitter Joeri Stekelorum met het
boek “’t Zit in de Familie” in de hand.
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Pastoors van Sint-Joris
Chantal LOONES

Pastoorslijsten uit het Ancien Régime zijn vaak onvolledig omdat soms de juiste data van de
benoeming of het ontslag ontbreken. Voor de eerste decennia van de 17de eeuw komt daarbij dat er
nogal wat parochies zonder residerende pastoor waren ten gevolge van het uitbreken van de
Reformatie en dat deze vacatures pas geleidelijk weden ingevuld met nieuwe priesters die in de
seminaries waren opgeleid.
In afwachting daarvan bedienden sommige pastoors meerdere parochies. Zo was Joost van Hecke
volgens de gegevens van het Brugs Bisschoppelijk Archief tegelijk onderpastoor in Nieuwpoort
(1602-1613) en pastoor in Lombardsijde (1609-1610). Wellicht heeft na zijn overlijden (1613) één
van de pastoors van de buurparochies Sint-Joris erbij genomen, maar een naam is ons helaas niet
bekend. Voor deze periode zijn de bronnen trouwens erg onvolledig (zo dateert het oudste
bewaarde bisschoppelijke visitatieverslag pas van 1694-1696 en het vroegste gekende decanale
visitatieverslag zelfs slechts van 1732). Het oudste bewaarde stuk m.b.t. Sint-Joris in het
Bisschoppelijk Archief dateert van 1672. Mogelijk duikt er toch nog een naam van een (dienstdoende) pastoor op in andere archivalia of in de parochieregisters uit die tijd (als die tenminste
bewaard zijn).
E.H. van Hecke en Blomme waren allebei Norbertijnen van de Sint-Niklaasabdij van Veurne. Deze
gegevens komen uit de fiches van het bisdom Ieper, die opgemaakt zijn vanuit de Acta van het
bisdom Ieper.
1. Laurentius van de Bout - gestorven in 1382
2. Joannes Oosterlynck - pastoor in 1435
3. Joannes Masin - gestorven in 1447
4. Vincentius da Haga - gestorven in 1449
5. Guilelmus Paradijs - gestorven in 1458
6. Joannes de Roene - gestorven in 1481
7. Nicolaas Meeze - gestorven in 1488
8. Guilelmus Drinckewijn - gestorven in 1500
9. Nikolaas Reyngoed - pastoor tot 1559
10. Petrus Boelaert - pastoor 1593-1601
11. Judocus van Hecke - pastoor tot 1603
12. Aegidius Blomme - pastoor 1642-1647
13. Joos de Brouwere - pastoor 1649-1653
14. Jakobus Heyndrix - pastoor 1658-1670
15. August Hardevuyst - pastoor 1670-1672
16. Fredericus Swaene - pastoor 1675-1676
17. Jacobus Belleynck - pastoor 1676-1678

18. J.-B. Franque - pastoor 1678-1685
19. Angelus Moens - pastoor 1685-1690
20. Petrus Deyrickx - pastoor 1690-1691
21. August Moens - pastoor 1691-1692
22. Michael Portier - pastoor 1692-1704
23. J.B. Reypkins - pastoor 1704-1705
24. Frederik Canipel - pastoor 1706-1724
25. Joannes Boudin - pastoor 1724-1730
26. Petrus Rybens – pastoor 1730-1731
27. Evrard de Vree - pastoor 1731-1737
28. Remigius Duret - pastoor 1737-1751
29. Thomas Vroome - pastoor 1751-1797
30. Petrus Arnoldus Denecker – pastoor
1797-1818
31. Everemondus (J.-B.) Noncklé pastoor
1818-1838
Nadien zorgde het bisdom voor de pastoors.

Ik betwijfel sterk of al deze datums correct zijn. Er komen ook gapingen in voor. Misschien wordt
hieromtrent iets meer gevonden in de norbertijenabdij te Grimbergen. In hun archief bezitten ze
volgende stukken met betrekking tot de Sint-Niklaasabdij van Veurne: een necrologium vanaf 1716
(= boek waarop de overlijdens voorkomen), een soort dagboek vanaf 1660 en een paar
handschriften + zegel vanaf 1500, dit volgens E.H. Vanhoutte.
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Pastoors van Sint-Joris na 1838
1. Ameye – pastoor 1838-1852

11. Arthur De Brie - pastoor 1924-1936

2. Fr. Vandemeulebrouck – pastoor 1852-1853

12. Edward-Jozef Sanders - pastoor 1936-1957

3. A. Vanhee – pastoor 1853-1858.

13. Albert Verstraete - pastoor 1957-1967

4. Koopman – pastoor 1858-1868

14. Maurice Deleye - pastoor 1967-1972

5. Jacobus Vandaele - pastoor 1868-1893

15. Henri Vanhoutte - pastoor 1972-1979

6. Pieter Dewitte – pastoor 1893-1901

16. Raf Dely - pastoor 1979-1987

7. Richard Sansens - pastoor 1901-1910

17. Norbert Lagast - pastoor 1987-1997

8. E. De Jonghe - pastoor 1910-1914

18. E.H. Bacquaert - pastoor 1997-2008

9. E.H. Dupont - pastoor 1920-1922

19. Albert De Vloo - Pastoor van 2008

10. Jozef Vanden Abeele - pastoor 1922-1924

E.H. Edward Jozef Sanders

E.H. Raf Dely

E.H. Albert Verstraete
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Herinnering uit den Oorlog (Legerbode n° 680 14 dec 1919)

De Pastoor van Sint-Joris

‘t was in October 1914.
De strijd woedde. Sedert dagen en nachten hield het
regiment stand onder vlagen van ijzer.
En in dit akelig veld en onder deze in lompen gehulde
soldaten, verwilderd, dol van razernij, stond een arme
zinnelooze, jammerlijk met zijn armen gebaren te maken.
Het was de pastoor van Sint-Joris. Arme ouderling, wiens
verstand in den storm van den slag geknakt was.. De eerste
slag, en de hardste, was zijn kerk, instortend onder de
lawinen van granaten. En de arme man, voor deze ramp,
voor de dooden en de gewonden, voor deze afschuwelijkheid
van bloed en slachting, had zijn verstand langzaam zien
ontsnappen, met vezels en brokken.. Een geruit tafellaken als
koormantel op den rug, zwierf hij op het slagveld rond, met
groote gebaren de mannen zegenend en pogend, met
kruistekens, het moorddadig werk der granaten tegen te
houden.
Helaas, de arme man stelde slechts zijn leven aan de
grootste gevaren bloot. Zekeren morgen zelfs zag men hem
Kerk Oud-Sint-Joris
op de borstweer der loopgracht van eerste linie loopen, op
den dijk van den Yser, in naam des Hemels vervloeking roepend over de Duitsche horden…
Het regende kogels. En, wonder ! hij werd niet getroffen.
Onze colonel had hem willen doen wegbrengen, maar hardnekkig had de arme zinnelooze herder met kracht
geweigerd zijn schaapstal en zijne kudde geloovigen te verlaten.
Een namiddag terwijl hij, tegen een huis in puinen aanleunend, weder de gewonden die op berries voorbij
gedragen werden , zegende , kwam een granaat met de grootse hevigheid tegen het stuk muur botsen en
begroef den priester die onder de instortende steenblokken verpletterd werd.
… En ‘s nachts, toen men het lichaam van den ongelukkige op eene berrie wegdroeg, kruisten twee vrouwen
den stoet. Zij
maakten een
kruisteeken voor
dit lijk, overdekt
met een laken,
meendend dat het
dit van een onzer
dappere soldaten
was.
… Een dezer
vrouwen was de
zuster van den
pastor, die nog
niet wist….
Dit stukje
oorlogsgeschiedenis
handelt over E.H.
Emiel DE
JONGHE Hij
ligt nog altijd
begraven op het
kerhof van Oud
Sint-Joris.
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (1)
door Hilon VANLEENHOVE

“Algemeene verzameling van alle de oude en de nieuwe grafschriften bevonden in
O.LVrouwe Kerk alsook in de kerke van E.P Recoletten en in de kerk van de Eerw. P.
Carmelieten te Nieuwpoort.“
Alvooren in den hoogen choor op het sanctuarium.
Nr. 1 E:V
Graefplaetse van d‟heer Martinus Vandewalle flspetri in syn leven schepen en de tresorier deser
stede, overl: den 19 bre 1727 oudt 58 jaeren, en de Juffr Mary MAGDALENA Frays fa Judoci syn
huisvrouwe overleden den 27 oust 1741, oudt 71 jaeren die ‟t samen gejont hebben den hoogen
autaer in desen choor in huwelijcke geweest 31 jaeren, geprocreeert 12 kinderen, 7 soonen 5
dogteren waarvan in ‟t leven zijn Sr Martinus Ludovicus overl: den 9 april 1728 oudt 31 jaeren,
getrout met joff Mary Catherina Allemeesch overleden den 12 maerte 1754 oudt 55 jaeren, Joff
Joanna overl: den 23 july 1738 oudt 32 jaeren e de Sr Ludovicus Frans overleden….
De voorseyde Joff Marie Magdalena Frays te vooren weduwe van d‟Heer Joes Snouck bij den welke
gewonnen heeft een soone den Eerweerde heer Joes Baptista, Pastor van St. Janshospitaal tot
Brugge, Pastor van Leke, overleden den 23 juni 1737, welcken heer vande walle geweest is syndick
van de Eeerw. P.P. Recoletten.
Met lesen wilt hun indagtich wesen. Amen.
Nr. 2 E:V
Sepulture
Van Ludovicus Valcke die starf den 7 juny 1602
Nr. 3 E:P
Op desen sarck niet anders als deze drij wapens
Nr. 4 E:P
Sepulture van Joos Robyn fls Tomas overle. den …..
Nr. 5
Int midden van het Sanctuarium
Hier ligt begraven Mr Jacob van Meetkerke fs Hendrickx de Rudder starfin ‟t jaer 1348 op den 3n
dagh van Oust …..fs Mr Jacob die starf in t‟jaer 1438 op den 14 dag in April
Nr. 6 E:P
Hier licht begraven …….. Pristine fs Arnoud Caris Anthunis Van den berge wijf was, die overleet in ‟t
jaer 1421 de ii dagh in weede maent…..
Nr. 7 Int midden
D.O.M
Memorie
Van heer Constantinus Daunay pastor van Nieuwport……. Overl. Den ….. 17 …. oudt … jaeren.
Bidt voor hem in syn leven en naar syn doodt.
Nr. 8 Int midden van den choor beneden ‟t sanctuarium
D.O.M
Vrye sepulture van d‟heer en de Meester Ignace Huyghe fs Alexuus verweckt bij joff Magdalena
Terlynck in syn leven Raet Pensionnaris en de griffier der stede , overleden den 23 7ber1724 en de
van Mary Chatarina hauwaert fa Guilliaume syn huisvrouwe verwekt bij Joanna Mary Desmet overl.
den 15 7ber 1729 ‟t sament in huwelycke geweest 18 jaeren geprocreurt 13 kinderen dan of int
leven. Joff Joanna Catherina Religieuse in ‟t clooster van de nieuwe Bosschen tot Gendt, heer
Laurentius Josephus in d‟ab die van St. Pieters binnen Gendt, Mary, Josepha, Paulus, Carolus. R.J
Pace
Nr. 9 E:V
Vrye sepulture van d‟heer Pieter De grave overleden den 24 july 1673 en van Jan De grave
overleden den 13 7ber 1668 ende van Joanna Dewaele fa Jan, huisvouw van Jan De grave overl.
…. „tsamen geprocreeert Joanna Isabella De grave overleden 17 mei 1686
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Nr. 10 Int midden:
D.O.M
Hier onder rusten de lichamen van d‟heer Michel Maene in syn leven Burgemeester van den Corpse
deser stede en de port van Nieuwport, overl. 23 april 1685 en de joff Marie Van Ravenbrouck syne
huisvrouwe die overleet den 2Xber 1668.
Hic jacet Dominicus Antonius Maene suyus urbis pretor aquis aurei calcaris et Domina uxon ejus
sepulta Ypris obit hoc 14 ille martii 1710 relicta una prole . In vrede moeten sy rusten
Nr. 11 E :P
Sepulture van Jacques Lammens fs heynderix die starf den 20 mei 1620
Nr. 12 E:V Een autaertien onder den ocsael:
Jesu Christo compatientes Posuerunt Dominus Gaspar Censen quondam consul Neoporti ejusque
conjue Domina Dewaverans hoc obiit anno 1685
Nr. 13 E :P
Onder autaertien onder den ocsael
Anno 1658 Virgini matri Dolorosoc Posuerunt Dominus Ludovicus Hooft Consul Neoporti et ejus
uxor Domina Elisabeth. P.Swaens
Nr.14
Int midden :
Sepulture van Sr Dominicus Van ackere fs Dominicus koopman binnen de stad Rijssel is hier
overleden den 4 8ber 1661 en van d‟heer Mauritius Van fs Dominicus Burgemeester deser stede
die overleet den 21 juni 1679 en joff Barbara Lambrecht fa d‟heer Louis syn huysvrouwe overleet
den 30 oust 1657 en de Dominicus Van Ackere fs d‟heer Mauritius bij joff Barbara Lambrecht
overleet den 22 juli 1676. In vrede moet haar zielen rusten.
Nr. 15 E:V
Sepulture van Jacob Clou fs Vincent die ….. van Rosyanke syn wijf fa Jan Van de Kerkhove die
overleet den …..
Nr. 16 E:V
Hier licht begraven Lambrecht fs Jan fs Cornelis Rycx, vrijlaet en de voorschepen deser stede die
overleet den 28 7ber 1583 en de Maeyken syn wijf fa Pauwels van Uitkerke die overleet den 14 7ber
op h. cruysdag op ‟t selve jaer. Bidt over haere zielen.
Hier licht begraven Cathelyne fa Jan fs Cornelis Rycx iertyds weduwe van Jan Van de Kerkhove
last weduwe van Joos van Moere die overleet st. Nicolaes dagh anna 1596. Bidt voor ziele
NR. 17 E:V
Sepulture van D‟heer Jacob Clou eertijds schepen van de stad van Nieuwport en de Joff Rosana
Van Kerckhove syne huisvrouwe dewelke ‟t saemen geprocreeert hebben 5 soonen en de 4
dochters te weten: Anna Vincent, Catharina, Pieter, Jacob, Mary, Ghylain, Joanna en Antone, syn
gestorven in goeden ouderdom Jacob in ‟t jaer 1617 den 10 juni oudt 71 jaeren en de Rosiane 1616
den 21 januari oud 69 jaeren. Bidt Godt voor de zielen
Nr. 18
Dese sepulture heeft doen leggen Jo Ghylain Clou met fondatie van een jaerlycksche misse
wettighem soone van de voorseyde Jacob en de Rosyna in danbaerheyd van syne ouders dewelke
in spangien getrouwt synde bediende ‟t officie van Rachter van Admiralteyd van Sivillien met groote
getrouwigheid en de yver des konings dienst
Nr. 19. E:V
Bastiaen Sole die overleet den 31 8ber 1602
Nr. 20
D.O.M
Vrye sepulture van d‟heer Judocus Vereecke fs Pr ‟t synen tijde schepen deser stede van Nieuport
overleden den 9 april 1706 en van Joff Elisabeth Seys syne huysvrouwe overleden den …. ‟t Samen
geprocreeert 6 kinderen 4 soonen en 2 dogters
Nr. 21 In ‟t midden
D.O.M.
Vrije sepulture van d‟heer Cornelis Denayer fs Cornelus geprocreeert bij Catharina Vlasseman in
sijn leven tresorier en de hoofdman van den gemeenen armen deser stede overleden den
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13 january 1720 ende van Joff Joanne Francoise De roo fa d‟heer Jan sijne huysvrouwe overl. den
14 oust 1751 oudt 62 jaeren geprocreeert bij joff Francoise Vereecke overl den …… hen ‟t saemen
gewonnen 6 kinderen dan of nog in ‟t leven Carolus Denaeyer overl….Constantia Isabella Denaeyer
overleden den … Petrus Jacobus Denaeyer overl den …..
R.J.P.
Nr. 22 In den midden
D.O.M.
Vrij sepulture van d‟heer Jan De Roof s Sr Jan in sijn leven schepen en de tresorier der stede overl
den 13 januari 1719 en de van Jonckvrouwe Francoise Vereecke fa d‟heer Judocus sijn huysvouwe
overl. den 28 8ber 1731 hebben t‟saemen geprocreeert 11 kinderen van of nog in ‟t leven joff
Joanna Francoise in huwelycke met d‟heer Cornelis Denaeyer eersten tresorier deser stede overl.
14 oust 1751 oudt 62 jaeren d‟heer Joes Jacobus tresorier deser stede overl. den ….. Sr Pieter
Jacobus overl den 10 january 1734. D‟heer Jacobus Ignatius overl. den 12 july 1751, Constantia
Petronilla overl. den ….., Jacoba Petronilla overl. den 26 april 1719, Ludovicus Franciscus overl. 18
february 1737. R.J.P.
Inganck tot t graf van de famillien d‟heeren Jan De Roo en de Cornelus De naeyer
Nr. 23 E:P hier ligt begraven Ciari Emeri fs…. Die overl …. 60.
Nr. 24 E:P:
Sepulture van den Eersaemen Mr. Pieter Maerten filles Jacques die overl. is op den …. January
1672 en de van Mary Magdalena …..sen follis Jan syn huysvrouwe die overl op den 15 ju..us 1663
en de van Mary Anne Provoost fa Pieter syn tweede huisvrouw die overl is op den 22 januari 16….6
Nr. 25 E:P
Hier ligt begraven d‟heer Pieter Vlamink d‟heer Francois, zoone Pensionnaris en de greffier van
imformatien der zaele en de Casselrie van Ypre die binnen dese stad van Nieuwport overleet den
25 lauwe int jaer ons heeren 1584. Bidt voor de zielen
Nr. 26 E:V
Sepulture van d‟heer en de Meester Jan Boudens fs Pieter in syn leven Burgemeester der stede van
Nieuport die overleet den 9 mei anno 1625 en de van Jonckvrouwe Jacqemin Battin fa d‟heer
Jacobs syn huisvrouw die overleet den 8 mary 1629. Philips Dewijmer overleed den 5 9ber 1653.
Bidt voor de zielen
Nr. 27 E:V
Sepulture van Tanneken fa Pieter Pauwels ‟t wijf Freney Reynaert; hadden t‟samen 4 kinderen
overleet den 5 7ber 1608
Nr. 28 E:V
Sepulture van Frans De mystere fs Clays wylent schepen en de tresorier deser stede van Nieuwport
die overleet den 25 7ber anno …2 en de van Jonckvrouwe Frans fa Antheunis Masson syne
huisvrouwe die starft den lasten 9ber 1599. Bidt voor de zielen
Nr. 29 E:V
Tegen den pilaer van het sitsel recht over d‟aerme meyskens staet een marberen tafel inhoudende
alle aflaeten des Broederschaps van het alderheiligste gejont door Sr Jacobus Olivier Buric fs
Matheus in huwelick hebbende ghehadt Joff Mary, Clara, Sophia Lambrecht fa Pieter, hebbende
verwekt 4 kinderen wan of nog in ‟t leven syn heer Josephus Cononinck regulier der vermaerde
abdie van St Nicolais binnen Veurne ‟t synen tijde Prior, lector van Theologie, Professir van
Philosopine mortie meester enz.. mits gadeis Pastor van Oostduinkerke en de Joff Josephina
Francisca gewonnen hebbende in eersten huwelycke met Sr Martinus Van de Wallef s Martin
Lodevici, een dogter Josepha Ludovica en in 2de huwelycke met d‟heer Josephus Francis Rouzie fs
Joseph tsynen tijde schepen regierder van den disch en de gemeenen armen mistgadeis hooftman
der rederycke van Rhetorika, vier kinderen wan of nog int leven Josphus,Joannes, Anthonius,
Emanuel en de Marie Joanna Josepha Anthonia. Op welken marberen tafel staat t volgende:
Cort begrip der aflaeten gejont door onzen alderheiligsten vader Clemens den x jaar aan de
broeders en de zusters des broederschaps van het Alderheiligste Sacrament des Outaers anno
1704.
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1° Vollen aflaet op den dag van ‟t inschrijven gebiecht in de gecomuniceert hebbend dese kerke
sullen besoeken, bidden voor de eendrachtigheid der Christene Princen uitroeyn geder ketterien en
de vereffeninge van onze moeder de h Kerke.
2° Vollen aflaet in den artikel des doodt naer gebiecht te hebben ofte die niet en can doen een act
van leetwesen verwekken sullen aanroepen den naam Jesus ist niet met den mond net der herten.
3° Vollen aflaet op den feestdag van ‟t Sacrament des Outaers naar gebiecht als vooren.
4° 70 jaeren aflaet op de feestdaegen van de hh Mathias Joannes, Baptista geboorte, Matheus en
de Andreas met zoo vele quadragenen naar gebiecht en den gecommuniceert te hebben dese
kerke sullen besoucken ende bidden alsvooren.
5° 60 daegen aflaet soos dickwils dat jemant hem al laeten vinden in de kerke in den dienst der
missen, vergaederingen van ‟t broederschap, de aermen ontfangen; den vrede tusschen vianden
maeken of te wel sal commen in de begravinghen van broeders of susters het lyck
vergeselschappen of te het L. Sacrament des Outaers in de processien of te tot den siecke, of soo
hij het niet can doen leesen eenen onzen vader en de een weest gegroet. Ook die sullen leesen 5
onse vaders en 5 weest gegroets voor de zielen van dit broederschap oock dien syn evenaesten de
10 geboden Godts en de andere pointen van ons Geloof, dienstig tot de zaligheid jhem die een
werck van liefde sal gedaen hebben.
6° Ider Priester soo weyerlijk als Religeus die misse sal lesen aen den autaer van dit Broederschap
op alderzielen dagh en heel de octave en alle maendagen van ‟t jaer voor de zielen van een broeder
of te zuster sal een ziele uyt ‟t vagevier verlossen.
Lof GoDt In sYne gaVe Van Dit
BroeDersChap gY Ingeseten
Van NieUport
Nr. 30 E:V
Sepulture van d‟heer Jacob Clou eertijds schepen deser stads van Nieuwport die overleet den 10
junius 1617. cetat:succ: 71 ende van Rosiane Van de Kerchove syn huysvrouwe die overleet den 21
january 1614 cetat:succ:69 gewonnen hebben de ….. kinderen. Requescant in Pace
Nr. 31 E:P
Hier licht begraven Engels Steven die overleet den 19 8ber 1646
Nr. 32 E:P
Memorie van d‟heer Jacques De Waverans fs Pieter gebooren van St. Omaers die verginck op de
moere tusschen Berghen St. Wenox en Veurne den 9 mei 1584 ende Sepulture van Jonckvrouw
Laurentie fa Reynout Pact d‟oude syne huysvrouwe die overleet den 21 february 1606. Godt
gedencke de zielen en bidt voor de zielen
Nr. 33 E:P
Boven het sitten der arme meyskens is gematst een marberen beeld waer onder staet: hier ligt
begraven Margarita fs Vincent Meus die starf 4 9ber 1539
Nr. 34 E:P:
Memorie van d‟heer Jacques De Wanerans in syn leven Burgemeester van den corpse deser stede
en van Joff Clara fa Pieter Deswaen syn huysvrouw liggende beyde hiervooren onder een sarck B V
D L.
Nr. 35 E:P
Sepulture van d‟heer Jan Adriaensen fs Jos die overleet den ….1652 en de van jonckvrouwe Anne
No….. fs Pieter syn huisvrouwe die overleet den 20 9ber 1637. Bidt voor de zielen.
Nr. 36 E:P:
Sepulture van d‟heer Baltazar Declercq fs Guillaume in syn leven schepen….. overleet den … 9ber
en de van Joff de Buck sijn huysvrouwe, en de van d‟heer Guillaume Van Schoore overleden den …
en de van Joff Joanna Declercq hunne lieden dochter overl den….
Nr. 37
In ‟t midden Sepulture van d‟heer Abraham Scheynaert in syn leven tresorier deser stede overleet
den 28 9ber 1652 en de jonckvrouwe Elisabette Pilgrems syn huysvrouwe die overleet den 20
27

february 1653 en de van Mary Scheynaert haer lieden beyde eenig kind die overleet den 10 oust
1702. Bidt voor de zielen.
Nr. 38 E:P:
Vrye sepulture van d‟heer Jacobus Maene cheynaert in syn leven schepen deser stede overleden
den 11 april 1687 en de van Joff Josynke Cordenier fa Anthone geprecreert bij joff Josynke Poorter
syn huysvrouwe overl. 28 oust 1683. Bidt voor de zielen
Nr. 39 E:P:
Sepulture van Cornelis Chisseman fs Cornelis die overleet anno 1570 den 5 in sporkel. Bidt voor de
ziele ende van Waeyerin fa Echeirin De cuipper „twijf van Cornelis Chisseman die starf 1558 den 29
van 7ber
Nr. 40 E:P:
Sepulture van Pr Mus fs Pr meester mulder deser stede overl. den 3 xber 1743 oudt 44 jaeren en
de syne huysvrouwe Agnes Jacoba Calcoen fa Jacob ‟t saemen in huwelyck geweest 3 jaeren overl.
10 february 1758 oudt 39 jaeren en de haeren tweede man Pr De Bruye fs Philippus ook meester
mulder die dese ‟t saemen hebben doen leggen
Nr. 41 E:P:
Hier licht begraven ….. wed van Adriaen Vroome overl. 24 xber 1607
Nr. 42 E:P:
Sepulture van d‟heer Jacques Meuninx fs Guillaumus die van dese weyrelt overleet den 28 9ber
1631 en de van Jonckvrouwe Janneken fa Plias De Buck syn huysvrouw die overleed den ….. Bidt
voor de zielen
Nr. 43 E:V:
Sepulture van d‟heer Jacques Meuninx gebooren van Oostende in syn tydt Burgemeester deser
stede van der Nieuport overleet den 26 april 1623 ende van Jonckvrouwe fa d‟heer Pieter Renier
Zwaen syn huisvrouwe overleet den 26 8ber 1600. Bidt voor de zielen
Nr. 44 In den midden D.O.M.
Vrij sepulture van d‟heer Joseph Laflesse fs Nicolaus geprocreeert bij Mary Petronilla Beghen overl.
…. En den Anna Theresia fa Pieter Maertens geprocreeert bij Petronilla Francisca De roo syn derde
huisvrouwe overl. den 3 maerte 1768 „tsaemen in huwelick geweest 23 jaeren geprocreeert 9
kinderen 6 soonen en 3 dochteren wan of int leven syn Jospeh Joanna Maria Theresia de andere
minderjarig gestorven. R.I.P
Nr. 45 E:P:
D.O.M.
Vrye sepulture van d‟heer Pieter Lemahieu fs Sr. Francois gewonnen bij Mary Magdalena Feys oudt
schepen deser stede en regierder deser kerk den tijd van …. Jaeren overl. den …..enden van Joff
Mary Catharina Dilles fa Pieter geproet bij Joff Mary Philippine Wyssaert syn huysvrouws overl. den
19 october 1773 oudt 64 jaeren tsaemen in huwelyck den tydt van 27 jaeren geprocreeert 2 soonen
minderjarig gestorven. R.J.P.
Nr. 46 E:P:
D.O.M.
Sepulture van Sr Pieter Dylles fs Matius geprocreeert bij Tanneken Baseine overleet den 13 mars
1733 ende van Joff Mary Phillipine Wyssaert fa d‟heer Philipus syne huysvrouwe geprocreeert bij
Mary Staesen overl. 16 oust 1714. Bidt voor de zielen.
Nr. 47 E:V:
D.O.M.
Hic jacet Dominus D° Balthazar La franchy fs Domini Dni Andrex et Catharina Ferrary natis volneric
3 9bris 1632 qui obut 6 9bris 1696 Ejusque uxoris Domina D° Adriana de lahaye fa Jacobi et
Francisca Slabaert nata 3 juni 1634 eximando Discessa 20 february 1694 qui simul procuraverunt
tres fillios et 5f
(wordt vervolgd)
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De gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (4)
door Willy MOONS
Correspondentieregisters van 21 januario 1848 tot 20 december 1862 (deel 2)
Declerck, Marie-Therese

1186 (wedergave borgtogt);1187 (wedergave borgtogt);1196 (cautionnement
remboursement);1200 (cautionnement demande en remboursement);1209
(cautionnement demande en remboursement)
Declercq, Franciscus
1193 (openbare feesten);239 (directe belastingen);352 (directe belastingen);473
(directe belastingen);570 (directe belastingen);636 (schadeloosstelling voor verlies
veulen);659 (directe belastingen);69 (directe belastingen); 149 (directe
belastingen);743 (burgerstand inligtingen);808 (verzanding Noordburgweg); 1903
(afloswateren)
Declercq, Francois
1100 (contribution personnelle);1204 (contribution personnelle);1299 (contribution
personnelle);1868 (contribution personnelle);1954 (contribution personnelle);618
(epizootie);619 (epizootie);758 (contribution personnelle);872 (milice);993 (contribution
personnelle)
Declercq, Jacques
95 (composition fabrique d'eglise)
Declercq, Joannes
193 (politie dagvaerdingen); 770 (verzanding Noordburgweg);808 (verzanding
Noordburgweg)
Declerq, Jacques
376 (taureaux)
Decorte
721 (listes electorales radiation)
Decoster, Pierre-Joseph
432 (etat civil)
Decrombrugghe de Looringhe
1912 (industrie agriculture)
Decrop, David
1906 (evenements calamiteux); 813 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het
fonds der ongelden);849 (ordonnance de paiement)
Decrop, Joseph
1205 (politie)
Decrop, Marie
131 (cholera)
Deetens, Catharina
1920 (politie afsnijding gras)
Defraeye, Marie
531 (burgerstand)
Dehollander
1332 (vraag vernietiging uitweg tegenkanting)
Dekeuwer
131 (cholera); 164 (epidemie cholera);698 (heelmeester armbestuur)
Dekeuwer, Basilius
154 (overneeming werken)
Dekmyn, Franciscus
1920 (politie afsnijding gras)
Delahousse, Gerard-Donatien
1273 (certificat de vie)
Delannez, Petronilla
181 (burgerstand)
Demolder, Ludovicus
401 (bijstandswoonst)
Demolder, Petrus-Jacobus-Franciscus
401 (bijstandswoonst);402 (bijstandswoonst)
Demunter
656 (execution d'office de travaux, reclamation)
Denauw, Joannes
576 (onderhoud in oudemannenhuis); 793 (onderhoud in oudemannenhuis)
Denys, Charles
1308 (overtreding wet op de jacht)
Depoorter, Pieter
1335 (bijstandswoonst)
Depoot, Jacques
944 (listes electorales)
Deramout
1195 (voorlopigen bijstand);1277 (voorlopigen bijstand);1343 (voorlopigen bijstand)
Deramout, Carolus
1070 (bijstandswoonst);1302 (proces verbael overtreding wet op de jagt);175
(provisioren onderstand);274 (provisioren onderstand);275 (provisioren
onderstand);621 (provisoiren onderstand);622 (provisoiren onderstand);675
(bijstandswoonst);676 (bijstandswoonst);877 (provisoiren onderstand);882
(bijstandswoonst);933 (bijstandswoonst);934 (bijstandswoonst);958
(onderstandsdomicilie)
Deramout, Charles
100 (provisioren onderstand);101 (provisioren onderstand);81 (onderstandsdomicilie)
Deramout, Sylvie
1101 (burgerstand)
Deramout, weduwe
1078 (bijstandswoonst);1107 (voorlopigen bijstand);1108 (voorlopigen bijstand)
Derieuw, Amand
1282 (politie)
Desaever, Franciscus
166 (provisioren onderstand);167 (provisioren onderstand);176 (provisioren
onderstand);1888 (voorlopigen bijstand);1889 (voorlopigen bijstand);1910 (voorlopigen
bijstand)
Desaever, Franciscus
365 (politie proces verbael)
Desaver, Jean-Baptiste
1056 (milice);1297 (milice)
Desnerck, Leonard
1040 (etat civil)
Detollenaere
114 (schoolmeubelen);686 (installatie gemeenteraed)
Detollenaere, Ange
1912 (industrie agriculture)
Detollenaere, Engelbertus
1313 (installatie van de helft van den gemeenteraed)
Detollenaere, Frans
169 (taureaux)
Detollenaere, Maria-Cecilia
540 (bijstandswoonst)
Devey, Amelia
851 (proces verbael mishandeling)
Dewachter, Napoleon-Henricus
994 (burgerstand)
Dewitte, Henri
1905 (etat civil)
Dewitte, Jacques
1905 (etat civil)
Dhaene, Petrus
154 (overneeming werken)
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Dhaene, Pieter

1337 (vergrooting schoollokaal aenbesteding);1339 (vergrooting van het lager
schoollokaal);1915 (overneming werken schoolgebouw)
Dhaenen, Dominicus
1909 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden); 338 (politie
bouwen)
D'haenen, Dominique
1945 (perte d'une vache);1946 (perte d'une vache);405 (epizootie);406 (epizootie);410
(epizootie);413 (fonds d'agriculture);418 (fonds d'agriculture);445 (fonds
d'agriculture);448 (ordonnance de paiement)
Dhaenen, Dominique Henri
258 (milice); 1270 (milice de compte);947 (milice);949 (milice);954 (milice mariage)
Dhondt, Marie
27 (politie)
Dhont, Franciscus
654 (onderstandsdomicilie)
Dieusaert
1904 (secours provisoires)
Dieusaert, Franciscus
1885 (voorlopigen bijstand);1886 (voorlopigen bijstand);1901 (voorlopigen bijstand)
Douzel, Pierre
425 (etat civil)
Duflou, Lucas
835 (aerde en zandwerken Noordburgweg)
Duval, Petrus
154 (overneeming werken)
Enten
107 (domicile de secours)
Enten, Jan
80 (provisioren onderstand);88 (onderstandsdomicilie);98 (provisioren onderstand)
Enten, Jean
74 (provisioren onderstand);75 (provisioren onderstand)
Enten, Joannes
300 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden); 78
(provisioren onderstand);79 (provisioren onderstand)
Enten, Sophie
582 (politie proces verbael)
Fetrel, Judocus
198 (armbestuur, overlating pagt)
Foqueur, Louis
154 (overneeming werken)
Foqueur, Petrus
154 (overneeming werken)
Geleys, Genevieve
1905 (etat civil)
Ghyselen, Pierre
1173 (fonds de non valeurs)
Ghyselen, Pieter
1154 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden);537 (politie)
Glineur, Pierre
760 (affaire de famille)
Goutsmit
1094 (affaire de famille)
Goutsmit, Charles Louis
108 (permission douanes)
Goutsmit, Louis
1859 (conscrition du cadastre);1870 (staet kosten vier lijken gevonden op
zeestrang);489 (emprunts 1848)
Goyvaerts, Gerard Joseph
25 (pension);26 (pension)
538 (frais d'entretien à l'hopital);709 (frais d'entretien d'indigents)
Guilleman, Charles
Herkelbout, Philippus-Jacobus
401 (bijstandswoonst)
Hoet, Coleta
343 (kosten van onderhoud)
Hoet, Colette
1048 (gedrag);277 (enfant abandonné);305 (onderstandsdomicilie);363 (domicile de
secours);525 (frais d'entretien d'indigents)
Hoet, Edouard
277 (enfant abandonné);305 (onderstandsdomicilie);343 (kosten van onderhoud);363
(domicile de secours);525 (frais d'entretien d'indigents)
Hoquet, Franciscus
415 (politie bouwen)
Hosten, Desire
1162 (burgerwagt);1238 (benaming lid armbestuur);1850 (fonds van ongelden,
reclame);1873 (cas fortuits);771 (milice)
Impincs, Francois-Albert
485 (fonds d'agriculture)
Inpincs, Louis
953 (milice)
Inpins
1334 (milice de compte)
Inpins, Francois-Albert
1329 (milice de compte)
Inpins, Pierre
319 (milices volontaires);322 (milice volontaire)
Jansen, Eloi-Adrien
506 (militie)
Janssen, Elize-Adrien
467 (milice)
Joncheere, Engelbertus
27 (politie);597 (benaming lid armbestuur);787 (benaming lid armbestuur);972
(benaming lid armbestuur); 974 (benaming leden armbestuur)
Jops, Henrica
365 (politie proces verbael)
Kerkaert, Ferdinand
247 (police)
Kesteman
1158 (lager onderwijs);685 (onderwijzerwoning aenbesteding)
Kesteman, Aloise
1200 (cautionnement demande en remboursement);1209 (cautionnement demande
en remboursement); 1217 (remboursement cautionnement)
Kesteman, Aloysius
1186 (wedergave borgtogt);1187 (wedergave borgtogt); 660 (verzanding
Wulpendammestraat);768 (verzanding Wulpendammestraat)
Kesteman, Jacques Benoit
1161 (etat civil);1166 (etat civil)
Kesteman, Jules-Aloyse-Corneille 1186 (wedergave borgtogt);1187 (wedergave borgtogt);1200 (cautionnement
demande en remboursement)
Kesteman, Pierre-Leopold
873 (contribution personnelle)
Kesteman, Sophia-Coleta
1198 (burgerstand)
Kesteman, Sophie
1884 (residence)
Koemelck, Petrus
531 (burgerstand)
Kornelis, Petrus
1167 (militie)
Kornelis, Pierre
1932 (milice)
Kornelis, Pierre-Jacques
1176 (milice congé);1178 (milice);1213 (milice congé de faveur);1286 (milicien
congé);1844 (milice congé);1846 (milice);1913 (milice);1960 (milice)
Lacouter
1156 (lager onderwijs voorstel benaming); 1158 (lager onderwijs)
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Lacoutere
Lacoutere, Jean
Lacoutere, Joannes
Lacoutere, Theodorus
Lacoutere, Theresia
Laevere, Carolus
Lahaye, Isabella-Theresia
Lambrecht, Joannes
Lamoote, Louis
Lamoote, Ludovicus
Lamothe, Ludovicus
Laplasse, Henricus
Lapon, Francois-Albert
Laurent, Pierre
Legein, Philippus
Legein, Pieter
Legein, Rochus
Lehouck
Lehouck, Charles
Lehouck, David
Lehouck, Francisca Cecilia
Lehouck, Jeanne-Therese
Lejeune, Jean-Baptiste-Joseph
Lepeire, Benignus
Leroy, Joannes
Letten
Libbrecht, Anne Colette
Ligneel, Marie-Therese
Lingier, Pieter
Loncke, Jean
Loncke, Joannes
Loncke, Therese
Lust
Lycke, Leopoldus-Josephus
Lycke, Petrus
Lycke, Pieter
Maes, Albert
Maes, Albertus
Maes, David
Maes, David Joseph
Maes, Franciscus
Maes, Henri
Maes, Henricus
Maes, Jean
Maes, Joannes
Maes, Joannes Baptiste
Maes, Ludovicus
Maes, Modeste
Malengier
Malengier, Henri
Marrannes, Christianus-Albertus
Marrannes, Marie-Therese
Mazeman
Melliot, Jean-Vincent
Melliot, Prosper-Napoleon
Mervillie
Mesdach
Messelein
Messelein, Jean
Messelein, Joannes
Meynne-Vandevyvere

1220 (onderwijs);1223 (onderwijs hulponderwijzer)
1165 (changement de domicile);1168 (nomination instituteur)
1163 (benaming onderwijzer);1164 (benaming onderwijzer);1211 (lager
onderwijs);1212 (lager onderwijs);1216 (hoofdonderwijzer)
1253 (woonstverandering);1867 (burgerstand)
1253 (woonstverandering)
537 (politie)
743 (burgerstand inligtingen)
193 (politie dagvaerdingen)
849 (ordonnance de paiement)
1922 (brandramp);1923 (brandramp);1942 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van
het fonds der ongelden); 813 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds
der ongelden)
551 (politie bouwen)
1257 (politie)
1044 (militaire mariage)
952 (milice remplacement)
1119 (politie proces verbael);568 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het
fonds der ongelden);641 (ordonnance de paiement)
365 (politie proces verbael)
1011 (installatie gemeenteraed);1049 (leden van de gemeenteraed
handteekingen);1313 (installatie van de helft van den gemeenteraed);1907 (benaming
lid armbestuur);974 (benaming leden armbestuur)
1080 (epilepsie);1082 (epilepsie)
1906 (evenements calamiteux)
1065 (epilepsie); 1157 (agriculture)
177 (provisioren onderstand);178 (provisioren onderstand)
1065 (epilepsie)
1194 (etat civil)
1207 (gemeenteontvanger benaming);1208 (benaming ontvanger armbestuur)
625 (militie appel)
839 (etat civil)
148 (pension d'employé);152 (brevet de pension);153 (domicile)
1918 (bijstandswoonst)
1935 (edelmoedige daed)
924 (contrevention à la loi sur la chasse)
207 (diefstal);350 (politie bouwen);812 (brandramp);814 (vraag onderstand op het 3de
gedeelte van het fonds der ongelden);817 (brandramp)
1905 (etat civil)
114 (schoolmeubelen)
540 (bijstandswoonst)
528 (voorlopige bijstand);529 (voorlopige bijstand)
540 (bijstandswoonst);560 (bijstandswoonst);875 (provisoiren onderstand); 582 (politie
proces verbael)
924 (contrevention à la loi sur la chasse)
1027 (politie)
161 (voyage sur mer);253 (voyage sur mer);263 (voyage sur mer);380 (milice voyage
sur mer);76 (voyage sur mer);82 (voyage sur mer)
105 (milice);298 (milice);77 (milice)
348 (politie bouwen)
707 (epizootie);708 (epizootie)
734 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
995 (ordonnance de paiement)
867 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden); 956 (vraag
onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
20 (onderstandsdomicilie)
579 (politie bouwen)
1961 (bijstandswoonst)
1317 (benaming lid armbestuur)
409 (armbestuur benaming lid)
743 (burgerstand inligtingen)
743 (burgerstand inligtingen)
946 (openbare feesten encadreering adressen)
932 (naufrage)
932 (naufrage)
1340 (vergrooting van het lager schoollokaal)
1904 (secours provisoires)
16 (epizootie)
279 (milice)
401 (bijstandswoonst)
1870 (staet kosten vier lijken gevonden op zeestrang)
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Michiels, Jeannette
Misselein, Jean
Misselyn
Misselyn, Jean
Moenaert, Carolus

860 (affaire Charles Cornille)
15 (epizootie);271 (milice)
76 (voyage sur mer)
184 (voyage sur mer);286 (milice);387 (milice voyage sur mer); 82 (voyage sur mer)
259 (plaetsing in oudemannenhuis Veurne);793 (onderhoud in oudemannenhuis);906
(onderhoud); 576 (onderhoud in oudemannenhuis)
Moenaert, Isabella
793 (onderhoud in oudemannenhuis)
Moenaert, Isabelle
576 (onderhoud in oudemannenhuis)
Moenaert, Petrus
259 (plaetsing in oudemannenhuis Veurne)
Myhy, Francois
1048 (gedrag)
Myskens, Victoire
433 (etat civil);439 (etat civil)
Nollet, Joseph
451 (vraag om onderstand)
Nollet, Josephus
460 (onderstand)
Nootebaert, Jeanne-Rosalie
811 (etat civil affaire Bernaert Charles)
Notebaert, Joanna
131 (cholera)
Notebaert, Pieter
416 (politie bouwen)
Nys, Mary Josephine
306 (burgerstand)
Ollivier, Auguste-Louis
932 (naufrage)
Paresys
1220 (onderwijs);1223 (onderwijs hulponderwijzer)
Pauwels, Ludovicus
1920 (politie afsnijding gras)
Penel, Carel
945 (politie)
Penel, Carolus
892 (politie);904 (politie);936 (politie);937 (politie)
Penje, Joannes
537 (politie)
Pieters, Pierre
1959 (contribution personnelle, cote irrecouvrable)
Piquendaire
186 (begraefkosten)
Pittellion, Josephine
1906 (evenements calamiteux)
Plancke, Desire
843 (epizootie);844 (epizootie)
Polsenner, Charles
1034 (domicilie)
Poorter, Pieter
1240 (bijstandswoonst)
Puis, Aloysius
1285 (politie ongeluk)
Puis, Augustus
1285 (politie ongeluk)
Puis, Barbara
1880 (woonstverandering);1892 (woonstverandering);1896 (woonstverandering)
Puis, Marie
1881 (woonstverandering)
Puis, Marie-Cecile
1892 (woonstverandering);1895 (woonstverandering)
Rabaey
686 (installatie gemeenteraed)
Rabaey, Louis
1259 (liste electorales);1264 (kiezerslijsten);681 (benaming lid armbestuur);831
(epizootie)
Rabaey, Ludovicus
1059 (benaming lid armbestuur);1239 (benaming lid armbestuur)
Raekelboom, Franciscus-Engelbertus
426 (militie)
Rathé
686 (installatie gemeenteraed)
Rathé, Jean
169 (taureaux);239 (directe belastingen);268 (taureaux);758 (contribution
personnelle);873 (contribution personnelle);993 (contribution personnelle);376
(taureaux);500 (comptabiliteit);594 (taureaux);664 (epizootie);665 (epizootie);682
(stieren);781 (stieren);95 (composition fabrique d'eglise)
Rathé, Joannes
1005 (sterfgeval schepen);1022 (nationale militie handteekeningen);149 (directe
belastingen);768 (nationale militie);890 (nationale militie);352 (directe belastingen);473
(directe belastingen);570 (directe belastingen);659 (directe belastingen);69 (directe
belastingen);905 (stieren)
Rathé, weduwe
1010 (stieren)
Rigaux, Alfred
1884 (residence)
Rigaux, Joseph
1198 (burgerstand)
Roels
551 (politie bouwen)
Roose, Marie
582 (politie proces verbael)
Rubben, Albert
766 (affaires de famille)
Rubben, David-Alexandre
1192 (milice de compte)
Rubben, Norbert Jacques
86 (milice)
Ryckeboer, Francois
366 (role d'abonnement);367 (role d'abonnement)
Ryckebusch, Carolus
941 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Ryckewaert, Carolus
1313 (installatie van de helft van den gemeenteraed)
Ryckewaert, Charles
1232 (stieren);1306 (stieren)
Schabaillie, Marie-Therese
506 (militie)
Schoolaert, Eugenius
578 (politie bouwen)
Senave, Ferdinandus-Ludovicus 1041 (burgerstand)
Sheridan
1084 (archives)
Smagge
286 (milice)
Ternier, Cecilia Constancia
19 (onderstandsdomicilie)
Ternier, Desire
952 (milice remplacement)
Ternier, Desire-Amand-Marie
922 (remplacement milicien)
Ternier, Edmondus Reginaldus
19 (onderstandsdomicilie)
(Wordt vervolgd)
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AGENDA
-

Zaterdag 16 oktober: bezoek aan het archief de Béthune in Marke.
november: overhandiging kwartierstaat aan Will Tura in Stenen Zaal Veurne.
Zaterdag 6 november: bezoek aan de lokalen van het CRGFA in Rosendaël.

Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
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Activiteiten VVF Westkust najaar 2010
Bibliotheek VVF-Westkust in een nieuw kleedje
Vondelingen
Goed om weten
Grafschriften in Nieuwpoort (2)
Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (5)
Errata boek burgemeesters
Kwartierstaat Henri Ludovicus Lycke, burgemeester in Zoutenaaie
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Onze vereniging wordt gesteund door de stad Veurne en de gemeente Koksijde

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 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, tel. 03646.99.88.
Nieuwe uitgave VVF-Westkust
’t Zit in de Familie, een kwartierstatenboek van de 350 burgemeesters uit 28 voormalige gemeenten in het
arrondissement Veurne; 600 blz, formaat: liggende A4 + foto’s en bidprentjes, prijs: 42 euro.
Driemaandelijkse nieuwsbrief: Gratis postabonnement voor VVF-leden arrondissement Veurne-Diksmuide en
daarbuiten gratis per e-mail. Voor andere postabonnementen 4 euro.
Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders IBAN
BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.
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Activiteiten VVF Westkust najaar 2010
Zaterdag 16 oktober 2010
De Stichting de Bethune is een private vzw die in 2004 opgericht
werd. Ze heeft als doel te waken over de bescherming, het behoud,
de uitbreiding en de eigentijdse invulling van de goederen en rechten
verbonden met het erfgoedgeheel van de familie de Bethune. Dit
alles steeds met respect voor de historische, wetenschappelijke,
culturele, morele en maatschappelijke waarden van deze goederen
en rechten.
Eén van de belangrijkste taken van de Stichting de Bethune is de
openstelling van het archief en de bibliotheek van de familie de
Bethune.
Archief
Het archief weerspiegelt naast het persoonlijke leven van de
Bethunes ook heel goed de economische, politieke en socio-culturele interacties van de familie met haar
omgeving. Het kan opgesplitst worden in drie luiken:
1) De stukken van algemene en genealogische aard
2) De stukken van persoonlijke aard, zijnde de persoonsarchieven van zo goed als alle leden van de familie
van 1724 tot heden
3) De stukken van zakelijke aard, waaronder zowel het handelsarchief ‘Bethune & fils’ (1724-1856) als alle
stukken die betrekking hebben tot het beheer van de (on)roerende goederen van de familie
Hiernaast wordt in het archief ook een belangrijke documentaire collectie bewaard met onder meer diverse
postkaarten, foto’s, krantenknipsels etc.
Bibliotheek
De bibliotheek kan eveneens opgesplitst worden in drie deelcollecties:
1) Naslagwerken
2) West-Flandrica, een collectie van om en bij de 45.000 werken met nadruk op de provincie WestVlaanderen en Noord-Frankrijk. De collectie bevat tal van oude drukken en wordt geleidelijk aan ontsloten
via Libisnet catalogi.
3) Tijdschriftencollectie (1785-heden), met onder meer tal van binnen- en buitenlandse zondags-, gezinsen familiebladen
We verzamelen om 8u45 op de parking van Abdijhoeve Ten Bogaerde, alwaar we carpoolen
naar Marke (Kortrijk). We proberen terug te zijn tegen 13.u00.
November 2010
Arthur Blanckaert, geboren te Veurne op 2 augustus 1940, beter bekend onder
zijn artiestennaam Will Tura, viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag. Met VVF
Westkust zijn we er in geslaagd de voorouders van hem in kaart te brengen. In
november plannen we de plechtige overhandiging in het Landhuis op de Grote
Markt van Veurne. Een exacte datum dient nog vastgelegd te worden !
Details sturen we jullie per mail ! Wie geïnteresseerd is om er bij te zijn, graag
een e-mail sturen naar de voorzitter: stekelorum@skynet.be
Zaterdag 6 november 2010
We brengen een bezoek aan onze Noord-Franse zustervereniging CRGFA (Centre de Recherche
Généalogique Flandre Artois) in Rosendaël (Duinkerke), Ecole Brossolette, hoek van de Rue Zamenhof en
de Rue Clayman. De vereniging beschikt over een zeer uitgebreide bibliotheek met vele standaardwerken
voor wie voorouders heeft in de Frans-Belgische grensregio.
We verzamelen om 13u30 op de parking van Abdijhoeve Ten Bogaerde, alwaar we carpoolen
naar Rosendaël. Na de rondleiding in het centrum is er mogelijkheid om opzoekingen te doen.
Het centrum wordt exclusief voor VVF Westkust deze namiddag geopend. Een unieke kans dus
om kennis te maken met hun aanbod !
Op 29 januari 2011 is er dan overigens een tegenbezoek van de CRGFA aan ons documentatiecentrum. In
2011 is er dan overigens nog een bezoek gepland aan het CRGFA centrum in Belle (Bailleul) en later op het
jaar opnieuw een tegenbezoek aan het VVF-centrum van Oostende.
Dit past in de opzet die VVF Westkust wil om de banden tussen onze beide verenigingen aan te halen.
Voor een eerste kennismaking: zie www.crgfa.org

34

Bibliotheek VVF-Westkust in een nieuw kleedje
door Joeri STEKELORUM & Hilon VANLEENHOVE
VVF Westkust investeert sinds lang in de uitbouw van een regionale bibliotheek ten behoeve van de leden
en andere geïnteresseerden. Het aantal volumes neemt stelselmatig toe, waardoor het absoluut nodig was
om een goed toegankelijke structuur op te zetten. Ook een goede inventarisatie drong zich stilaan op. Dit
titanenwerk werd door ons bestuurslid en bibliothecaris Hilon Vanleenhove ruime tijd geleden gestart…
en, na honderden uren werk, ondertussen stilaan tot een goed einde gebracht. Bedankt Hilon !
Onze bibliotheek is in volgende rubrieken onderverdeeld:
W Burgerlijke stand: bevat alfabetische tafels van de hele regio voor de periode 1802-1970,
bewerkte registers van de burgerlijke stand en andere uitgaven over dit thema; de
documentatie is geklasseerd per gemeente in bibliotheekdozen; ook van een (voorlopig nog
beperkt) aantal Frans-Vlaamse gemeenten beschikken we over documentatie
W Parochieregisters: het betreft alfabetische tafels van een aantal gemeenten uit onze regio en
uitgaven van bewerkte parochieregisters, hierbij een aantal van Frans-Vlaamse gemeenten;
ook deze rubriek is geklasseerd per gemeente in bibliotheekdozen
W Adresboeken (code: ADR): een beperkt aantal adreslijsten van gemeenten en ledenlijsten
van VVF
W Archiefinventarissen (code: ARI): een tachtigtal werken met publicaties van
archiefinventarissen
W Bibliografie (code: BIB): een beperkt aantal publicaties met bibliografie over diverse
onderwerpen
W Bevolking, poortersboeken en volkstellingen (code BPV): publicaties m.b.t. bronnen in
verband met bevolking, poortersboeken en volkstellingen (bijv. 1748, 1814) uit onze regio,
maar ook daarbuiten (o.a. Frans-Vlaanderen; daarnaast ook gezinsreconstructies op basis van
diverse bronnen (bijv. de reeks “Familles de la Region d'Hazebrouck XVII et XVIIIe siècles”,
Genealogisch repertorium “Boerhave” van Poperinge)
W Diverse publicaties (code DIV): hieronder vallen publicaties rond diverse themas (bijv.
procesbundels, leendenombrementen
W Familiegeschiedenissen (code FAM): kwartierstaten, genealogieën, familiegeschiedenissen,
enz.
W Hulpwetenschappen (code HLP): publicaties rond naamkunde, oud schrift, oude landmaten,
latijnse woordenschat, oude munten, archiefbeheer, naamkunde, heraldiek, naslagwerken over
genealogie (bijv. Roelstraete, Mispelon) enz.
W Heemkunde (code HMK): betreft publicaties rond lokale geschiedenis, heemkunde,
ondertussen toch bijna 200 werken
W Iconografie (code ICO): publicaties rond bidprentjes enz.
W Jaarboeken (code JRB): diverse jaarboeken (Westhoek Genealogisch Jaarboek, Ter Ceure
Bredene, enz.)
W Kiezerslijsten (code KZL): originele kiezerslijsten uit de regio en daarbuiten
W Notariaat (code NOT): bronnenpublicaties van schepenregisters, huwelijkskontrakten, staten
van goed, boedelbeschrijvingen, ook veel van Frans-Vlaanderen
W Tijdschriften (code TDS): repertoria op diverse tijdschriften; aan de uitgebreide collectie
tijdschriften wordt momenteel nog gewerkt.

Het geheel van de bibliotheek is ontsloten via het programma BIBLIUS, dat op een PC in onze leeszaal kan
geconsulteerd worden en waar kan gezocht worden op diverse trefwoorden, op auteur, op titel enz.
Je kan inloggen op het programma met het wachtwoord “vvf”, waarna je terecht komt op het
openingsscherm, waarin je kiest voor “opzoeken documenten”.
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Daarna heb je de keuze tussen verschillende tabbladen waar je zoekcriteria kan opgeven: titel, trefwoord,
auteur, series, instelling-uitgever, codes, plaats, memo, combi en opties. Vooral de drie eerste zijn zeer
nuttig. Je kan ook diverse delen van een titel gecombineerd zoeken (bijv. alle titels van werken waar
“Koksijde” en “visserij” in voorkomen).
Eenmaal de zoekcriteria ingevuld, kan je via “details weergeven” meer informatie bekomen over de
opgezochte titels. In het navolgende tabblad “meer info” kan je de vindplaats in onze bibliotheek van het
werk zien.

“Bibliotheekcode” verwijst naar een van de rubrieken zoals hierboven vermeld en een volgnummer in
deze rubriek. Het boek “Koksijde-Oostduinkerke, Kust-, strand- en paardenvisserij” vind je dus in de
rubriek HMK (Heemkunde) onder het volgnummer 015.
Voor zoeken naar werken in de rubrieken burgerlijke stand en parochieregisters hoef je Biblius niet te
gebruiken, gezien de werken per gemeente zijn gebundeld in de bibliotheekdozen.
Nog wat ingewikkeld ? We voorzien ook een aantal afgedrukte lijsten in onze leeszaal, die uiteraard minder
gebruiksvriendelijk zijn. Maar ook onze zaalverantwoordelijken kunnen je uiteraard met raad en daad
bijstaan.
_____________________________________________________________________________________

Vondelingen
door Jan VAN ACKER & Willy MOONS
(Aangepaste overdruk uit VVF-info (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Afdeling Brussel), 13e jrg., nr.
91 (mei-juni 1991), p. 14-15 door Paula de LELYS-DAEMS)
Daar waar een vondeling heden een verrassing is voor de opzoeker was het verlaten kind en/of de
vondeling in vorige eeuwen schering en inslag. Men hoeft maar de enorme pakken van herkenningstekens
en de vondelingenregisters door te nemen in de archieven van de lokale OCMW's om te beseffen hoeveel
ongewenste kinderen ter wereld kwamen.
De herkenningstekens waren briefjes (vondelingenbriefje) of voorwerpen welke men op de vondeling
aantrof. Dit kon zowel een briefje, een speelkaart, een heiligenprentje of gelijk wat anders zijn. De
beschrijving van kledij en herkenningstekens werden tot in de kleinste bijzonderheden vermeld in de
vondelingenregisters. Uit deze briefjes blijkt zeer dikwijls de onmacht en de armoede of de noodzaak tot
het ontvluchten van de schande waarmede meestal het ongehuwde meisje te kampen had. Zij zijn stuk
voor stuk drama's uit mensenlevens en zeer dikwijls kan men achter de onhandig geschreven teksten de
wanhoop ontwaren maar soms ook de hoop ooit in betere tijden het kind terug te halen, indien het
tenminste nog in leven was.
Het Winkler Prins Woordenboek geeft als begripsbepaling van 'vondeling': 'een gevonden kind waarop
niemand rechten doet gelden'. Dit is niet helemaal juist, want soms werd het kind later door familie,
meestal de moeder teruggevraagd als de omstandigheden die tot het te vondeling leggen voorbij waren.
Daarbij was het briefje of herkenningsteken, gevonden op de vondeling, van groot belang. Door de tekst
op het briefje kan men reeds vaststellen of er ja dan neen de goede bedoeling aanwezig was het kind ooit
terug te nemen.
Kloosters en hospitalen waren soms voorzien van een vondelingenluikje waarin men een kind kon
neerleggen zodat het snel gevonden werd zonder dat de ouders zich bekend hoefden te maken. De
uitbesteding was de plaatsing van vondelingen of verlaten kinderen bij pleegouders en had meestal plaats
op het platteland. De pleegouders waren zeer verschillend. Velen namen deze kinderen bij zich om de
kleine bijverdienste. Andere pleegouders namen een vondeling bij zich omdat zij graag kinderen rond zich
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hadden en deze sukkelaars een menswaardig bestaan wilden geven of gewoon dat ze zelf geen kinderen
konden krijgen. Bij deze laatsten was de vondeling dan het kind van den huize.
De illegale handel van vondelingen is ook een van de droevige episoden uit de geschiedenis van deze
kinderen. Bij de geboorte van ongewenste kinderen of bij de bevalling van ongehuwde vrouwen deinsden
sommige gewetenloze vroedvrouwen er niet voor terug, mits betaling en akkoord van de moeder, de
boreling weg te brengen onder voorwendsel hen bij pleegouders uit de besteden. In werkelijkheid echter
gingen zij of lieten zij door tussenpersonen het kind meestal in het onbekende van een grootstad te vinden
leggen, wat hen niet belette regelmatig een onderhoudsgeld van de moeder te eisen. Tijdens de
schoolstrijd, in de laatste decennia der 19e eeuw, werd de vondeling ook de speelbal van politieke en
religieuze invloeden. Niet zelden werd door de leden der Commissies van Openbare Onderstand en zelfs
door geestelijken druk uitgeoefend op de pleegouders om de hun toevertrouwde kinderen weg te trekken
uit de gemeentescholen en ze naar katholieke scholen te sturen. Sommige pleegouders zagen zich hierbij
zelfs in hun broodwinning bedreigd.
Ook in de conscriptieregisters van de Franse periode kan men vondelingen terugvinden. Aangezien de
identiteit van hun ouders onbekend was, stonden zij vermeld als 'enfants de la patrie'
(vaderlandskinderen).
Veelvuldig is men de mening toegedaan dat alle vondelingen en verlaten kinderen geen lang leven
beschoren was. Niets is minder waar. Het sterftecijfer lag weliswaar zeer hoog bij jonge kinderen, maar zij
die bij de geboorte een sterke gezondheid hadden meegekregen en bij het te vinden leggen geen àl te
zware nadelen ondervonden hadden, konden een volledig normaal leven leiden. Deze kinderen waren ook
niet gedoemd om sukkelaars te blijven voor hun ganse leven.
Wetgeving
In de middeleeuwen en het Ancien Regime werden ouders van kinderen die te vondeling gelegd werden,
twaalf dagen op een schavot publiekelijk gesteld om daarna uit de stad te worden verbannen. De
vondeling zelf werd op de arm van een dienaar van de armenkamer begeleid door stadtrompetters,
rondgedragen en getoond.
In België bepaalde het decreet van 1811 dat in elk arrondissement een vondelingentehuis moest opgericht
worden, voorzien van een vondelingenrol of –schuif waarin het kind kon worden gelegd (ook tour
genoemd). Dat is zeker niet overal uitgevoerd. Uiteindelijk zullen in de 19e eeuw enkel in Brussel, Bergen,
Gent (van 1820 tot 1863), Leuven en
Antwerpen (van 1820 tot 1880) gedurende
enkele decennia schuiven worden geplaatst.
De bedoeling van de wetgever was om
hiermee de vondelingensterfte te beperken en
kindermoorden te voorkomen.
In Borgerhout nam de vzw Moeders voor
moeders zulk initiatief in 2000, niet zonder
inhoudelijke discussie, die echter ook politiek
werd aangewakkerd omdat politici van het
Vlaams Belang zich uitdrukkelijk achter dit
initiatief schaarden. Op 17 november 2007
werd voor het eerst een baby te vondeling
gelegd in de schuif te Borgerhout. Het kind,
dat in goede gezondheid was, werd Thomas
De vondeling van Borgerhout die op 17 november 2007 in
Nicolaas De Kleine genoemd. (info: Helmstraat
de vondelingenchuif aldaar werd gevonden en die onder
3. Borgerhout-Antwerpen, webstek
grote belangstelling van de persfotografen de naam
www.vondelingenluik.be).
Thomas Nicolaas De Kleine kreeg (Foto GVA)
Ondertussen zijn er al veel wetten gepasseerd.
De Belgische wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijk bescherming van minderjarigen
heeft het onderscheid opgeheven dat in het strafrecht bestond tussen het "te vondeling leggen van
kinderen" en het "verlaten van kinderen" (in het Frans respectievelijk "exposition d'enfants" en
"délaissement d'enfants"). Het "te vondeling leggen" betrof meestal pasgeboren kinderen die ergens
neergelegd werden op een plek waar zij gevonden konden worden. Het "verlaten van kinderen" betrof
vooral kinderen met (in principe) bekende ouders, die dan vervolgens zonder zorgen werden
achtergelaten. Dit onderscheid wordt nu minder relevant gevonden en men spreekt in het strafrecht enkel
nog over het verlaten van kinderen.
Bij het verlaten van kinderen wordt nu een onderscheid gemaakt tussen het verlaten van een minderjarige
op om het even welke plaats, dus zonder nog rekening te houden met het feit of de plaats al of niet
bekend was (art. 423); en het achterlaten van een kind in een behoeftige toestand door zijn ouders (art.
424). In het eerste geval is de straf een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en/of een geldboete
van 26 euro tot 300 euro. In het tweede geval een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en/of
een geldboete van 50 euro tot 500 euro.
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Vondelingen in de Westhoek
In diverse publicaties wordt het verschijnsel vondeling behandeld. Een opsomming van Jan Van Acker:
•
Bachten de Kupe, 12 (1970), p. 145-148: uit doopregister Izenberge 1663-1700: vondeling De
Leughen 1676 en van den Kerckhove 1691. Ook vermeld: vondeling 1858 Capelle.
•
Bachten de Kupe, 17 (1975), p. 77-78: vondelinge 1849, gevonden bij herberg Fortuintje (naast
Sint-Niklaaskerk, bewoond door Carolus Lauwaert), naam: “Delafortune”.
•
Biekorf 48 (1947), p. 96: L.V.A. [L. Van Acker], Vondelingennamen - De Onbekent’s en p. 120: B.
[A. Viaene], Nog Vondelingen: Maria De Vleeschouwer, gevonden Vleeschouwerstraat Veurne, aan
huis dokter schuins over de Zusters Annuntiaten (s.d.).
•
Biekorf, 51 (1950), p. 69: E.N. [A. Viaene], Een vondelingnaam te Veurne in 1576
Gillis Van de Capelle/Tytte/van der Gucht: du Hamel, Pollinkhove, 1576.
•
Biekorf 80 (1980), p. 175: L.V.A. [L. Van Acker], Vondeling.
•
J. Van Acker, Een overleden vondeling, in: Biekorf, 99 (1999), p. 538.
Op 8 september 1690 overleed op de Sint-Denijsparochie van Veurne de kleine Joos Suijtpoorte. Hij
was een vondeling, die zijn naam vermoedelijk dankte aan de plaats, waar hij aangetroffen was. De
pastoor noteerde in zijn parochieregister dat deze puer inventitus slechts zeven maanden oud
geworden was. De kleine Suijtpoorte werd begraven daags nadien, zonder dat hiervoor iets
aangerekend werd: sepultus postera die gratis (Stadsarchief Veurne, Parochieregisters, nr. 31, f.
264).
•
Biekorf, 79 (1979), p. 179: L.V.A. [L. Van Acker], Een vondelinge gaat trouwen.
•
Biekorf, 84 (1984), p. 429-430: L.V.A. [L. Van Acker], Waren er weinig Westvlaamse vondelingen?
•
Biekorf, 107 (2007), p. 151: [A.B.] [L. Van Acker], Vondelingen uit Wingene.
•
Uit de stadsrekeningen van 1496-1498 blijkt dat er in Veurnse een vroedvrouw was die Jhanekin
Vondelinghes heette en allicht ook een vondeling was.
In het tijdschrift Merghelynck , jaargang 15, nummer 1 van januari – februari – maart 2010 publiceerde
André Boudry twee typische familienamen die aan vondelingen gegeven werden.
1. Verworpen
De 22-jarige vondelinge Innocentia Verworpen deed te Wingene op 6 mei 1786 een
huwelijksaanvraag. Ze werd in hetzelfde Wingene gedoopt op 28 december 1764. Niet alleen de
familienaam is makkelijk te verklaren: de vondelinge werd door haar moeder ‘verworpen’. Ook de
voornaam is logisch gekozen: 28 december is immers de dag van de ‘onnozele kinderen’ (les
innocents) … vandaar ‘Innocentia’. (uit Biekorf 2007 blz. 151).
2. Landsman
In de burgelijke stand van Langemark vinden we onder nr. 1875/23 het huwelijk van de vondeling
Leopoldus Ludovicus Landsman, °Torhout, 7 juni 1837, werkman wonend te Langemark (ouders
onbekend).
Hij huwde met Philomena Sophia Noyelle, °Langemark, 7 november 1845, werkmeid aldaar.
De bruid was dochter van Joannes Franciscus Noyelle, +Langemark, 25 augustus 1872 (n° 290), 60 jaar
(zoon van Jacobus Noyelle, +Langemark 9.10.1861 x Catherina Verhoest 9.8.1827) en van Carolina Amelia
Barbara Provoost, +Langemark, 24 december 1873 (n° 431) 64 j. (dochter van Leonardus Provoost, +27
april 1847 en van Maria Jacoba Allein, +29 juli 1835).

Stuk uit het vondelingenarchief van het OCMW Gent
(zie http://www.archief-ocmwgent.be)
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Goed om weten
door de redactie
•

In de staat van goederen van de kasselrij Veurne nr. 4.883 met de geboorten Moentack in
Pollinkhove staan, zoals hieronder vermeld, twee heiligendatums: Sint-Pieter en Sint-Andries.
Probleem is welke dag en maand wordt bedoeld. We zochten een oplossing. Wie meer van deze
gevallen kent mag ons contacteren dan komen we hierop ruimschoots terug.
svg. nr. 4883 (Pollinkhove)
2
4

MOENTACK Pieter g21/12/1669
Landbouwer Poorter van Brugge
MOENTACK Michiel

3

LELIEUR Cathelyne xx

5

FLANDREIN Margriete
x DE WEIRT Niclays
6
LELIEUR Boudewyn
7
LYEN Mayken
kinderen: Pieter °St.Pieter 1663 ; Jan °12/12/1667 ; Janneken °daags voor St.-Andriesdag
1669.
Wat zoekwerk leverde ons volgend resultaat op:
1. Sint-Pieter 1663 = keuze uit 18 jan, 29 juni (na Pinksteren), 1 augustus.
2. Sint-Pieter = 22 februari (zie:
http://www.dbnl.org/tekst/_bru002brug01/_bru002brug01_002.htm), bekend als de dag waarop
de Gentenaars in 1380 Oudenaarde veroverden. Deze Sint-Pieterdag wordt bv. nog in Friesland
(Grouw) gevierd waar Sint-Pieter het equivalent is van onze sinterklaas of Sint-Maarten.
Daarnaast bestaat (bestond) er (zeker in Oost-Vlaanderen) echter ook een traditie van
midzomerfeesten ter gelegenheid van Sint-Pietersavond (29 juni) met o.a. de Sint-Pietersvuren
(zie: http://www.ethesis.net/volkscultuur/volkscultuur_deel_3_hfst_6_tot_10.htm). Ook in Leuven
werd deze avond gevierd, hier met de Sint-Pieterskroon ("gratis vat").
3. Daags voor Sint-Andriesdag 1669 = 29 november (vastendag). Sint-Andriesdag zou dan 30
november moeten zijn.
•

In de vorige nieuwbrief brachten we in het artikel Pastoors van Sint-Joris het verhaal van pastoor
Emiel De Jonghe die zijn dorp en kerk vernield zag. Daarbij publiceerden we een foto van de kerk
van oud-Sint-Joris. Dat verhaal oorspronkelijk uit De Legerbode, verscheen in de website
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl. Chris Vandewalle, stadsarchivaris in Diksmuide meldt
echter dat dit niet de kerk van Sint-Joris is maar wel deze van Pervijze.

•

De stand van zaken over de uitbouw Provinciaal Archiefnetwerk-Probat in West-Vlaanderen
is volop bezig. De omzetting van Probat (Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen)
naar een webapplicatie die de internationale archiefstandaarden volgt, is volop bezig. Volgens de
huidige timing wordt de invoermodule online gezet in de loop van september. Kort nadien zal de
databank via een specifieke website geraadpleegd kunnen worden.

•

Het stadsarchief van Poperinge heeft een nieuw webadres:
http://www.poperinge.be/NL/pagina/838/stadsarchief/. Je vindt er onder meer het recente
archievenoverzicht, dat een systematische opsomming geeft van de aanwezige archiefbestanden
en verzamelingen en de basis vormt voor elke historische opzoeking omtrent Poperinge.
Sinds kort staat ook informatie over het gemeentearchief van Vleteren online:
http://www.vleteren.be/item.php?itemno=4_151&lang=NL.
(info: Tijs Goethals, Stadsarchief Poperinge/Gemeentearchief Vleteren)
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (2)
door Hilon VANLEENHOVE
“Algemeene verzameling van alle de oude en de nieuwe grafschriften bevonden in O.LVrouwe
Kerk alsook in de kerke van E.P Recoletten en in de kerk van de
Eerw. P. Carmelieten te Nieuwpoort.“ (deel 2)
Nr. 48 E :P :
D.O.M.
Vrije sepulture van d’heer Robertus De Vos fs Mateus, in syn leven vele jaren schepen deser stede enden
port van Nieuport, overl. 18 oust 1678 ende van Joff Marguarita Ryckewaert fa Vincent, syne huisvrouwe
overleden den 20 9ber 1673 tsaemen geprecreert 15 kinderen 8 soonen dan af agtereen naer volgende en
de 7 dochteren waarvan nog int leven zijn Joff Mary Cornelia overleden…. R.P. Laurentius Carmelita overl.
den 10 mei 170.. Joff Mary Joanna overl. den 6 mars 16… Joff Petronilla jonge dochter overleet den 20
april 1692
R.J.P.
Nr. 49 E:V:
D.O.M.
Siste lector hic quencunt Dominis ac Mr Mathias Reynaoudt J.U.L. fs Domini Jacobi qui omnibus successis
ac singulis in Magistrata civitas Neoprtuensis perfunetus inumeribus Primus tantemibidem a consilis ac
graphiarius obut 17 xbris 1693 Dom la Joanne Van de Walle fa domini Adriani cuis conjux obut 1679 corum
filu dominus ac Antonius Reynaudt J.U.LO. qui varus presunetus officus admiralitatis camerie coquohie de
novo stabilitate suit tempore primus assesor primarius obit 12 july 1717. Dominus ac Mr Carolus
Reynaoudt J.U.L. seabinorum concul primus de inde concilius de graphiarius parentis succssor ab anno
1688 obiit vero 21 mars 1725.
Nr. 50 E :
D.O.M.
Sepulturevan d’heer Jan Van de Walle fs d’heer François scepen en de tresorier der stede en den van Joff
Mary Van de Woude fa d’heer Jacob syn huysvrouwe beyde verl. Anno 1583. D’heer Adriaen Van de Wallef
s d’heer Jan Burgemeester van corpdr deser stede ende Joffr Cornelie Hooft fa d’heer Louis syne
huisvrouwe beyde overleden anno 1633, hebben tsaemen achtergelaten d’heer ende meester Adriaen L in
beyde rechten ende bailliu deser stede Joffr Pieternelle getrouwt met d’heer Louis Merchier burgemeester
van de corpse deser stede. Joff Martina getrouwt met Don Joan Martinez; sergeant major van Dunkercq en
daer naer van deze stadt Joff Joanna getrouwt met d’heet ende Mr. Mathis Reynoudt
Requiescant in Pace
Nr. 51 E:P:
Sepulture van hyndryck ….. fs Cornelis gebooren van Berghe overl den 6 8ber 1616 ende van Joanna
Janno fa syn huisvrouwe die overleet……
Nr. 52 E:V:
Hier licht begraven Pieter hunivrus Aviarus Loruby starft anno 1508 den 27 xber
Nr. 53 E:V:
Sepulture van Eersaemen Jacob Stoor fs Pieter in syn leven Kerk bailliu deser kerke overl. den 7 april 1688
enden van Anna Leppervyn fa Jan syn huisvrouwe overl. den 14 january 167., ende van Martinken
Laumeres zijne 2de huisvrouwe fa Jan die overl. den 28 7ber 17..
Nr. 54 E:V:
Hier licht begraven Joes Decheren * die overl. den 2 januarius 1643. Bidt voor de zielen
Nr. 55 E:V:
Hier licht begraven ….. fs Jan die overl. den 12 …… 1604 en de Adrianken fa N° Boudeloot
Nr. 56
In den midden
Vrije sepulture van de Eersaemen Joes de cheren den soone van baes Mathis gewonnen bij Adriana De
grave in syn tyd geweest sluysmeester van het Oostsluys bij Nieuport overleed den 20 maerte 1728 ende
van Joff Catharina Vercaemer de dogter van d’heer Guilliaume gewonnen bij Joff Delphina Baltsary syn
huisvrouwe overleden den 19 july 1726 hebben ’t saemen in huwelijck geweest b8 jaeren geprocreeert 4
kinderen 2 soonen ende 2 dochteren.
Bidt voor de zielen
Nr 57………………Van de Walle wettelycke geselnede van mijnheer Zeigers Van belle Ridder die starft int jaer
ons heeren 1435 den eersten dagh …., … ridder raed mijns geduchts heeren mijnheeren van Bourggrave
van Vlaenderen capitain ende bailliu van Nieuport die starft int jaer ons heeren 1428 den ……
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Nr. 58 Int midden
D.O.M.
Vry sepulture van d’heer Andries Floor fs Jacob t synen tyd schepen ende tresorier deser stede van
Nieuport overl. den 18 mey 1718 ende Joff Mary Blanckaert fa Mailliaert syn tweede huisvrouwe den 22
7ber 1700, voorts gebrocht hebbende 2 kinderen Jacqueminken overl. 17 xber 1692 ende Andries
Ludovicus overl. 26 7ber 1702
Bidt voor de zielen
Nr. 59 E:V:
D.O.M.
Vrye sepulture van Monsieur Jacques Goom fs Jan verwekt bij Joff Louise fa Simoen Daman in syn leven in
de 40 jaeren regierder van den gemeenen armen deser stede overl. 22 9ber 1724, oudt 75 jaeren ende
van Joff Louise Anna Snouck fa Jan syn huisvrouwe verwekt bij Joff Anna Velle fa Cornelis overl. den 21
mars 1725 oudt 63 jaeren ’t saemen in huwelyck geweest 43 jaeren ende verwekt 12 kinderen 9 soonen
en 3 dogteren wan of int leven syn D’heer en de Meester Jacobus Frans J.U.L overleden den 13 april 1762,
oudt 72 jaeren, heer Simoen Jacobus pesb (?) overl. den 28 8ber 1749 oudt 53 jaeren d’heer Antonius
Bartholomeus Tresorier deser stede overl. Burgemeester van Schepenen den 19 mey 1761 oudt 62
jaeren, den Eerweerden Pater Josephus capucin overl. den 21 xber 1746, oudt 46, d’heer Ludovicus
Bernardus schepene overl. den 16 xber 1746 oudt 43 jaeren.
R.J.P.
Nr. 60 E:V:
D.O.M.
Sepulture van d’heer Antonia Goom fs Jacques
geprocreeert bij Joff Louise Snouck fa Jan in syn leven
Burgemeester van Schepenen, hooftman van den disch
ende gemeenen armen deser stede mitsgaders ontfange,
principael der loterie opgericht ten jaere 1752 in faveurs
van de prochie kerke deser stede overl. den 9 mey 1761
oudt 62 jaeren enden van Joff Magdalena Boerman fa
Monsieur Adriaen gewonnen bij Joff Mary Magdalena
Demaziere fa Jacques syn huysvrouwe overleden den 19
7ber 1769 oudt 80 jaeren ’t saemen in huwelycke geweest
34 jaeren die verweckt 3 soonen wan of int leven hier
Antonius Canonnik regulier in d’abdie van St. Nicolaus
binnen Veurne ende vice Pastor deser kerke overl. …… oudt
R.J.P.
Nr. 61 E:P:
Sepulture van Joff Nicasia …. Omme…….. Robert fs ….. De
Capon overl. 5 february 1647
Bidt goed voor de zielen
Nr. 62
In den midden Sepultura venerabili viri ac Domini domini
Judoci de clichthove presbitere qui obiit anno Domini
Milisimo quadrigentisismo nono gesimo quarto vigesima
nono Dei 7 bris cujus anima
Requiescant in Pace. Amen
Nr. 63 E :V :
Sepulture van d’heer Cornelis Claeyman fs Cornelis
geprovreert bij Elisabeth Calcoens schpen en regierder van
Grafsteen Coppieters in de OLV Kerk
den disch enden gemeenen armen deser stede over. 18
7ber 1736 oudt 75 jaeren ende van syne huysvrouwe Mary
Therese de Brouwere fa Jonckheere Maximiliaen geprocreeert bij Joff Anna Ghyselbrecht overl. 8 7ber
1741 oudt 70 jaeren ’t saemen in huwelyck geweest 9 jaeren voorts van d’heer enden meester Francois
Ignatius de Brouwere soone van voornoemde Maximiliaen en van de voorseyde Anna Ghyselbrecht
Licentiaet in beyde de rechten t’ synen tyde Burgemeester deser stede overleden den 17 oust 1728 oudt
70 jaeren ende ten gedachtenisse van syne huysvrouwe Joff Petronila Francoise De Ruysscher fa Frans
geprocreeert bij Joff Petronilla Bril overl. 5 maerte 1733 oudt 50 jaeren ’t saemen in huwelycke geweest 25
jaeren ende geprocreeert 7 kinderen wanof nog int leven syn te weten, Frans, Jacques, Michiel, Judocus,
Anna, Therese
R.J.P.
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Nr. 64 E:V: Tegen den Pillaer D.O.M.
Hic jacet expertisimus dominus ac magister Petrus Berot fs Frans quondam hujus Prœsidi civitatis medicus
stipendiairius ejus de move sœpe concul qui obiït11 9bris 1645 cetat 60 me non domina Maria Joanna
Aernoudt fa Caroli uxor sua quœ obut 6 juni 1641 cetat 56 qui post conjunctionem annorum 41 et prolium
proceationem pre Domino abdornuverunt anime
Requiescant in Pace
Nr. 65 E:V:
Onder den voorgaende tegen de Pilaer.
Ci devant gist Laurent Leblanc Escuier sieur de la cassery gentilhomme francoys de pays de Tourayne le
quel étant de retour d’Espangne desireux de connoitre les mœurs des nation etrangéres enfin de ce fesoit
achemine en flaandre pres monsieur de la Bordeye ambassadeur pour sa majesté près les archiducs ou il
est décidé le 16 jour de fevrier 1603
Nr. 66 E :V :
D.O.M.
Sepulture van Adriaen Verhelst fs Jan overl. den 31 maerte 1712, oudt 72 jaeren ende Anna houwmans fa
Adriaen syne huisvrouwe overl den …. Oudt … jaeren ’t saemen in huwelycke geweest 26 jaeren
Requiescant in Pace
Nr. 67 E:V:
Sepulture van Frans fs d’heer Ghelein Ghysberecht die overl. den 6 dag van 8ber 1655
Nr. 68 E:V:
Sepulture van Louwys Vandenberghe fs Adriaens ….. & …..
Nr. 69 E:V:
In den midden
Michiel Ficetsen Lubech hier begraben nach veilen Lansen Rennen und sen laven den 18 february 1639.
Saligh gestorben in den ……..
Nr. 70 E:P:
Op een schilderie staat het volgende:
Hier vooren licht begraven den eersaemen hynderyck haeyaert fs hynderyck cetat 11 april 1655 ende
Margarita De queckers fa Pieter syn huysvrouwe cetat 53 overlden 26 mei 1751 hebben te saemen gehadt
10 kynderen, Margarita, Hendryck, Mary, Nicolaus, Pietrnelle, Janneken, Françoise, hyndrick, Susana,
Catharina 1656
Bidt voor de zielen
Nr. 71 E:P:
Op eene idem schilderie staet:
Dese schilderie heeft gejond Joes Coppens enden syn huysvrouwe Geertrude Wytyns 1709
Nr. 72
Vrij Sepelture van Sr Pieter Jodocus Vereecke fs Sr Pieter overleden jongman den 14 maerte 1733, oudt 25
jaeren. Ende ter gedachtenisse van Sr Pieter Vereecke synen vader fs d’heer Judocus overl den 13 xber
1716, welken Sr Pieter Judocus begraven benevens Joff Francoise Clara Gouden hooft fa d’heer François
syne moeder overleden den 13 9ber 1708 heeft ‘tsyner memorie en den gonne van syne ouders doen
leggen desen steen.
Requiescant in Pace
Nr. 73 E:V:
Vrij sepulture van d’heer en de meester Benedictus Keutaert L.J.M de soone van Sr Norbert en de
Adriaenken heyndrix overl. voor schepen deser stede van Nieuport op den 3 mei 1720 saligher memorie en
de van Joff Anna Mary Bertram fa d’heer Jacques geprocreeert bij Joff Mary Van der veene syne
huisvrouwe te vooren weduwe van d’heer en de Mr Pieter Aernoudt L.J.R overleden sonder kinderen op
den 21 9ber 1739
Wiens ziele God gedencke
Nr. 74 E:P:
Sepulture van d’heer Adriaen Billiaert fs Cornelis schepen deser stede overl. den 24 july 1702: ende Joff
Mary Van genachte syn huisvrouwe te vooren weduwe van Sr Jacques Boerman junior fs d’heer Jacques
overl. den 25 april 1692 hebben ’t saemen geprocreeert 6 kinderen Adriaen, Ludovicus overl. 14 oust
1670, Mary Catherine den 3 9ber 1689, Adriaen over lden 3 oust 1706, Cornelis overl……, Pieter overl. den
11 july 1699 en Jan Baptiste overl. den ……… ende Joff Catharina Billiaert fa Cornelis voorzeyt jonge
dochter overl. den 29 8ber 1689.
In vrede mogen sy rusten
(Wordt vervolgd)
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Gemeentelijke correspondentieregisters als
genealogische bron (5)
door Joeri STEKELORUM
Correspondentieregisters van 21 januario 1848 tot 20 december 1862 (deel 3)
Terrier
Tery, Joanna-Theresia
Thibaut, Charles
Thibaut, Engel
Thibaut, Louis-Norbert
Thomas, David
Thybaut, Charles
Thybaut, Engelbertus
Uitersprot, Leonardus
Uyttersprot, Leonard
Valcke, Amelie-Sophie
Vanbeveren
Vanbeveren, Arsenius
Vanbeveren, Joseph
Vandaele, Engel
Vandaele, Engel-Bernard
Vandamme, Henricus
Vandamme, Louis

1903 (afloswateren)
1041 (burgerstand)
526 (milice)
345 (politie honden)
715 (milice de compte)
1283 (politie boeten)
1325 (milice);962 (milice);964 (milice)
974 (benaming leden armbestuur)
127 (visite dood lichaem)
148 (pension d'employé);152 (brevet de pension);153 (domicile)
1018 (milice mariage)
835 (aerde en zandwerken Noordburgweg)
1948 (politie)
851 (proces verbael mishandeling)
1927 (woonstverandering)
1928 (woonstverandering)
1064 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
719 (moulins à manege, reclamation);722 (industrie);737
(landbouwtentoonstelling);777 (industrie)
Vandenabeele, Carolus
1274 (buurtwegen)
Vandenabeele, Charles-Louis 1197 (politie bouwen)
Vandenberghe, Charles
718 (rosmolen);719 (moulins à manege, reclamation);750
(korenwindmolen)
Vandenberghe, Victoire
842 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der
ongelden);976 (fonds de non valeurs)
Vandenberghe, Victoria
956 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Vandenbroucke, Pieter-Ludovicus
743 (burgerstand inligtingen)
Vandenbussche, Carolus
740 (abonnementrol)
Vandenbussche, Charles
745 (aenslag abonnement);757 (reclamatie tegen aenslag
abonnementsrol);767 (aenslag abonnementsrol reclamatie)
Vandenkerckhove, Pierre
1884 (residence)
Vandepitte, Jean
1231 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Vandeweghe, Auguste
319 (milices volontaires);322 (milice volontaire)
Vanhoutte, Francois
95 (composition fabrique d'eglise)
Vanhoutte, Louis-Leopold
1320 (milice de compte);1326 (milice de compte);304 (milice appel)
Vanhove, Marie
1951 (onderstand)
Vanpoucke, Francisca
1115 (vraag onderstand)
Vantoortelboom, Isabele Rose 300 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Vantoortelboom, Isabelle
426 (militie)
Vantourenhout, Cornelis
171 (burgerstand);179 (begraefkosten);186 (begraefkosten)
Vantroostenberghe
946 (openbare feesten encadreering adressen)
Vanzugt, Rosalie
401 (bijstandswoonst)
Veranneman, Idesbaldus
1144 (militie appel)
Veranneman, Jean
403 (etat civil)
Verbrigghe, David
1322 (militie appel)
Verbrugghe, Baltazar
113 (schoollokaal, aanbesteding)
Verbrugghe, Balthazar
213 (schoolzael overneeming)
Verbrugghe, Benedictus
125 (schoollokaal);213 (schoolzael overneeming)
Verbrugghe, Joannes
1043 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der ongelden)
Verleene, Adele
812 (brandramp)
Verleene, Charles
812 (brandramp)
Verleene, Engelbertus
812 (brandramp)
Verleye, David-Ludovicus
306 (burgerstand)
Vermeesch
1223 (onderwijs hulponderwijzer)
Vermeesch, Brigitte-Constance 954 (milice mariage)
Vermeulen, Emanuel
1332 (vraag vernietiging uitweg tegenkanting)
Vermoote
1079 (epizootie)
Vermoote, David
813 (vraag onderstand op het 3de gedeelte van het fonds der
ongelden);849 (ordonnance de paiement)
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Vermoote, Henri
Vermoote, Henri-Francois
Vermoote, Pierre
Vermoote, Pieter
Vermote, Ange
Vermote, Henri-Francois
Vermote, Pieter
Verschoore, Pieter-Bernard
Vieren, Marinus
Vierval, Franciscus
Vierval, Francois
Vierval, Leopold-Louis
Vierval, Louis-Leopold
Vilain
Vossaert, Cecile
Wautters, Marie-Philippine
Wemaere
Wemaere, doctoor
Zonnekein, Jeanne Therese
Zonnekeyn
Zwertvaegher, Philippus
Zwertvaegher, Pierre

1057 (milice reclamation);1058 (milice reclamation)
1072 (milice);1309 (voyage sur mer);1882 (voyage sur mer)
679 (acte de devouement)
1920 (politie afsnijding gras);598 (edelmoedige daed)
1906 (evenements calamiteux)
1131 (voyage sur mer);1245 (voyage sur mer)
131 (cholera)
1929 (vrijgestelden veroordeelden);1930 (vrijgestelden veroordeelden)
896 (vraag onderstand);920 (vraeg onderstand)
1117 (benaming lid armbestuur)
322 (milice volontaire);840 (epizootie);841 (epizootie)
1320 (milice de compte);499 (taureaux)
1327 (milice de compte)
306 (burgerstand)
1092 (changement de domicile)
432 (etat civil)
1311 (vaccine)
789 (behandeling arme en zieke persoonen)
105 (milice);298 (milice)
161 (voyage sur mer);380 (milice voyage sur mer)
308 (voorlopige onderstand);309 (voorlopige onderstand)
1177 (milice);1199 (milice congé de faveur);1296 (voyage sur mer);1862
(voyage sur mer);1906 (evenements calamiteux)
Zwertvaegher, Pierre-Jacques 1221 (milice);1949 (voyage sur mer);1955 (milice, voyage sur mer)

Correspondentieregister van 2 januari 1863 tot 5 oktober 1871
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
100
200
300
400
500
600

02/01/1863
14/02/1864
17/06/1865
19/07/1866
21/09/1867
10/02/1869 (na 504 begint opnieuw 405 (ipv 505), aldus is 500=600)
16/01/1871 (na 504 begint opnieuw 405 (ipv 505), aldus is 500=600)

Annys
Annys, Henricus
Annys, Seraphinus
Baert, pastoor
Bartholomeus, Seraphinus
Bauwens-Vanderdonckt
Bedert, Ludovicus
Bertier
Billoot
Billoot, Ange
Billoot, Franciscus-Xaverius
Billoot, Francois Xavier
Billoot, Nathalie
Blondé, Marie Louise
Boels, David
Borrelle, Francois
Borrelle, Francois Jean
Bouche, Pieter
Bril, deurwaarder
Butaeye, Justine
Butaeye, Marie Therese
Calcoen
Calcoen, Auguste Leopold
Calcoen, David
Calcoen, Engelbert
Calcoen, Francois Louis
Calcoen, Leopold
Chamon, Charles Louis

159 (acte de devouement)
54 (brandramp, edelmoedigheid)
54 (brandramp, edelmoedigheid);47 (brandramp)
410 (burgerstand)
492 (onderstand)
28 (bijstandswoonst)
329 (geneeskundige zorgen)
244 (voorlopigen bijstand)
327 (affaire particuliere)
320 (mandats de paiement)
26 (militie)
267 (milice)
501 (verpleegdagen hospitaal)
413 (etat civil)
214 (voyage sur mer);231 (voyage sur mer);497 (voyage sur mer)
365 (milice decompte);368 (listes electorales);379 (milice congé)
210 (milice);212 (milice)
110 (voorlopigen bijstand);121 (voorlopigen bijstand);207
(bijstandswoonst);35 (voorlopigen bijstand)
114 (vraeg om gratis te procedeeren)
141 (onderstandswoonst)
141 (onderstandswoonst)
309 (affaire militaire)
338 (affaire militaire)
367 (bijstandswoonst);390 (bijstandswoonst)
606 (chasse, condamnation)
191 (effets d'habillement);194 (effets militaires)
302 (affaire militaire)
547 (militie);548 (militie, deserteur)
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Chamon, Charles Louis Bernard
489 (milice remplacement)
Chamon, Louis
537 (militie);538 (militie)
Chamon, Louis Xavier
528 (quittance)
Claeys
558 (benoeming secretaris);595 (klacht);70 (kiezing stemopnemers)
Claeys, Franciscus
233 (gemeenteraadsheer, ontslag);236 (ontslag raadsheer);237
(gemeenteraadsheer, ontslag);541 (kiezing)
Copillie, Virginie
613 (domicile de secours)
Coppilie, Angebert
613 (domicile de secours)
Coppillie, Ange Eugene
209 (milice);391 (milice);396 (milice)
Coppillie, Engelbert
560 (affaire militaire)
Cornelis, Pierre
213 (cadastre)
Cornette, Basilius Eugenius
30 (voorlopigen bijstand);46 (onderstandsdomicilie)
Cornette, Eugenius
16 (voorlopigen bijstand);8 (voorlopigen bijstand);9 (voorlopigen bijstand)
Cornille
247 (agriculture)
Cornille, Honore
290 (milice)
Cornille, Honorus Aloysius
279 (militie, oproeping miliciens)
Cornille, Jacobus
325 (kiezing stemopnemers);363 (installatie schepenen);230 (personneele
belasting);92 (installatie schepenen, raadsheeren);558 (benoeming
secretaris)
Cornille, Jacques
155 (contribution personnelle);476 (contribution personnelle)
Cornille, P.A.
399 (placement de fonds, fabrique d'eglise)
Cornille, Petrus
71 (kiezing stemopnemers)
Corteel, Thomas
10 (acte de devouement)
Cuveele, David
565 (milice);603 (milice)
Cuveele, Francois
400 (milice);565 (milice);603 (milice)
Cuveele, Josse
564 (milice);604 (milice)
Cuveele, Josse Francois
369 (milice);33 (milice)
De Peellaert
153 (verpagting gras gewassen);190 (verpagting gras gewassen);199
(verpagting gras gewassen);67 (buurtwegen);78 (buurtwegen)
Debra, Louis
438 (burgerstand)
Debrauwere, Adele
579 (cautionnements, demande en remboursement)
Debrauwere, notaris
613 (domicile de secours)
Debruyn
451 (rechststreekse belastingen, woonst ontvanger)
Debruyne, Eulalie
148 (bijstandswoonst);206 (frais de sejour et d'entretiens);430 (frais de
sejours, entretien);443 (kwittancie van storting)
Deburggraeve, Pierre
112 (côtes irrécouvrables)
Declerck
588 (milice)
Declerck, Jacobus
200 (grasgewassen, goedkeuring proces verbael);92 (installatie
schepenen, raadsheeren)
Declerck, Jacques
151 (décès echevin);75 (contribution personnelle)
Declercq
577 (buurtwegen)
Declercq, Albert Joachim Francois
210 (milice)
Declercq, Albertus
321 (cholera)
Declercq, Ange
480 (militaire, mariage)
Declercq, Franciscus
230 (personneele belasting);447 (veeziekte);448 (veeziekte);321 (cholera)
Declercq, Francois
155 (contribution personnelle);406 (contribution personnelle);476
(contribution personnelle);75 (contribution personnelle);271
(gedenkteeken voor Leopold I)
Declercq, Jean
521 (afslag boete)
Declercq, Joseph
513 (delis de chasse, requete grace)
Declercq, Ludovicus
321 (cholera)
Decoster
415 (onderhoud)
Decrop
227 (veeziekte)
Decrop, Pieter
445 (diefstal)
Dedeyster, Louis
290 (milice)
Delaeter, Edouard
384 (plaatsing van eene buize);385 (plaatsing van eene buize)
Delaeter, Eduardus
199 (verpagting gras gewassen)
Deman, Charles
311 (milice)
Demarez, Eugenia Genoveva 305 (provisoiren onderstand);306 (provisoiren onderstand);310
(provisoiren onderstand)
Derieuw
159 (acte de devouement)
Derieuw, Amand
238 (onderstandsdomicilie);10 (acte de devouement)
Derudder, Edmondus
215 (politie)
Desaever, Franciscus
111 (voorlopigen bijstand);3 (provizoiren onderstand);37 (provisoiren
onderstand);4 (provisoiren onderstand)
Desaver, Isabelle Therese
475 (milice, mariage)
Deseck
404 (herstelling pastorijhuis en kerkgebouw)
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Desmedt, Marie
Desodt, Louis

286 (onderhoudskosten)
372 (voorlopigen bijstand);373 (voorlopigen bijstand);428 (provisoiren
onderstand);506 (provisoiren onderstand)
Deswarte
404 (herstelling pastorijhuis en kerkgebouw)
Detollenaere
541 (kiezing);70 (kiezing stemopnemers)
Detollenaere, Engelbertus
271 (gedenkteeken voor Leopold I)
Devinck, Marie
136 (police)
D'haem, Pieter
12 (schoollokaal)
Durieu, Amandus
143 (politie)
Eloit, Jean
10 (acte de devouement)
Foquer, P.
399 (placement de fonds, fabrique d'eglise)
Foqueur
321 (cholera)
Foqueur, Pierre
517 (cadastre)
Foqueur, Pieter
271 (gedenkteeken voor Leopold I)
Gardelein, Anna Therese
500 (politie)
Godderis, Charles
509 (delis de chasse, requete grace);516 (afslag boete);119
(collocation);120 (collocation)
Goutsmit
327 (affaire particuliere)
Goutsmit, Louis
91 (veldwagter, overlijden);122 (milice)
Goutsmit, Ludovica Regina
84 (brandramp);85 (brandramp)
Goutsmit, Ludovicus
103 (veldwagter, kandidaten);239 (veldwagter, definitieve benaming)
Goutsmit, Marie
93 (militie)
Goutsmit, Pieter Albertus
104 (veldwagter provisoir)
Holm, J.
438 (burgerstand)
Hooft, Dominicus
220 (onderstand)
Hosten
227 (veeziekte);595 (klacht);594 (droit de patente, repartiteurs)
Hosten, Desiderius
558 (benoeming secretaris)
Hosten, Desire
183 (lid armbestuur, benoeming);518 (burgerwacht, kiezing onder
lieutenant);546 (armbestuur, benoeming lid);593 (contribution
personnelle);545 (directe belastingen)
Huet, Edouard
402 (milice, remplacement);569 (milice)
Kesteman, Barbara
352 (burgerstand)
Kesteman, Barbara Francisca 471 (plaatsing ouderling);527 (plaatsing godshuis Zevecote)
Kesteman, Lambertus
74 (justitiekosten)
Kesteman, Nathalie Rosalie
248 (milice, mariage)
Kesteman, Pieter
117 (bijstandswoonst);149 (bijstandswoonst);160 (verpleegkosten);278
(verpleegkosten)
Kesteman, Sophie
232 (domicile de secours)
Ketelers, Engel
199 (verpagting gras gewassen)
Kornelis, Pierre
132 (cadastre);514 (milice)
Kornelis, Pierre Jacques
113 (garde champetre);115 (police, garde champetre);122 (milice);126
(milice mariage);55 (milice, congé);6 (milice);93 (militie)
Kornelis, Pieter
239 (veldwagter, definitieve benaming);349 (veldwagter, definitieve
benaming);440 (noordweegsche aardappelen)
Kornelis, Pieter Jacobus
124 (kleeding veldwagter)
Lacouter
294 (feesten)
Lacoutere, Joannes
51 (lager onderwijs, jaerwedde schoolonderwijzer)
Laplaese, Hendrik
437 (voorlopigen bijstand)
Laplaese, Henricus
138 (fonds de montaleurs);82 (brandramp);83 (brandramp);84
(brandramp);85 (brandramp);86 (vraeg onderstand)
Laplaese, Rosalie
84 (brandramp);85 (brandramp)
Laplasse, Hendrik
507 (voorlopigen bijstand);563 (voorlopigen bijstand)
Lazoore, Jan
524 (kerkfabriek,vraag om in recht te staan)
(wordt vervolgd)
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Errata boek burgemeesters
Dirk CAILLIAU
In het pas verschenen boek ’t Zit in de Familie… over de burgemeesters van het arrondissement Veurne
zijn enkele fouten geslopen die inmiddels zijn ontdekt. Vandaar de lijst hierna. Ook in de kwartierstaat van
Henri Lodewijk LYCKE, burgemeester in Zoutenaaie werden we op een verkeerd spoor gezet. Vandaar dat
we op de laatste pagina van deze nieuwsbrief de kwartierstaat helemaal hernemen. Deze errata zullen ook
op de website van VVF-Westkust worden weergegeven en zullen in deze nieuwsbrief en op het web worden
bijgehouden voor zover zich nog wijzigingen voordoen.
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22 & 23 ; P.J. Ameeu : moet zijn + (ovl) 26/6/1811 i.p.v. °(geb.)
2 (+ BY 21/11/1803, niet Krombeke)
1 : XX BY 22/9/1803 (i.p.v. 2/9/1803)
2 : + BY 5/11/1792 (niet 4/11)
10 & 11 : Huw datum (1755, onmogelijk gezien man + 1751 en vrouw +1720)
10 XX Dorothea Visage, BY 7/2/1721
1 : J.C. Gast, + BY 8/10/1857
1 : X Amelia Josephina Butaye (°6/12/1826), niet 7/12
14 & 15 : X Herzeele 28/5/1765
1 : XX Z. Ph. Gesquiere (°BY 11/3/1841), niet 12/3
6 & 7 : Huw BY 4/2/1781 (niet 5/2)
1 : Ovl Callewaert : 4/3/1951 (niet 1851)
9 : Ovl 19/9/1814 (niet 20/9)
6 &7 : Huw. 7/2/1816 (niet 16/2)
12 & 13 : Huw. 17/11/1715
31 : Ovl Maria Jacoba Quinget : BY 17/2/1822 (niet Leisele, 18/2/1722)
5 : Ovl 8/10/1857 (niet 20/10/1857)
9 : Ovl 21/1/1820 (niet 21/2)
9 : +BY 14/7/1809
1 : Lud. Bened. Vercoutter : °BY 3/7/1845
6 & 7 : Huw. : 19/8/1868 (niet 17/8)
13 : °BY 8/6/1799 (niet 2/2)
12 & 13 : X BY 2/8/1785 (niet 20/8)
13 : + Houtem 1/4/1824 (niet 5/4)
13 : + BY 14/7/1807
1 : Joanna Theresia Best : °BY 8/3/1800 (niet 28/9/1798)
1 : °BY 30/8/1858 (niet 31/8)
10 : °BY 31/1/1817 (niet 17/1/1817)
28 : Franciscus Albertus Andreas Lips : + BY 8/12/1867
29 : G.C. Alderweireld : °BY 22/7/1786 ; + BY 24/10/1870
30 : +BY 12/4/1856
31 : +BY 4/10/1866
5 : + Avekapelle 6/9/1783 (niet 16/9)
8 & 9 : X St Catharinecapelle, 24/6/1710
14 & 15 : X BY 4/2/1781 (niet 5/2)
28 : °BY 2/6/1740
29 : °BY 7/6/1755
12 & 13 : X BY 28/9/1713
13 : °BY 15/3/1690
6 : °BY 16/2/1720 ; +BY 13/3/1790
7 : °Gijverinkhove 31/7/1732 ; +BY 7/6/1805
6 & 7 : X BY 19/11/1751
14 : +BY 24/8/1828 (niet 25/8/1825)
15 : +BY 30/7 (niet 31/7)
6 & 7 : X BY 18/10/1820 (niet 28/10)
11 : +BY 20/5/1825 (niet 24/4/1823)
12 : +BY 15/6/1766 (niet Wulpen)
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° Lampernisse, 08‐03‐1824
g Nieuwkapelle, 31‐05‐1904

° Lampernisse, 08‐02‐1824
g Alveringem, 15‐01‐1900
werkman

° Alveringem, 30‐12‐1859
g Zoutenaaie, 13‐10‐1930
x Steenkerke, 30‐01‐1888 met Celina PAUWELS (° Steenkerke, 14‐12‐1869, g Zoutenaaie, 29‐10‐1906)
dv. Franciscus PAUWELS (g Steenkerke) & Josephina FLORIZOONE
xx Pervijze, 08‐05‐1909 met Romanie VERHAEGHE (° Avekapelle, 28‐07‐1876, g Woumen, 03‐11‐1939)
dv. Franciscus VERHAEGHE & Anna‐Theresia MATTEN

Henri‐Lodewijk LYCKE

Maria‐Theresia DEMEESTER

Ludovicus‐Leopoldus LYCKE

5 6

13 14

x

g Lampernisse,
22‐02‐1798

Petrus‐Jacobus‐Franciscus DEMEESTER
Barbara‐Josepha PORTIER
°Wulpen, 15‐06 1786
° Lampernisse, 19‐03 1778
g Lo (?) na 1853
g Kaaskerke, 08‐02‐1834
werkman
x Lampernisse, 21‐06‐1815

11 12

g Lampernisse,
05‐02‐1798

31
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Anna‐Constantia
HUYGHE

29 30

Engelbertus‐Jacobus
PORTIER

27 28

Joanna‐Francisca
COOPMAN

° Oeren,
° Wulpen,
ca. 1754
09/03/1757
g Wulpen,
g Wulpen,
07/07/1825
20/04/1843
x Wulpen, 15/05/1781

x Lampernisse, 29‐04‐1853

Maria‐Cecilia DETOLLENAERE
° Lampernisse, 06‐04‐1782
g Lampernisse, 1876

° Nieuwkapelle,
26‐07‐1721
g Lampernisse,
g Lampernisse,
02‐05‐1799
09‐02‐1808
x Lampernisse, 13‐10‐1767

Petrus‐Jacobus
DEMEESTER

25 26

KW 20 & 21 = Franciscus DETOLLENAERE & Jacoba‐Francisca SNICK
KW 24 & 25 = Joannes‐Henricus DEMEESTER & Anna‐Godeliva VANDEKERCKHOVE
KW 26 & 27 = Petrus‐Damianus COPMAN (Wulpen, 1735‐1764) & Maria‐Joanna KYNDT (°Oostduinkerke, 1743 g Wulpen, 24‐02‐1784)

1

9 10

23 24

Leocadia‐Bibiana
VERHAEGHE

21 22

Judocus‐Ferdinandus
DETOLLENAERE

19 20

x Lampernisse, 19‐04‐1815

Leopoldus‐Ludovicus LYCKE
° Pervijze, ca. 1791
g Lampernisse, 1858

landbouwer

2

4

8

Joanna‐Clara
MESSELYN

° Kaaskerke,
° Oudekapelle,
voor 1766
29‐01‐1756
g Schore,
g Schore,
11‐08‐1798
na 1812
x voor 1786

Jan‐Pieter‐Jacobus
LYCKE

16

Kwartierstaat van Henri Lodewijk LYCKE, burgemeester in Zoutenaaie

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Westkust
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)
driemaandelijkse NIEUWSBRIEF
okt.-nov. december 2010

jrg. 10 nr. 4
Afgiftekantoor 8630 Veurne P309454

Verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

Centrum VVV-Westkust, C.C.Taf Wallet, Veurnestraat 109 (2de verdiep), 8670-Koksijde (Sint-Idesbald)
Webstek: http://www.vvf-westkust.be
e-mail: vvfwestkust@gmail.com
Bestuur:
Joeri Stekelorum
voorzitter
Hilon Vanleenhove secretaris
Marc Derudder
penningmeester

Leden
Johny Vanheste: archivaris
Jef Cailliau: alg. expertise, auteur
Willy Moons: redacteur

België-Belqique
P.B.-P.P.

Gaby Van Canneyt
Redgy Vermote
Dirk Cailliau, Chantal Loones

8630 VEURNE
BC 5831
Vertrouwelijk

AGENDA
Alle activiteiten hebben plaats in het lokaal van VVF-Westkust, Veurnelaan 109, 2de verdieping, Sint-IdesbaldKoksijde (ex-home Pecher) tenzij anders vermeld

Op vrijdag 21 januari 2011 om 18 uur algemene vergadering VZW VVF-Westkust
om 19 uur nieuwjaarsreceptie voor leden en vrienden.
Op zondag 13 maart 2011 om 10 uur Jean Huysmans met een voordracht over
“Mormonen en hun projecten”.
Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
en op elke eerste woensdag van elke maand van 19 tot 22 uur.
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KOKSIJDE

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?
Je stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum € 80 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-AntwerpenMerksem, tel. 03-646.99.88.
________________________________________________________________________________________

Alle betalingen door overschrijven op 979-6222864-28 van VVF-Westkust vzw. Voor de buitenlanders
IBAN BE37 9796 2228 6428 en BIC ARSPBE22. Opgelet: het banknummer 979-2656699-68 is vervallen.
62

Verbroedering tussen VVF-Westkust en CRGFA-Rosendaël
door Joeri STEKELORUM

Zaterdag 6 november trokken 15 leden van onze VVF Westkust afdeling naar het documentatiecentrum van de CRGFA (Centre de Recherche Généalogique Flandre-Artois) te Rosendael,
deelgemeente van Duinkerke. Via de autosnelweg 20 minuten rijden, 20 kilometer ver.
De bibliotheek van deze antenne
van de Noord-franse
genealogische vereniging is
gevestigd in een school voor
volwassenonderwijs. Parkeren
kan op de binnenkoer van de
school, gelegen in een zijstraat
van de Boulevard de la
République, de grote
verbindingslaan tussen
Duinkerke, Malo-les-Bains en
Rosendaël.

Aandachtige deelnemers luisteren naar de toelichting door
Sylvie Leboeuf en Ginette Vanbleu

Op de eerste verdieping werden
we warm onthaald in de twee
(klas)lokalen die door de CRGFA
gebruikt worden. De kasten in de
klas herbergen een ware schat
aan informatie en documentatie

Naarstig zoeken naar het onbekende
voor genealogen die in Noord-Frankrijk opzoekingen moeten doen om hun familiegeschiedenis
samen te stellen.
We werden hartelijk te woord gestaan door voorzitter Sylvie Leboeuf, bijgestaan door vice-voorzitter
Ginette Vanbleu en een schare zeer bereidwillige lokale medewerkers. We kregen, bij een kopje
geurige koffie en een koekje, uitleg over wat we in hun bibliotheek kunnen raadplegen en hoe het
systeem werkt.
Een aantal leden kon nuttige kontakten leggen met collega genealogen uit de Duinkerkse regio. Het
was bijzonder om vast te stellen dat wij van hen kunnen leren, en zij van ons.
Nadien kon elke deelnemer naar hartelust de gewenste werken consulteren. Het volstaat om aan de
hand van de catalogus (te downloaden via http://www.crgfa.org/catalog.html) de gemeente en het
nummer op te schrijven en het boekdeel wordt prompt voor je uitgehaald.
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De collectie bestaat grotendeels uit parochieregisters en registers van de burgerlijke stand.
Afhankelijk van gemeente tot gemeente zijn er de zgn. tables (tafels, alfabetisch of chronologisch),
dépouillements (transcripties van akten) en photocopies (kopies van de originele akten). Verder zijn
er ook naslagwerken van de regio en uitgegeven familiegeschiedenissen en tal van gepubliceerde
bronnen (staten van goed, poortersboeken, huwelijkskontrakten, enz.
Voor details verwijzen we naar de catalogus.
Het was alvast een leerrijke kennismaking met onze zustervereniging van over de schreve. Wijzelf
gaan er in elk geval nog eens terug en kijken er alvast naar uit om in 2011 met onze afdeling op
bezoek te gaan in Bailleul, waar de hoofdzetel van de vereniging is gevestigd. We hopen dat dit de
basis is voor een meer intensieve uitwisseling en ontmoeting tussen onze beide verenigingen. Op
29 januari 2011 mogen we de CRGFA-leden trouwens reeds in ons documentatiecentrum in SintIdesbald ontvangen.

De delegatie van VVF- Westkust die een stap in het onbekende Noord-Frankrijk heeft gezet.
Praktisch: de antenne te Rosendaël is geopend elke 2de en 4de zaterdag van de maand van 14-18h;
boeken kunnen ter plaatse ingezien worden en sommige zelfs worden ontleend
Het lidgeld (formulier: zie http://www.crgfa.org/cotisation.doc) van de CRGFA bedraagt 30 euro per
jaar (34 euro voor nieuwe leden), waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot hun documentatiecentra
en vier maal per jaar het tijdschrift, waarop onze afdeling overigens ook is geabonneerd en
raadpleegbaar is in onze bibliotheek.
_______________________________________________________________________________

Goed om weten

door de redactie



In interessante internetsite is http://ghdk.flandre.free.fr/histoire.php met tal van gegevens
burgerlijke stand en PR van net over de schreve...Kan wel enkel met mozilla firefox worden
geraadpleegd.



De nieuwjaarsreceptie van VVF-Wesrtkust heeft plaats op vrijdag 21 januari om 19 uur. Op
het programma staat de nieuwjaarsspeech van voorzitter Joeri Stekelorum die ook enkele
genealoische knepen zal onthullen.



VVF-Westkust zoekt een (amateur-)graficus die gratis voor onze vereniging een nieuwe
huisstijl met nieuw logo wil ontwerpen. Kandidaten laten zich overtuigen door voorzitter Joeri
Stekelorum. Achteraf geven wij goede referenties !
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VVF-Westkust op kasteelbezoek
door Joeri STEKELORUM

Zaterdag 16 oktober trok VVF-Westkust met een veertiental geïnteresseerden richting Kortrijk. In
deelgemeente Marke bereikten wie via een idyllische dreef het kasteel van de familie de Bethune.
Na een korte wandeling door het schitterend onderhouden kasteelpark werden we door baron
Emmanuel de Bethune hartelijk ontvangen in zijn privé-bibliotheek. Deze is smaakvol en praktisch
ingericht in een van de bijgebouwen van het kasteel. Een collectie van 40.000 boeken, voornamelijk
betreffende de geschiedenis van België en van West-Vlaanderen, stond er op onze geïnteresseerde
blikken te wachten. Baron de Bethune schetste ons de geschiedenis van de bibliotheek, die terug
gaat tot het midden van de 19de eeuw. Hij toonde ons enkele van zijn meest indrukwekkende
collectiestukken. Daarbij een prachtig bewaarde wiegedruk (incunabel) uit de 15de eeuw over de
wereldgeschiedenis. Het was de tijd dat men nog de letters uit perenhout sneed om te kunnen
drukken. Kleur bestond nog niet, maar werd wel reeds manueel ingetekend in het boek. Ook een
van de eerste kleurendrukken uit de 16de eeuw mochten we aanschouwen.

VVF-Westkust op de trap van het kasteel de Bethune in Marke.
Daarna was het de beurt aan enkele unieke werken over Veurne, waaronder een handschrift (van
uit het einde van 18de eeuw met daarin de Annalen van Veurne en persoonlijke notities van de
auteur (Philibertus Josephus Buttein), een luxe uitgave van Veurne’s beschermheiligen van Ad.
Duclos enz.
Een schitterend familiestuk was een miniatuur gemaakt door kloosterzusters rond een gedicht van
Guido Gezelle, ter ere van de doop van een van de voorouders van baron de Bethune.
Na deze toelichting door baron de Bethune, konden we onder deskundige leiding van Werner
Peene, die als vrijwilliger één dag per week helpt aan het ordenen van het archief, een bezoek
brengen aan het archief van baron de Bethune. Dit bestaat uit circa 600 strekkende meter,
opgedeeld in familiearchief (waaronder dit van Jean-Baptiste de Bethune, grondlegger van de
neogotiek in Vlaanderen) en documentaire collecties (postkaarten, oorlogskranten, rouwbrieven,
bidprentjes, Popp kaarten en glasnegatieven). Werkelijk indrukwekkend wat er doorheen de jaren
verzameld is geworden !
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In het blauwe salon

Bij een prachtig ingekaderd gedicht van Gezelle

Daarna konden we kennismaken,in een ander bijgebouw, met de tijdschriftencollectie (1785-heden,
683 titels goed voor zo'n 250 strekkende meter). Deze bevat heel wat nationale 18de en 19de-eeuwse
wetenschappelijke tijdschriften, vooral m.b.t. archeologie, kunst en geschiedenis, monumentenzorg
e.a. Het grootste deel van deze collectie is vooral regionaal relevant (West-Vlaanderen en NoordFrankrijk) en heeft betrekking op de socio-culturele en maatschappelijk-politieke inbedding in de
regio (verenigingsleven, volks- en cultuurleven, heemkunde,...). Opmerkelijk is ook de uitgebreide
collectie binnen- en buitenlandse zondags-, gezins- en familiebladen.
Na afloop van dit bezoek werden
we zeer hartelijk ontvangen door
baron en barones de Bethunevan Cauwelaert, waar we in het
Blauwe Salon samen van een
heerlijk glas rode wijn mochten
genieten. Het was een
gelegenheid om wat bij te praten,
terwijl baron Emmanuel ons de
geschiedenis van het kasteel
vertelde. VVF Westkust toonde
zijn dankbaarheid aan het
echtpaar met het overhandigen
van een smulmand met
streekproducten.

In de bibliotheek
Werner Peene uit Gistel, vrijwilliger bij de stichting de Bethune.

We voelden ons allen na afloop
van het bezoek ook een beetje
kasteelheer of kasteeldame…
Met dank aan de familie de
Bethune en aan onze vriend

Voor de achterblijvers brachten we het mooie boek Le château de Marke, deux cents ans d’histoire,
geschreven door Emmanuel de Bethune (2009) mee. Het is te raadplegen in onze VVF-bibliotheek.
Praktisch en voor meer info: zie http://www.stichtingdebethune.be, met daarop o.a. de beknopte
geschiedenis van de Stichting de Bethune, de catalogus van de tijdschriften, overzicht van de
archieven en deels de catalogus van de bibliotheek (die grotendeels nog op steekkaarten ter plaatse
staan...)
Ook Werner Peene heeft op zijn http://www.erfgoedblog.be een aantal rouwbrieven uit de collectie
de Bethune ter beschikking gesteld.
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Een bidprentje “de Herckenrode” in de verzameling van VVF-Westkust
door Daniel JSM PEETERS, Zwijnaarde

In de rijke verzameling van bidprentjes van de VVF Westkust bevindt zich onder referentie 17.783 het
bidprentje van Euphrasie de Herckenrode.
Euphrasie Marie Augustine barones de Herckenrode is
geboren te Herfelingen op 19 augustus 1823 en overleden
1
te Izegem op 16 juni 1895 . Zij trouwt met Louis Désiré
d’Heygere(1819-1861). Zij zijn de ouders van Albert
d’Heygere, pastoor van Aalbeke in 1911.
Haar ouders zijn François Xavier Joseph Baron de
2
Herckenrode getrouwd te Kortrijk op 18 februari 1818 met
Mélanie Adelaïde Gortebecke. Deze is geboren te Tielt en
is overleden te Kortrijk op 19 februari 1851 en is de
dochter van Albert Jean Gortebecke en van Jossine
Derammelaere.
de

François Xavier Joseph Baron de Herckenrode ooit 2
Luitenant in dienst der Nederlanden en geboren op 13
augustus 1796 te Groot Gelmen (Limburg) in het Kasteel
van ter Motte en sterft te Brussel in 1848. Hij is de zoon
van Joseph Antoine François Baron de Herckenrode, Heer
van Waenrode en ter Motte, geboren te Leuven op 13
maart 1756, overleden in zijn kasteel van ter Motte te
Groot Gelmen op 16 augustus 1801, Licentiaat in de beide
rechten op 8 april 1778, senator en chef-mayeur van
Leuven (Burgemeester), eedaflegging op 28 juni 1790,
getrouwd te Namen op 11 september 1786 met Jeanne
Marie Claire d’Udekem, geboren te Leuven op 11
september 1762 en overleden te Brussel op 12 mei 1821
(O.L.Vrouw van ten Zavel). Zij hertrouwt in 1811 als
weduwe met Antoine Victor Modeste Crésence Marie de
Jamblinne de Noville, voorheen Heer van Noville en
Meeux (°1765 + 18

Schilderij van de Joseph Antoine
François baron de Herckenrode en zijn
vrouw Jeanne Marie Claire d’Udekem,
grootouders van Euphrasie de
Herckenrode. Volgens de familietraditie
zouden deze schilderijen in de streek
rond Kortrijk zijn of lang geweest zijn
evenals andere familiedocumenten.

Jeanne Marie Claire d’Udekem is de zus van Jacques François Joseph d’Udekem, geboren te Leuven op 26
februari 1758 en getrouwd met Maximilienne Josèphe d’Onyn de Chastre, rechtstreekse voorouders van
de
prinses Mathilde, zij is dus haar tante in de 6 generatie.

1

Bidprentje, verzameling VVF Westkust.
Huwelijksakte, Kortrijk, aktedatum 18-02-1818: Bruid: Mélanie Adélaide Gortebecke. Bruidegom: François X De
Herckenrode, Vader: Joseph Antoine François De Herckenrode,Moeder bruidegom: Jeanne Marie Claire Dekem (noot
lees d’Udekem). Vader: Albert Jean Gortebecke Moeder: Jossine Derammelaere” Bron: Rijksarchief.
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2

François Xavier Joseph de Herckenrode, de echtgenoot van Mélanie Adelaïde Gortebecke, is de oom van de
gekende genealoog en heraldicus Jacques Salomon François Joseph Léon baron de Herckenrode. In 1864
zal deze laatste en overige familieleden een klacht indienen omdat Jacques Gro... het zegel van de al
overleden François Xavier Joseph de Herckenrode, familiedocumenten en vervalste documenten gebruikten
om geld af te troggelen van adellijke families en religieuze congregaties. De dader die tot een gevangenisstraf
werd veroordeeld gebruikte hierbij vervalste officiële stukken van 1862 en 1863, zogezegd van de gemeente
St. Joost ten Noode, waaruit bleek dat François Xavier Joseph de Herckenrode nog in leven was terwijl hij 15
jaar eerder overleden was.
Gegevens Gortebecke
Albert Jean Gortebecke x met Jossine Derammelaere, waarvan:
3

1. Marie Joséphine Gortebecke, trouwt te Kortrijk op 9 augustus 1815 met Godefroid Jacques Donche, zoon
van Jean Baptist Donche en van Barbe Antoinette Debreemaecker,geboren te Brugge op 18 december 1750
en er overleden op 2 april 1829, dochter van Jean Baptiste Debreemaecker, geboren te Aalst in 1822 en
overleden te Brugge op 30 april 1803 en van Rosa Jacoba Bonte, waarvan:
1.1 Julie Caroline Marie Donche, getrouwd op 30 oktober 1844 te Kortrijk met Félix François Valcke,
zoon van Augustin Joseph Valcke en van Mara Francisca Vercruysse.
4

1.2. Pauline Marie Donche trouwt te Kortrijk op 31 januari 1849 met Henri Michel Delacroix, zoon van
Antoine Josse Delacroix en van Françoise Josèphe Dejonghe. Zij trouwt opnieuw 10 jaar later op 13
5
september 1859 te Kortrijk met Joseph Hoeffel, zoon van Charles Hoeffel en van Madeleine
Schvartzinberger.
6

2. Louise Jeanne Gortebecke, getrouwd te Kortrijk op 23 november 1814 met François Antoine Clemmen,
zoon van François Clemmen en van Isabelle Claire Berlamont.
3. Mélanie Adelaïde Gortebecke, geboren te Tielt, overleden te Kortrijk op 19 februari 1851, getrouwd te
Kortrijk op 18 februari 1818 met François Xavier Joseph de Herckenrode, baron, geboren op 13 augustus
1796 te Groot Gelmen in het Kasteel van ter Motte, overleden in 1848 te Brussel, oud 52 jaar, waarvan drie
7
dochters :
3.1. Mélanie Aimée Constance de Herckenrode, geboren te Kortrijk in 1817 en er ongehuwd
8
overleden op 27 juni 1851 , oud 34 jaar, ”modiste” (hoedenmaakster/ontwerpster voor vrouwen),
wonende te Kortrijk O.-L.-Vrouwstraat.
9

3.2. Florence Charlotte Marie Anne de Herckenrode, geboren te Mechelen op 13 juli 1819 en er
daags nadien overleden.
3.3. Euphrasie Marie Augustine de Herckenrode van wie het bidprentje is, geboren te Herfelingen op
19 augustus 1823 en overleden te Izegem op 16 juni 1895 in de leeftijd van 71 jaar, ook “modiste”,

3

Huwelijksakte, microfilm Kortrijk, 1073509, datum: 9/08/1815, akte: f47v, bron: Databanken akten West-Vlaanderen,
Vrijwilligersarbeid.
4
Huwelijksakte, Analyse van huwelijksakten in West-Vlaanderen, Kortrijk, aktedatum 31-01-1849, nr. 11, bron:
Rijksarchief.
5
Huwelijksakte, Kortrijk, microfilm 1072449, 13/09/1859, akte 168, bron: Databanken akten West-Vlaanderen,
Vrijwilligersarbeid.
6
Huwelijksakte, Kortrijk, microfilm 1073509, 23/11/1814 akte f58, bron: Databanken akten West-Vlaanderen,
Vrijwilligersarbeid.
7
Volledigheidshalve verwijzen wij nog naar het bidprentje ref. 4356 uit de verzameling van VVF Westkust van ene
Léonie Aline Gortebecke, geboren te Doornik op 8 september 1835 en overleden te Heule op 22 december 1904, dochter
van ene Mélanie Adelaïde Gortebecke, zonder vermelding van vader. Léonie Aline Gortebecke trouwt op 9 mei 1864 te
Kortrijk met Livin François Vermote (er is minstens één dochter te vinden met afstamming), overleden te Izegem op 22
juli 1869, zoon van Séraphin Jean Vermote en van Anne Thérèse Lehouck, zonder dat enige band met de onder 3
vermelde Mélanie Adelaïde Gortebecke kon aangetoond worden.
8
Overlijdensakte,” Burgerlijke Stand: Overlijdensakte, Kortrijk, aktedatum 28-06-1851, overledene Mélanie Aimée
Constance De Herckenrode, geboorteplaats Kortrijk, leeftijd 34 jaar , overlijdensdatum/plaats 28-06-1851 te Kortrijk,
Vader: François Xavier De Herckenrode. Moeder: Mélanie Adélaide Gortebeke.” Bron: Rijksarchief.
9
De Ware Vrienden van het Archief van Mechelen: geboorte: “De Herckenrode Florence Charlotte Marie Anne
geboren/akte: 14.7.1819 docher van François Xavier en van Melanie Adelaïde Gortebecke;” akte 1818 nr.446 en
overlijdensakte te Mechelen 1819 nr 335.
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getrouwd te Kortrijk op 26 juni 1850 met Louis Désiré d’Heygere,
schrijnwerker, waarvan mij een zoon en twee dochters bekend
zijn:
3.3.1. Mélanie Léontine Marie d’Heygere, geboren te Kortrijk in
maart 1851 en er overleden op 21 mei 1852, oud 14 maanden
3.3.2. Eugène Jules Léon d’Heygere, geboren te Kortrijk in april
11
1856 en er overleden oud 32 maanden, op 17 november 1859 .
3.3.3. Albert H.D.L d’Heygere, geboren te Kortrijk op 3 september
1860 en overleden te Aalbeke op 23 december 1937 waar hij
pastoor was van 1911 tot 1935 (zie bidprentje hiernaast).
Gegevens d’Heygere
Eugène d'Heygere x Marie Constance Caroline Vantomme,
waarvan:
1. Louis Désiré, geboren te Kortrijk in 1819 en er overleden op 15
12
februari 1864 , Particulier, Schrijnwerker, getrouwd te Kortrijk op
26 juni 1850 met Euphrasie Marie Augustine de Herckenrode,
geboren op 19 augustus 1823 te Herfelingen en overleden te
Isegem op 16 juni 1895 waarvan (zie Gortebecke),
1.1. Mélanie Léontine Marie,
1.2. Eugène Jules Léon 1.1.
1.3. Albert H.D.L, Pastoor van Aalbeek,
13

2. Julie getrouwd op 7 augustus 1849 te Kortrijk met Adolphe
Motmans, zoon van Henri Motmans en van Cécile Chevry.
3. Léon, geboren te Kortrijk in 1816 en er overleden op 18
december 1852, schrijnwerker getrouwd met Sophie Jeanne
Dosche.
4. Charles Joseph, geboren te Kortrijk in 1821 en er overleden op
13 augustus 1852, getrouwd met Marie Rosalie Rogiers.
5. François Jean, geboren te Kortrijk in 1823 en er overleden als
vrijgezel op 9 mei 1853, Schrijnwerker wonende Frankrijkstraat te
Kortrijk.

10

Huwelijksakte, Kortrijk, aktedatum 26-06-1850. Bruid: Euphrasie Marie Augustine Deherckenrode. Bruidegom: Louis
Désiré D'heygere, Vader: Eugène D'heygere. Moeder: Constance Vantomme . Vader bruid: François Xavier Joseph
Deherckenrode . Moeder bruid: Melanie Adelaide Gortebeke “ Bron: Rijksarchief.
11
Overlijdensakte, akte van 17 november 1859, Kortrijk, nr. 553, bron Rijksarchief.
12
“Burgerlijke Stand: Overlijdensakte, Kortrijk: aktedatum 17-02-1864, overledene: Désiré D'heygere, geboorteplaats
Kortrijk, 45 jaar, Overlijdensdatum/Plaats 17-02-1864 te Kortrijk: Vader overledene:Eugène D'heygere, Moeder
overledene: Constance Vantomme, partner van de overledene: Euphrasie Marie Augustine Deherckenrode” Bron
Rijksarchief.
13
Huwelijksakte, Kortrijk, microfilm 1072448, datum akte 7/08/1849, nr. 94 Bron: Databanken akten West-Vlaanderen,
Vrijwilligersarbeid.
69

Niet alledaagse bijproducten van genealogische contacten
door Daniël COELUS

Via het internet en e-mails kwamen we sedert 2002 in contact met Coelus Paul (jr.), naamgenoot en
burger van de U.S.A. Onze correspondent wist heel weinig over zijn grootvader Oscar, die als
bakker met een migrantenschip op 22 september 1923 in de USA terecht kwam. Hij huwde er een
Française met als huidig resultaat: 7 levende naamdragers in de VS.
Onze opzoekingen op de website van Ellis Island en de passagierslijst van de “Gothland” leverden
als geboortegegevens enkel “Flemish Belgian origin” op. De vader van onze contactpersoon Paul
Coelus (sr.) vermoedt dat Oscar clandestien in de States verbleef en eigenlijk nooit Amerikaans
staatsburger werd. Uiteindelijk vonden we de geboorteakte opgemaakt in Bredene waarop niets
vermeldt staat over een eventuele verandering van nationaliteit. Een soldatengroepsfoto
meegebracht door Paul (jr.) leidde ons naar het legerarchief in Brussel waar Oscar tot 1955 als
deserteur geboekt staat !
Als oudgediende van de US Air Force had Paul Coelus (jr.) wel enkele vragen over de Engelse
vertaling “deserter” die eigenlijk “draft dodger” moet zijn, ontwijking van militieverplichtingen na
uitwijking zonder het nalaten van nieuw adres.
Ziehier het eerste niet alledaags bijproduct van onze contacten gemaild door Paul Coelus (jr.):
“Yes, my efforts of 2 years (with much help from you!) have yielded a Belgian ID card and Belgian
passport.” Paul Coelus (jr.) heeft de dubbele nationaliteit aangevraagd en verkregen in 2009. Zijn
kinderen, indien ze hetzelfde zouden wensen, moeten wel een taalexamen afleggen in één van
onze drie landstalen.
Zijn Engelstalige biografie: “date and place of birth (22 August 1958;Brooklyn, New York, USA),
graduate of Cornell University (B.S., 1980;major: microbiology) and Boston University Law School
(J.D., 1986)…served 21 years in the U.S. Air Force, retiring in 2001 in the grade of lieutenant
colonel…now in the private practice of law… estate planning and income taxation…” toont ons de
bizarre combinatie van studierichtingen en carrières in the States, met grote flexibiliteit en mobiliteit.
Paul Coelus (jr.) de kleinzoon van Oscar (°1896, Bredene, + 1946 Brooklyn USA) en Marguerite
Excoffier (°1893, Parijs, + 1962 Brooklyn USA) heeft in 2006 voor de eerste keer ons land bezocht
o.a. Brugge met tevens een blitsbezoek aan Bredene. Meldenswaardig is het feit dat enkele
nakomelingen van Joseph Coelus (Oscar’s broer, °1905,+1956), tijdens de kleine reünie in Brugge
voor het eerst oog in oog stonden met een relatief dicht (maar onbekend) familielid uit de USA. De
weduwe van Joseph, Oscar’s schoonzuster, geboren in 1907 was in die tijd nog in leven…of dit nu
nog zo is weten wij niet. Deze kennismaking mogen wij als tweede niet alledaags bijproduct
bestempelen.
Als genealogisch resultaat vonden wij dat alle thans levende naamgenoten met de schrijfwijze
COELUS eenzelfde voorvader hebben, nl Joannes (°1763, +1834, Vlissegem). We verwijzen
hiervoor naar ons artikel in De Vlaamse Stam van januari 2003.
COELUS Daniel Louise Hegerplein, 25 Koksijde.

VVF-WESTKUST NODIGT UIT
Op vrijdag 21 januari

om 18 uur : Algemene vergadering van de VZW. VVF-Westkust
om 19 uur : Nieuwjaarsreceptie voor leden en belangstellenden
met nieuwjaarsspeech van voorzitter J. Stekelorum
Op zondag 13 maart om 10.30 uur in het VVF-lokaal: causerie door Jean
HUYSMANS over de Mormonen en hun projecten.
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Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (6)
Correspondentieregister van 2 januari 1863 tot 5 oktober 1871 (deel 2)
Nr. 1
Nr. 100
Nr. 200
Nr. 300
Nr. 400
Nr. 500
Nr. 600

door Joeri STEKELORUM

02/01/1863
14/02/1864
17/06/1865
19/07/1866
21/09/1867
10/02/1869 (na 504 begint opnieuw 405 (ipv 505), aldus is 500=600)
16/01/1871 (na 504 begint opnieuw 405 (ipv 505), aldus is 500=600)

Legein, Auguste

202 (sourds muets et aveugles);234 (doofstommen, kwittantie);324 (frais de sejour et
d'instructions);412 (kosten van onderhoud en onderwijs);482 (kosten van onderhoud
en onderwijs doofstommen);609 (doofstomme en blinden)
Legein, Auguste Francois
201 (sourds muets et aveugles)
Legein, Augustus
184 (vraag plaatsen in gestigt der doofstommen);188 (doofstommen,
kleedingstukken);197 (plaatsing gesticht doofstommen);598 (doofstommen,
kleedingstukken)
Legein, Carolus
408 (politie zeekust)
Legein, Charles
201 (sourds muets et aveugles)
Legein, Lievin Joseph
568 (milice);601 (milice)
Legein, Pierre
139 (voyage sur mer);214 (voyage sur mer);314 (voyage sur mer);395 (voyage sur
mer);463 (voyage sur mer);73 (milice, incorporation)
Legein, Pierre Jacques
498 (milice);64 (milice)
Legein, Pieter
76 (militie)
Legein, Roch
283 (liste electorale supplementaire);594 (droit de patente, repartiteurs)
Legein, Rochus
326 (kiezing stemopnemers);346 (benaming lid armbestuur);550 (politie);558
(benoeming secretaris);271 (gedenkteeken voor Leopold I)
Legein, Susanna
550 (politie)
Lepeire, Benigne
557 (pension veuve du secretaire);579 (cautionnements, demande en
remboursement);581 (receveurs cautionnement)
Loncke, Jacobus
84 (brandramp);85 (brandramp)
Loncke, Petrus Albertus
84 (brandramp);85 (brandramp)
Madelein, Joseph
129 (domicile de secours)
Maes
224 (onderhoudskosten hospitaal)
Maes, Desire
106 (onderhoud en kosten in het hospitaal)
Maes, Emanuel Jean
125 (milice)
Maes, Joannes
105 (onderhoud en kosten in het hospitaal)
Maes, Justina
527 (plaatsing godshuis Zevecote);529 (gesticht te Zevecote)
Maes, Louis
616 (domicile de secours);500 (politie)
Maes, Richardus-Bernardus
204 (onderstand);250 (vraag om gratie)
Maesen, Catherine
119 (collocation);120 (collocation)
Mahieu, Frederic
95 (burgerstand)
Malengier, Henricus
229 (benaming lid armbestuur)
Marrannes, Cahterina Bernardina 480 (militaire, mariage)
Marvellie
226 (onderstand)
Messelein, Joannes
414 (onderhoud)
Missant
204 (onderstand)
Misselein, Donatus
383 (onderstandsdomicilie)
Moneyn, Joseph
492 (onderstand)
Mylle, Ferdinandus
109 (voorlopigen bijstand);166 (voorlopigen bijstand);28 (bijstandswoonst);29
(voorlopigen bijstand)
Nelis, Franciscus
537 (militie);538 (militie);547 (militie);548 (militie, deserteur)
Nys, Francis
570 (voorlopigen onderstand)
Ocquet, Vincent Francois
475 (milice, mariage)
Patyn Justine
201 (sourds muets et aveugles)
Pieters, Pierre
11 (contribution personnelle);14 (contribution personnelle)
Plancke, Sophie
142 (onderstand, klagt);146 (onderstand);265 (onderstand)
Provoost, Rosalie
501 (verpleegdagen hospitaal)
Puis, Auguste
143 (politie)
Puis, Marie
192 (kraambevalling);235 (onderhoudskosten moederhuis Brugge)
Puis, Pieter
143 (politie)
Putte, Jan
220 (onderstand)
Putte, Jean
147 (vraeg onderstand)
Pylizer, Henri Joseph
218 (milice)
Rabaey
384 (plaatsing van eene buize);385 (plaatsing van eene buize)
Rigaux, Alfred
427 (frais de transport indigent)
Rigaux, Alfred Joseph
232 (domicile de secours)
Rigaux, Noel
232 (domicile de secours)
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Uit onze VVF-bibliotheek
door Joeri STEKELORUM
Met deze nieuwe rubriek willen we onze leden graag de aandacht vestigen op een aantal werken die onze
VVF Westkust bibliotheek ter beschikking zijn.
Onze afdeling wil blijven werken aan het uitbouwen van onze documentatie, en probeert alle mogelijke
uitgaven aan te kopen die de genealoog van onze regio en aangrenzend, Frans-Vlaanderen, kunnen van nut
zijn.
In deze eerste bijdrage hebben we het over het 18-delig werk van Michel Moulin: Regroupement des
familles en Flandre Intérieure, XVI° au XVIII° siècle, uitgegeven door de CRGFA.
In dit werk worden maar liefst 238.785 dopen, 113.229 huwelijken en 85.867 overlijdens vermeldt. Dit gebeurt
aan de hand van gezinsreconstructies.
Deze verzamelde informatie is gebaseerd uit parochieregisters van Frans-Vlaanderen en wel de volgende:
Arneke, Bailleul, Bavinchove, Berthen, Blaringhem, Boeseghem, Bollezeele, Borre, Broxeele, Caestre, Cassel,
Ebblinghem, Eecke, Fletre, Godewaersvelde, Hardifort, Haverskerque, Hazebrouck, Herzeele, Hondeghem,
Lederzeele, Lynde, Merckeghem, Merris, Merville, Meteren, Millam, Morbecque, Noordpene, Ochtezele,
Oudezeele, Oxelaere, Pradelles, Renescure, Rubrouck, Sercus, Sint-Janscappel, Sint-Sylvestrecappelle,
Staple, Ste-Marie-Cappel, Steenbecque, Steenvoorde, Strazeele, Terdeghem, Thiennes, Vieux-Berquin,
Volckerinckhove, Wallon Cappel, Wemaerscappel, Winezeele, Zermezeele en Zuytpeene.
Let wel: het gaat niet steeds over de volledige periodes waarvan parochieregisters bewaard gebleven zijn.
Daarom is het nuttig het overzicht dat in elk boekdeel vooraan aanwezig is, eerst even te controleren of het
overeenstemt met de periode waarin met zoekt.
Wat ook bijzonder handig is, met het oog op het leggen van familierelaties, is het feit dat peters bij de
dopelingen worden vermeld.
En nog even dit… voor wie geen al te goede ogen heeft: de boekdelen zijn gedrukt in wel erg kleine letters...
een noodzaak om het geheel aanschouwelijk te houden.

_____________________________________________________________________________________________________________

Aanwinsten VVF-bibliotheek

door Joeri STEKELORUM en Hilon VANLEENHOVE

FAMILIEGESCHIEDENISSEN
FAM/149 De roots van Yves Leterme, een reeks kwartierstaten van bekende personen.; Anoniem;
FAM/150 Geschiedenis van de familie Cambier uit de Westhoek (16de-21ste eeuw); Stekelorum; Joeri
FAM/151 Edelen en Leenmannen van Vlaanderen 1437; Donche; Pieter
FAM/152 Vercoutter Michel Oudstrijder 1940-1945; Blomme; Pieter-Jan
FAM/153 Vanden Dungen Genealogie; Christoffels; Corneel
FAM/154 De Haene stamboom tak Brugge; De Haene; Georges
FAM/155 Stamboom Derous Aartrijke 1686-1982; Derous; Georges
FAM/156 De erfenis van August Sinnesael; Leune; Franky
FAM/164 Een Vlaming in Berlijn. Petrus Cornelius Lewyllie 1888 - 1964; Anoniem;
FAM/165 Familie Lewyllie Emilianus Henricus 1871 - 1944 en Vanneste Marguerite Justine 1874 - 1951 en hun
afstammelingen.; Masschelein; Yves
FAM/166 Crombez en Crombez de Remond de Montmort; Anoniem;
HULPWETENSCHAPPEN
HLP/062 Het Notariaat; van Hille; W.
HLP/063 Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijk gewest; Vanhoucke; Patrick
HLP/064 Heraldiek: Wapenkunde of Heraldiek; Tekens Symbolen en Zinnebeelden; onbekend;

HEEMKUNDE
HMK/103 De Koninklijke Harmonie St. Cecilia Veurne in haar concurrentiestrijd tijdens de periode 1870-1914; Matsaert;
Fanny
HMK/104 Koksijde Inventaris funerair erfgoed. Tuinen van eeuwige rust; Van De Voorde; Evy
HMK/105 Geschiedenis der stad en Kastelnij van Veurne deel I; De Potter; F.
HMK/106 Geschiedenis der stad en Kastelnij van Veurne deel II; De Potter; F.
HMK/107 Geschiedenis van Watou; Rubbrecht; L.A
HMK/108 Kroniek van Wulpen; Florizoone; Gerard
HMK/109 De Nieuwstad- een verhaal van stenen en mensen. 1921-1996; Leune; Franky
HMK/110 De bevolking van Adinkerke in de 19de eeuw. Een historisch-demografische studie 1801-1900; Costenoble;
Eva
HMK/111 De bevolking van Adinkerke in de 19de eeuw. Een historisch-demografische studie 1801-1900 (DEEL 2);
Costenoble; Eva
HMK/112 De bevolking van Adinkerke in de 19de eeuw. Een historisch-demografische studie 1801-1900 (DEEL 3);
Costenoble; Eva
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HMK/113 Toen harten één waren uit liefde voor het ouderhuis en Vlaanderen.; Verbeke; Bert
HMK/114 Het front in kleur 1914-1918. Schilders aan het Belgische front.; De Geest; Joost
HMK/115 Het gezicht van de Oostendse handelaar, studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers.;
Parmentier; Jan
HMK/116 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Deel 8n, Provincie West-Vlaanderen, arrondissement Veurne;
Van Aerschot-Van Haeverbeeck; Suzanne
HMK/117 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 11n1, Provincie West-Vlaanderen, arrondissement Ieper,
kanton Ieper; Van Aerschot-Van Haeverbeeck; Suzanne
HMK/118 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 11n2, West-Vlaanderen, arrondissement Ieper, kanton
Poperinge; Van Aerschot-Van Haeverbeeck; Suzanne
HMK/119 Veurnse kroniek; Anoniem;
HMK/120 Kustvolk in de vuurlijn. Deel 1 De Vluchtschans 1939-1940; Pylyser; Jean-Marie
HMK/121 Adinkerke: De landelijke gemeente Deel 1 1944-1976; Costenoble; Eva
HMK/122 Adinkerke: De landelijke gemeente Deel 2 1944-1976; Costenoble; Eva
HMK/123 Adinkerke: De landelijke gemeente Deel 3 1944-1976; Costenoble; Eva
HMK/124 Geuzen in de Westhoek. Het epicentrum van de beeldenstorm; Blondeau; Roger
HMK/125 Frontleven 14/18: Het dagelijkse leven van de Belgische soldaat aan de ijzer; Christens; Ria
HMK/126 Stratenatlas van Belgie: West-Vlaanderen; Anoniem;
HMK/127 Vercoutter Michel Dagboek van oorlog 1940-1945; Vercoutter; Michel
HMK/128 Socio-demografische studie van het vissersmilieu Nieuwpoort en Adinkerk (De Panne) 1750-1850; Anoniem;
HMK/129 Zonnebeke voor 1914. Deel 1: de Westhoek; Vermeulen; Guido
HMK/130 De herbergen uit de jaren twintig Deel 1; Dawyndt; Albert
HMK/131 De herbergen uit de jaren twintig Deel 2; Dawyndt; Albert
HMK/132 De herbergen uit de jaren twintig Deel 3; Dawyndt; Albert
HMK/133 Veurne rond "La Belle Epoque"; Dawyndt; Albert
HMK/134 Sous le ciel de Furnes: La procession des péniitents; De Vincennes; Jean
HMK/135 Eggewaarskapelle " Askappel", Geschiedenis en folklore; Lava; Cyriel
HMK/136 Veurne tijdens de Wereldoorlog 1914-1918 Dagboek van Jozef Gesquiere; Gesquiere; Jozef
HMK/137 Veurne, uitgelezen stad. In de voetsporen van 25 befaamde schrijvers; Vanleene; Patrick
HMK/138 Haring en sprot in drijf en stroopnet; Lanszweert; Willem
HMK/139 Lombardsijde zeven eeuwen historiek; Viaene; Eddy
HMK/140 De Tram maakte de kust. Geschiedenis van de Kusttram 1885-1985; Vancraeynest; R.
HMK/141 Bijdrage tot de studie van de visserstaal te De Panne; Rigaux; Fr.
HMK/142 Gids voor de Westkust , Veurne en het achterland; Dalle; D.
HMK/143 Veurne in oude prentkaarten Deel 2; Messiaen; Marcel
HMK/144 Veurne in oude prentkaarten; Delestrez; Willy
HMK/145 Evolutie en terminologie van de Veurnse magistraten in het Ancien Regime; Dalle; Godgaf
HMK/146 Historiek van het Koninklijk Atheneum te Veurne 1851-1951; Dalle; D.
HMK/147 Vijftig Prominenten op de Spiegel gezet; Delestrez; Willy
HMK/148 Poperinghe en omstreken tijdens de Godsdienstberoerten der XVIde eeuw; Opdedrinck; J.
HMK/149 Vlaanderen's tragedie in den Westhoek ( naar nota's van Is. Florizoone); Vandewoude; G.
HMK/150 De Abdij 's Hemelsdale; Desideratus; M.
HMK/151 Geoarcheologisch onderzoek naar (post)middeleeuwse nederzettingstructuren in de ruilverkaveling SintRijkers. Locatie Vinkem: Kasteel 'de Moucheron’; Lehouck; Alexander
HMK/152 Notes sur L'Histoire et les Monuments de Furnes; Hindryckx; J.
HMK/153 Histoire de Coxyde et de L'Abbaye des Dunes; Loppens; K.
HMK/154 L'Abbaye des Dunes Saint Idesbald; De Vincennes; Jean
HMK/155 Veurne Spiegel van de Westhoek vertaling van "Sous les Ciel de Furnes"; De Vincennes; Jean
HMK/156 Van uit Veurne leidde Koning Albert de Ijzerslag 1914-1918; onbekend;
HMK/157 Geschiedenis van Frans-Vlaanderen, van de oudste tijden tot de oorlog 1870-1871; Despriet; Ph.
HMK/158 Bijdragen tot de geschiedenis van Woumen; Vlaemynck; J.
HMK/159 Hoog bezoek in de Westhoek; Vanacker; L.
HMK/160 Zuid of Frans-Vlaanderen; Bijnens; Bert
HMK/161 Jubileumuitgave Bachten de Kupe; onbekend;
HMK/162 Pette Blaevoet vertelt...; Vanheule; L.
HMK/163 Jonkheer Arthur Merghelynck en het kasteel van Beauvoorde te Wulveringem; Muls; Jozef
HMK/164 Stille getuigen 1914-1918 Catalogus van de tentoonstelling, kunst en geestesleven in de frontstreek; Ghyselen;
Gaby
HMK/165 Veurne en de Boetprocessie; Sodaliteit Veurne; *
HMK/166 Geschiedenis van de Latijnsche Schoole en van het Bisschoppelijk College te Veurne; Van Den Berghe; Felix
HMK/167 Wenceslas Cobergher Un génie oubli?de la Renaissance 157-1634; Morel;
HMK/168 De Sint-Niklaasabdij van Veurne Een bouwhistorische en topografische benadering; Termote; J.
HMK/169 Veurnse Kroniek; Vanhaverbeke; Suzy
HMK/170 Boetprocessie Veurne 350 jaar sodaliteit; Debruyne; Jakob
HMK/171 Een halve eeuw College Veurne in woord en beeld 1945-2001; Vanhee; Fernand
HMK/172 80 Jaar vliegveld te Koksijde; Vilain; Willy
HMK/173 Tweehonderd jaar Norbertinessenklooster in Veurne (1618-1783); Termote; J.
HMK/174 De Westkust van Toen van De Panne tot Middelkerke; Devent; Georges
HMK/175 Zij, die vielen als helden....Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee
wereldoorlogen in West-Vlaanderen Deel 1; Anoniem;
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HMK/176 Zij, die vielen als helden.... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in WestVlaanderen Deel 2; Anoniem;
HMK/177 Het Wulpen, Oostduinkerke en Koksijde van toen; Bijnens; Bert
HMK/178 Equipe 150 jaar ministerie van openbare werken; ministerie van openbare werken; *
HMK/179 Over opstuivend zand en vlaskapellekes. Enkele facetten van het West-Vlaamse landschap; Anoniem;
HMK/180 Wenkende Wieken in West-Vlaanderen 2008; Anoniem;
HMK/181 U.S.A. 1997; Anoniem;
HMK/182 U.S.A. 1995; Anoniem;
HMK/183 Oostende Pecheurs, corsaires et marchands, l'histoire du port d'Ostende; Anoniem;
HMK/184 Vijftig jaar verbroedering Koksijde-Bad Schallerbach (1955-2005); Cambier; Greta
HMK/185 Koksijde-St.Idesbald, IJslandvaarderswandelpad; Bijnens; Bert
HMK/186 Koksijde, centrum Oostduinkerke, Spelleplekkewandelpad; Bijnens; Bert
HMK/187 Koksijde, paardevisserswandelpad; Bijnens; Bert
HMK/188 Koksijde-St.Idesbald-Oostduinkerke-Wulpen, herinneringen aan beide wereldoorlogen; Stekelorum; Joeri
HMK/189 Deurne, Sint Fredegandus begraafpark; Anoniem;
KIEZERSLIJSTEN
KZL/001 Adinkerke Lijst der parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers van kracht 1/5/1966 tot 30/4/1968;
Anoniem;
KZL/002 Alveringem Kiezerslijst opgemaakt voor de Europese verkiezingen op 12/6/1994; Anoniem;
KZL/003 Bredene Lijst kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezingen 21/5/1995 voor de federale
wetgevende kamers en de vlaamse raad; Anoniem;
KZL/004 Bredene Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 1/11/1989; Anoniem;
KZL/005 De Panne Lijst der parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers van kracht 1/5/1966 tot 30/4/1968;
Anoniem;
KZL/006 Diksmuide Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister 1/9/1987; Anoniem;
KZL/007 Diksmuide Lijst kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezingen 21/5/1995 voor de federale
wetgevende kamers en de vlaamse raad; Anoniem;
KZL/008 De Panne Lijst van de Kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezing van de Federale Wetgevende
Kamers en de Vlaamse raad van 21/5/1995; Anoniem;
KZL/009 De Haan Lijst van de Kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezing van de Federale Wetgevende
Kamers en de Vlaamse raad van 21/5/1995; Anoniem;
KZL/010 Houthulst Lijst kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezingen 21/5/1995 voor de federale
wetgevende kamers en de vlaamse raad; Anoniem;
KZL/011 Ieper Lijst van de Kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezing van de Federale Wetgevende
Kamers en de Vlaamse raad van 21/5/1995; Anoniem;
KZL/012 Gistel Kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezing van Federale Wetgevende Kamers en Vlaamse Raad
21/5/1995.; Anoniem;
KZL/013 Ichtegem Lijst van de Kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezing van de Federale Wetgevende
Kamers en de Vlaamse raad van 21/5/1995; Anoniem;
KZL/014 Vleteren Kiezerslijst afgesloten op 9/3/1977; Anoniem;
KZL/015 Vleteren Kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezing van Federale Wetgevende Kamers en Vlaamse Raad
21/5/1995. Afdeling Oostvleteren; Anoniem;
KZL/016 Veurne Kiezerslijst vastgesteld op 1/8/1994 voor de gemeente-en provincieraadsverkiezingen van 9/10/1994;
Anoniem;
KZL/017 Veurne Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 1/11/1989; Anoniem;
KZL/018 Veurne Kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezing van Federale Wetgevende Kamers en Vlaamse Raad
21/5/1995.; Anoniem;
KZL/019 Nieuwpoort Kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezing van Federale Wetgevende Kamers en Vlaamse Raad
21/5/1995.; Anoniem;
KZL/020 Veurne Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 1/4/1989; Anoniem;
KZL/021 Koksijde Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 1/4/1980; Anoniem;
KZL/022 Koekelare Kiezerslijst vastgesteld op 12/4/1995 voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers en
de Vlaamse Raad op 21/5/1995; Anoniem;
KZL/023 Koksijde Lijst van de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers van kracht tijdens de periode
1/5/1974 tot 30/4/1976; Anoniem;
KZL/024 Koksijde Lijst van de algemene Kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 17/4/1977; Anoniem;
KZL/025 Koksijde Kiezerslijst vastgesteld op 1/8/1994 voor de gemeente-en provincieraadsverkiezingen van 9/10/1994;
Anoniem;
KZL/026 Koksijde Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister 1/4/1980; Anoniem;
KZL/027 Koksijde Lijst van de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers van kracht tijdens de periode
1/5/1970 tot 30/4/1972; Anoniem;
KZL/028 Koksijde Lijst der parlements-provicieraads- en gemeenteraadskiezers 1/5/1972 tot 30/4/1974; Anoniem;
KZL/029 Koksijde Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 1/4/1981; Anoniem;
KZL/030 Koksijde Kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement 17/6/1984 afgesloten op 19/3/1984;
Anoniem;
KZL/031 Koksijde Lijst van de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers van kracht tijdens de periode
1/5/1964 tot 30/4/1966; Anoniem;
KZL/032 Krombeke Lijst der Parlements-, Provincieraads- en gemeenteraadskiezers van 1958-1960; Anoniem;
KZL/033 Kortemark Lijst kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezingen 21/5/1995 voor de federale
wetgevende kamers en de vlaamse raad; Anoniem;
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KZL/045
KZL/046
KZL/047
KZL/048
KZL/049
KZL/050
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Koksijde Gemeente-en provincieraadsverkiezingen 9/10/1994; Anoniem;
Koksijde Gelijktijdige verkiezingen van het europese parlement, van de kamer, van de senaat en van de
vlaamse raad 13/6/1999; Anoniem;
Koksijde Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 1 april 1983; Anoniem;
Koksijde Kiezerslijst voor de wetgevende verkiezingen, afgesloten op 1/4/4979; Anoniem;
Koksijde Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister 1/4/1978; Anoniem;
Oudenburg Kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezing van de federale wetgevende kamers en de vlaamse raad
21/5/1995; Anoniem;
Nieuwpoort Kiezerslijst juni 1994 Maene tot Zwertvaeger; Anoniem;
Nieuwpoort Kiezerslijst juni 1994 A tot Maelstaf; Anoniem;
Nieuwpoort Lijst van de kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 1/11/1990; Anoniem;
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Oostende Lijst kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezingen 21/5/1995 voor de federale
wetgevende kamers en de vlaamse raad; Anoniem;
Lo - Reninge kiezerslijst afgesloten op 9/3/1977, afdelingen Lo-Pollinkhove en Reninge - en Noordschote;
Anoniem;
Lo - Reninge Kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezingen van de voor federale wetgevende kamers en
vlaamse raad van 21/5/1995; Anoniem;
Meise lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister 1/8/1988; Anoniem;
Middelkerke Lijst kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 21/5/1995 voor federale
wetgevende kamers en vlaamse raad; Anoniem;
Poperinge Lijst van de Kiezers ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezing van de Federale Wetgevende
Kamers en de Vlaamse raad van 21/5/1995; Anoniem;
Mesen Kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezing van de federale wetgevende kamers en de vlaamse raad van
21/5/1995; Anoniem;
Lo-Reninge Lijst gemeenteraardsverkiezingen 1/8/1988; Anoniem;
Langemark Poelkapelle, kiezerslijst 21/5/1995; Anoniem;
Wulpen Lijst der kiezers voor de kamer van volksvertegenwoordigers , senaat-provincie en gemeente van den
1/5/1911 tot 30/4/1912; Anoniem;
Zonnebeke Kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezing van de federale wetgevende kamers en de vlaamse raad
van 21/5/1995; Anoniem;
Westvleteren Lijst parlements, provincieraads en gemeentekiezers van 1958-1960; Anoniem;
Woesten Lijst der parlements-, provincieraads-en gemeenteraadskiezers 1958-1960; Anoniem;
Wulpen Lijst der parlements-, provincieraads-en gemeenteraadskiezers. Van kracht 1/5/1964 tot 30/4/1966;
Anoniem;
Wulpen Lijst der kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraad 1920-1921; Anoniem;
Wervik Kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezing van de federale wetgevende kamers en de vlaamse raad van
21/5/1995; Anoniem;
Alveringem Hoogstade Lijst algemene kiezers; Anoniem;
Alveringem Hoogstade Lijst algemene kiezers; Anoniem;
Sint-Joris Lijst der parlements-provicieraads- en gemeenteraadskiezers 1/5/1972 tot 30/4/1974; Anoniem;

STATEN VAN GOED EN WEZERIJ
SGW/181 Index op de Wezerijakten Brugse Vrije- Westkwartier 1614 - 1699; Verté Roland
SGW/182 Index op de Wezerijakten Brugse Vrije- Westkwartier 1700 - 1797; Verté Roland

_________________________________________________________________________________________________

Gabrielle Cordier 100 jaar

door Joeri STEKELORUM(gebaseerd op een tekst, geschreven door José Chamon)

Gabrielle Maria, Cordier , zo staat ze geboekstaafd in de boeken van de burgerlijke stand in de
Franse gemeente Coudekerque-Branche. In deze satelietgemeente van de centrumstad Dunkerque
werd zij er geboren op 27 oktober 1910, als dochter van Lucien Maurice, visser voor zijn beroep en
Decreton Elodie. Haar moeder werd in Adinkerke geboren in 1886 en overleed in Koksijde in 1965.
De oom van haar moeder was de fameuze Pier Kloeffe, die een monumentje heeft op de Zeedijk
van De Panne: Petrus Joannes Decreton geboren in Adinkerke in 1853 overleed in De Panne in
1939. Hij was de broer van haar grootvader, namelijk Karel Louis Decreton, geboren in Adinkerke in
1850 en overleden in Veurne in 1925.
Op 23 november 1932 trad Gabrielle in Koksijde in het huwelijk met Hendrik Dumarey, geboren in
Wulpen op 22 september 1907. Een andere broer Oscar Dumarey was gehuwd met Martha
Vanneuville en was bakker in de Kerkstraat in Koksijde. Hij overleed evenwel tijdens de oorlog na
een ongeval in Antwerpen. Verder had Hendrik Dumarey nog twee broers: Pierre en Albert.
Gabrielle was thuis met vijf kinderen. Haar oudste broer Raymond, sneuvelde tijdens de oorlog, dan
volgde Gabrielle als tweede, verder Mariette en vervolgens Irène en René, beide laatste hadden in
Koksijde-bad een handelszaak. De “ superette Cordier”, naast kapperzaak Franz, van René Cordier,
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was zelfs van heinde en ver gekend bij de toeristen.
Het gezin Cordier verhuisde destijds vanuit Frankrijk naar
Koksijde. Gabrielle liep zelfs nog school in Koksijde, maar
eens de school achter de rug ging ze als dienstmeid aan de
slag bij een gekende Koksijdse familie. Maar intussen had
Gabrielle, of was het omgekeerd, haar oog laten vallen op
een knappe jongeling die Hendrik Dumarey heette. Na een
lange vrijage traden zij op 23 november 1932 in Koksijde in
het huwelijk. Gabrielle bezat nog de Franse nationaliteit,
maar door haar huwelijk met Hendrik werd ze Belgische. Er
werd onmiddellijk een gezinnetje gesticht, maar omwille van
beroepsredenen werd in 1935 verhuisd naar Gentbrugge.
Vader Hendrik kon er aan de slag in vast dienstverband als
postbode of brievenbesteller bij de Belgische post, in die tijd
een zware en gewaardeerde job. In de Jozef Wautersstraat,
10 werd een woning betrokken, later werd in het nummer
107 een eigen woning gebouwd. En in het Gentse werd
meteen ook gedacht aan gezinsuitbreiding. Uit de relatie
met Hendrik werd zoon Leopold en dochter Marie Therese
geboren.
In al de jaren is de band met Koksijde nooit verbroken
geweest. Wanneer het enigszins kon, werd even naar zee
getrokken. Maar toch hadden Gabrielle, haar echtgenoot en
kinderen zich goed gesetteld in Gent. Terwijl Hendrik ging biljarten in het kasteeltje, ging Gabrielle
bij een resem Gentse kaartclubs een kaartje gaan leggen… een therapie die wellicht haar hoge
leeftijd verraadt. Maar ook in Gent leefde ze sober, rustig en gezond, met groenten uit eigen tuin,
nooit alcohol… maar wel met één grote passie: kaarten, kaarten en nog eens kaarten.

Monument van Pier Kloeffe op
de Zeedijk van De Panne

Voor zover we hebben kunnen nagaan had ze altijd een goede band met haar moeder Elodie
Decreton die in Koksijde woonde en die Gabrielle tot in 1965 geregeld kwam opzoeken. En de liefde
voor de kust bleef het gezin achterhalen, maar in Gent, tussen de stroppen voelden zij zich echt
thuis. In januari 1999 werd evenwel met pijn in het hart, maar omwille van de gezondheidsredenen
van Hendrik verhuisd naar Koksijde, waar in de Pierre Sorellaan, in een appartement op het
gelijkvloers werd ingetrokken. Spijtig genoeg voor haar echtgenoot Hendrik, was het geluk maar van
korte duur, want in april van hetzelfde jaar overleed hij in het ziekenhuis in Veurne.
Ondanks haar hoge leeftijd bereddert Gabrielle nog altijd zelf het huishouden, al is er wel wat steun
van buiten uit en komt haar dochter haar vaak opzoeken om... te helpen en een kaartje te leggen.
Maar ook de andere dagen van de week zijn druk volzet…met kaartnamiddagen: de maandag Okrakaarters, de dinsdagnamiddag bij de contactgroep Minder-Validen van Maurits Verhegge, de
woensdagnamiddag de S-Plus kaarters en de donderdagnamiddag bij de Vlaamse Senioren…en
die kaartnamiddagen houden haar jong.
Samen met Hendrik en de kinderen werd een bevoorrecht plekje op de maatschappelijke ladder
beklommen en kon Gabrielle een leven uitbouwen naar eigen inzichten. Door haar veelzijdige
talenten heeft zie die ten volle kunnen benutten. Gabrielle is een gelukkig mens. Het straalt van haar
af, en zelf is ze altijd de eerste om dat te beamen. Het geheim van het werkelijke geluk is gelegen in
het vermogen om een harmonie te vinden tussen het elementaire en het wenselijke. Door haar
harde jeugd beschikt ze nog altijd over de moed en de volharding om haar levensdoelen te
bereiken.
Gabrielle, Gaby ! Proficiat !
(zie kwartierstaat Gabriella Cordier op volgende pagina)
_________________________________________________________________________________________

NOTA : Het derde vervolg van de verzameling grafschriften in Nieuwpoort is
verschoven naar volgende nieuwsbrief.
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Joannes-Baptista

Marcus-Henricus

Petrus-Franciscus

Philippe-Jacques

° Steenkerke,
18-02-1755
 Steenkerke,
02-03-1836
wagenmaker

° Pollinkhove,
ca. 1751
 Bulskamp,
16-10-1826
wagenmaker

° Sint-Kruis,
24-02-1778
 Oedelem,
28-09-1853
werkman

° Sint-Kruis,
16-02-1778
 Oedelem,
07-12-1818

° Adinkerke,
06-09-1779
 Adinkerke,
21-07-1837
herbergier

° Adinkerke,
24-12-1798
 Adinkerke,
01-12-1869
visser

° Veurne,
23-04-1797
 Adinkerke,
17-05-1844
visser

° Ghyvelde (F),
06-01-1803
 in zee,
10-03-1834
ijslandvaarder

x Veurne (St.-D.),
04-11-1783

x

x Oedelem,
22-02-1803

x Oedelem,
02-05-1802

x Veurne,
08-10-1817

x Adinkerke,
19-06-1819

x Adinkerke,
10-02-1825

x Ghyvelde (F),
27-02-1827

Rosalia

Rosalia-Regina

Maria-Theresia

NOE

DESMET

Cecilia

Idesberga-Jacoba

Regina-Constantia

Isabella-Constantia

Jeanne-Irène

° Veurne (St.-D.)
23-04-1762
 Steenkerke,
13-05-1820

° Veurne,
ca. 1763
 Bulskamp,
15-01-1815

° Knesselare,
06-08-1780
 Oedelem,
08-02-1849

° Oedelem,
07-01-1776
 Oedelem,
na 1831

° Pervijze,
1786
 Adinkerke,
15-06-1850

° Adinkerke,
1792
 Adinkerke,
26-03-1825

° Wulveringem,
16-02-1807
 Adinkerke,
02-05-1880

° Ghyvelde,
12-12-1804
 Adinkerke,
17-01-1893

DEFEVER

MEVAERE

17 18

19

20

Isabella-Clara

21
Bernardus

DEFEVER

GOETHALS

° Veurne,
° Bulskamp,
25-10-1787
08-01-1799
 Bulskamp,
 Veurne,
26-12-1840
15-07-1865
wagenmaker
x Bulskamp, 22-09-1823

22

DECRETON

DANNEEL

23

24

Sophia-Camilla

DHOORE

9

10

DECRETON

VALCKE

MANTEZ

27 28
Maria-Ludovica

12

Barbara Theresia GOETHALS
° Oedelem, 09-01-1844
 Bulskamp, 1896

29

Norbertus-Josephus

DAEMS

VANHOUTTE

MAVEAU

VALCKE

° Veurne,
° Adinkerke,
27-11-1819
10-07-1823
 Adinkerke,
 De Panne,
27-07-1866
12-07-1907
visser
x Adinkerke, 04-06-1844

11

DEBRA

30

31
Joanna-Theresia

VANHOUTTE

° Adinkerke,
° Ghyvelde (F),
06-06-1827
01-09-1828
 Adinkerke,
 Adinkerke,
20-11-1858
Na 1911
visser
x Adinkerke, 07-01-1851
13

14

15

Carolus-Ludovicus DECRETON
Amelia-Justina VALCKE
° Adinkerke, 27-01-1850
° Adinkerke, 01-02-1853
 Veurne, 06-04-1925
 De Panne, 06-05-1908
visser
x Adinkerke, 15-10-1873

x De Moeren, 28-12-1865
4

DAEMS

25 26
David-Alexander

° Oedelem,
° Oedelem,
21-10-1806
26-11-1810
 Teteghem (F),
 na 1887
19-02-1887
werkman
x Oedelem, 16-02-1831

Alexander Ludovicus Franciscus CORDIER
° Bulskamp, 30-07-1835
 na 1880

5

6

Lucien Maurice Georges CORDIER
° Teteghem (F), 18-03-1879
 Koksijde, 14-05-1943

7

Elodia Maria Cornelia DECRETON
° Adinkerke, 21-11-1886
 Koksijde, 25-04-1965
x Coudekerque-Branche (F), 31-10-1907

Gabrielle Marie CORDIER

1

54

Joannes

CORDIER

2

53

DHOORE

Henricus-Josephus

2

52

GOETHALS

16

1

49

Petrus-Jacobus

VANBESIEN

8

42

Petrus-Antonius

5

4

41

Constantinus-Xav.

CORDIER

3

37

° Coudekerque-Branche (F), 27-10-1910
x Koksijde, 23-11-1932 met Hendrik Gaston DUMAREY (°Wulpen, 22-09-1907,  Veurne, 09-04-1999)
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