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AGENDA
zondag 13 maart om 10u – VVF documentatiecentrum
voordracht door Jean Huysmans over het genealogisch werk van de Mormonen

zondag 15 mei om 10 u – gemeentelijke Bibliotheek Koksijde

voordracht door Joeri Stekelorum over “Hoe begin ik aan een stamboom ?”
voor alle geïnteresseerden ! maakt reclame !

zaterdag 11 juni om 10u – stadsarchief Ieper
geleid bezoek aan het stadsarchief Ieper
verzamelen om 9u15 op de parking van Abdijhoeve Ten Bogaerde in Koksijde
terug rond 12u – inschrijven verplicht bij de voorzitter (stekelorum@skynet.be)
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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Hoe word ik lid van de VVF ?
U 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.
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Nieuwe publicatie van VVF Westkust
Beveren-aan-de-Ijzer, parochieregisters begrafenissen (1667-1796)
door Dirk Cailliau, 157 p. € 14,00

Kwartierstaat voor Will Tura
door Joeri STEKELORUM
Op 10 december 2010 overhandigde VVF-Westkust aan Arthur Blanckaert, alias Will Tura, de kwartierstaat
van zijn voorouders. Wij brengen hier nog enkele foto’s en de toespraak van VVF-voorzitter Joeri
Stekelorum.

Voorzitter Joeri Stekelorum tijdens zijn toespraak
Rechts Will Tura en Jenny.

Joeri Stekelorum overhandigt een kwartierstaat aan
broer en zuster Blanckaert.

“In naam van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Westkust, een hartelijke welkom. Wat
vandaag een moment van samenzijn is, heeft voor ons een hele andere betekenis, namelijk een van een
lange voorbereiding.
Toen we geruime tijd geleden binnen ons bestuur het idee hadden om ter gelegenheid van de 70ste
verjaardag van Will Tura de
voorouders van deze
bekende Vlaming op te
zoeken, konden we niet
vermoeden dat het een lange
zoektocht zou worden die ons
tot over de landsgrenzen zou
leiden….
Inderdaad, de grootvader
van Will, Louis Joseph
Blanckaert, werd in 1845 in
het Noord-Franse Recquessur-Hem, een dorpje tussen
Calais en Saint-Omer
geboren. Op 50-jarige leeftijd
huwt hij in Steenkerke met
de 26 jaar jongere Elza
Maeckelberghe, dochter van
een strodekker. Uit dit
huwelijk wordt Will’s vader
Desiré geboren.
De vader van Louis Joseph
Will Tura en zijn kwartierstaat in gezelschap van zijn familie, burgemeester Verfaillie en
Blanckaert was de zoon van
de VVF-leden.
César Blanckaert, geboren in
Houtem, hier nabij Veurne, en als jongman vertrokken naar hetzelfde Recques sur Hem, alwaar hij als
molenaarsknecht aan de slag was. Hij trouwde er in 1845 met de aldaar geboren Marie Josephe Evrard. Dit
betekent dat Will 1/8ste puur Noord-Frans bloed in de aderen heeft. Nog een pittig detail: de vader van
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Marie Josephe Evrard stierf goed zeven jaar na zijn huwelijk in het militair hospitaal van het Zuid-Franse
Grenoble, alwaar hij fuselier was bij het 44ste infanterieregiment van het Franse leger.
Even dieper in de geschiedenis, merken we dat de familie Blanckaert aan weerszijden van de schreve zoals
we hier zeggen wareerde. César Blanckaert was zoals gezegd geboren te Houtem, in 1809. Zijn vader
Alexander werd evenwel geboren in Bierne, nabij Bergues, in 1768, als zoon van Alexander-Louis,
meester-molenaar aldaar, maar zelf geboren in 1737 in Hoogstade.
Verderop gaat de stamboom Blanckaert naar Lo, Reninge en Pollinkhove, om te stranden bij ene Cornelius
Blanckaert, geboren rond 1580.
Een kwartierstaat kijkt ook even naar de moederskant van onze kwartierdrager. Moeder Magdalena
Boomgaert stamt uit een familie van werklieden uit de regio van Pervijze, Mannekensvere en Schore.
Grootmoeder Lazarie Mortier dan weer komt uit een familie van hoveniers uit Westende, Lombardsijde en
Middelkerke.
U ziet dus het rijke palet van voorouders die aan de basis liggen van de persoon aan wie we de prachtig
uitgetekende kwartierstaat plechtig willen overhandigen.
Tot slot wens ik nog een zeer persoonlijke noot aan deze inleiding toe te voegen. Ik ben er namelijk trots
op te kunnen zeggen dat Will Tura en ikzelf het volgende gemeen hebben: we zijn in dezelfde stad
geboren, in dezelfde maand, op dezelfde dag en ook op een vrijdag, maar dan wel met 28 jaar verschil.
Wat we niet gemeen hebben zijn voorouders….
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In memoriam Gilbert Dumon
door José CHAMON en de redactie
Op 9 januari 2011 is thuis in de Vandeveldelaan 14, na een slepende ziekte, de
heer Gilbert Dumon overleden. Hij werd geboren op 28 mei 1922 te Leuven in het
gezin van Gaston en Coucke Alice. Hij huwde op 07 augustus 1948 te Ieper met
Hilda Leuridan. Hierop trok de gezin Dumon naar Belgisch Congo, waar hij een
functie uitoefende als magistraat voor de Belgische regering. Tijdens de troebelen
begin de jaren’ 60 in Belgisch Congo verloor Gilbert Dumon een arm, waarop de
familie hals over kop terug naar België kwam en zich vestigde in Reningelst. In
1962 kwam het gezin naar Koksijde. Gilbert werkte een tijdje als bediende en werd
vervolgens directeur bij een instelling. Uit zijn relatie met Hilda Leuridan werden
vier kinderen geboren: Greta, Hendrik, Bart en Joost.
Gilbert was ook de stichter van de Westclub in Koksijde een vereniging voor Vlaams
gezinden, dit samen met de familie Sansen uit Poperinge en Willem Denys uit Roeselare. Hun eerste lokaal
was gevestigd in cafetaria Dyo op de Zeedijk te Koksijde. Hun lokaal verhuisde later naar Nieuwpoort. Hij
was ook ridder in dienst van De Swinghenden Eede en ’t Manneke uit de Mane in Diksmuide.
Gilbert Dumon stond ook aan de wieg van de Vereniging voor Familiekunde Westkust, samen met
voorzitter en stichter Georges Verschooris, Jef Cailliau en gemeentesecretaris Joeri Stekelorum. Hij was
erg gepassioneerd in de familiekunde en zorgde samen met zijn afdeling voor heel wat genealogische
publicaties en stambomen van gekende personen. Hij werd ook hulpsecretaris van de vereniging. Door zijn
slechte gezondheidstoestand volgde hij de laatste jaren geen vergaderingen meer bij.
Gilbert Dumon was ook lid van Brugse Werkgroep Huizengeschiedenis die in
2001 een vademecum voor het Brugse huizenonderzoek publiceerde. Hij was
ook lid van de VZW Levend Archief in Brugge dat ondermeer in 1996 Gilbert
Dumon’s handleidingen De oude straatnamen van Brugge en in 2004 De oude
huisnamen van Brugge publiceerde. In 1993 stelde hij de de databank De
volkstelling van 1748 in Brugge op met een overzicht van alle gezinshoofden
in Brugge met opgave van hun beroep, gezinssituatie en woonplaats (2,5 MB).
Via zijn echtgenote Hilda Leuridan is hij ook familie van de Chielens’ , met
onder andere Piet en Wim. De begrafenisplechtigheid van Gilbert Dumon had
plaats op zaterdag 15 januari in de kerk van Sint-Idesbald, waarna bijzetting
op de begraafplaats van Koksijde.
Het bestuur en de leden van VVF-Westkust bieden aan de familie DumonLeuridan hun oprechte gevoelens van medeleven aan.

Goed om weten
•

door de redactie
Eric Hennekam publiceerde de achtste editie van zijn “Internetgids voor genealogisch onderzoek”.
De eerste editie van de gids verscheen ruim twee jaar geleden. Toen alleen over Nederland maar
ondertussen luidt de ondertitel van de gids: “Personen zoeken in Nederland, Nederlands-Indië en
België”. Surfen naar http://www.archieven.org/ en verder naar ‘internetgids’ en je krijgt een
karrevracht internetsites aangeboden.

•

‘Geneaknowhow.net’ is een door Hein Vera en Herman de Wit ontwikkeld en onderhouden
internetplatform. Het doel is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede
zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met
behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten. In de
komende jaren zal geneaknowhow.net verder als kenniscentrum uitgroeien.
Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, familiegeschiedenis of lokaal-historische schets,
worden niet op geneaknowhow.net opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij
toegankelijk; reclame-uitingen worden vermeden.

•

De vraag op het internet naar publicaties over het gehucht Elzendamme, dat zich uitstrekt over
drie voormalige deelgemeenten: Pollinkhove (NW van het gehucht t.o. Ijzer), Oostvleteren (NO het
gehucht t.o. IJzer) en Stavele (Zuiden van het gehucht) kreeg een ruim antwoord ondermeer van
Johan Beun en Freddy Duron. Zie hieronder:
N. Favorel publiceerde “De volkstelling in de Acht Parochies ten jare 1697” in “Bachten de
Kupe”, 1982, p.127.
Frans Pattou, “De generaliteit van de Acht Parochies”, thesis Leuven 1972.
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J. Stekelorum, “Herbergen in de Acht Parochiën anno 1779” in “Westhoek – Info”, jg VIII,
afl.4, januari 93, p. 122.
P. Donche, “Het vijfde penningkohier van de heerlijkheden Hofland en Elzendamme in
Oost- en Westvleteren uit 1578” in “Vlaamse Stam”, 40ste jg nr.6, dec. 2004, p. 515-522.
Wellicht Wellicht kan ook iets worden teruggevonden in de publicatie uit 2005 (uitgave VVF
Westkust vzw) van Joeri Stekelorum: Inventarissen opgemaakt na overlijden in de regio
Veurne ((1797 - 1925), deel 2, bewaard in het notariaatsarchief R.A. Brugge, depots
Deeren (1974), de Grave (1974 & 2001), Donck (2001) & Swinnen (1975) en een
gelijkaardig deel 1. In het tweede deel werden o.a. de notariaten van Oostvleteren
geëxcerpeerd en steken een aantal akten die verwijzen naar Elzendamme.
In het boek “Molens van het hoppeland” van John Verpaalen is er op pagina 23 sprake van
de molen van Elzendamme – De Vesschebrugmolen.

Vreemde voornamen in de parochieregisters van Alveringem
door Joeri STEKELORUM

In de parochieregisters van Alveringem vonden we een meisje dat van haar ouders wel erg vreemde
voornamen kreeg.
We lezen Anno d(omin)i 1778 die 4 februarii ego infrascriptus vicarius hujus
parochia baptizavi Sophiam Fidem Spem Charitatem, filiam legitimam Rochi
Francisci Du pon et Petronilla Theresia Pynte Iprensiae parochiae S(anc)ti
Martini, conjugum natum hodie hora circiter tertia matutina, susceptores fuere
Carolus Borromeus Lancsweert ex Honschoote et Anna Theresia Carolina
Merlevede ex Alverynghem, qui mecum subsignarunt.

Symbolen van geloof,
hoop en liefde.
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De eerste voornaam Sophia is uiteraard niet zo’n ongewone voornaam en
betekent Wijsheid. De drie woorden die er achter staan zijn wel zeer
opmerkelijk: Fides, Spes en Charitas, wat zoveel betekent als Geloof, Hoop
en (naasten)Liefde…, de drie goddelijke deugden.
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (3)
door Hilon VANLEENHOVE

Nr. 75 E:V:
Hier licht begraven Sr Maillaert Blanckaert fs Malliaert die overleed den 27 february 1657 en de Joff
Jacqueminken fa Pieter Bevaert syne huysvrouwe overleden den 16 8ber 1682. Sepulture van Sr Louis
Blanckaert fs Maillaert geproc. Bij Joff Jacqueminken Bevaert voorseyt, in syn leven Regierd van de Kerke
in den gemeenen armen deser stede overl. den 17 7ber 1692 ende van Joff Elisabeth Snouck fa Jan
geprocreert bij Joff Anna Velle syn huysvrouwe overl. den 11 7ber 1698 ’t saemen in huwelycke geweest
13 jaeren geprocreeert 2 soonen 5 dochters, daervan in ’t leven Ludovicus Jacobus overl. den 30 9ber
1732 ende Mary Jacqueminken overl. den 19 7ber 1694.
Bidt voor de zielen
Nr. 76 E:V:
Sepulture van Josyne Van den berge fa Adriaens gebooren van hantsame die overl. anno 1653 den 27
8ber.
Nr. 77 E:P:
Sepulture van Balthazar Adriaens fs François in syn leven voorschepen van der stede van der Nieuport die
overl. den 14 8ber 1605 ende van Joff Elisabeth fa Pieter Van havere die overleet den …….
Nr. 78 E:P:
Sepulture van heer Jan Jurbins p.b.v. fs Engel die overleet anno 1542 den 23 april.
Nr. 79 E:V:
Vry sepulture van Sr Guillaume De naeyer fs Guillaume overl. den 14 8ber 1712 haer 3 man ende van Joff
Jacqueminken van Axel fa Antheunis syn huysvrouwe ’t samen in huwelycke geweest 30 jaeren overl. 26
april 1722 voorts van Judocus en Dominicus De Naeyer fs Guillaume van eender dracht Dominicus overl.
tot Antwerpen, jongman den 28 january 1710 ende Judocus oock jongman overl. den 8 juny 1712 enden
van Sr Philipus Snouck fs François haeren tweede man overl. den 30 xber 1681 ende Joff Elisabeth Clara
Snouck fa Philippus in huwelycke met Sr Jan van den Ameele fs Jan overl. den 18 april 1715.
Bidt voor de zielen
Nr. 80
Int midden:
Hier licht begraven Maeyken Van Slype fa Mores de huisvrouwe van Jan Antheunis die overl. den 29 Mars
1639. Bidt voor de zielen , 6 kinderen, 4 zeuns 2 dochters.
Nr. 81 E:P:
Sepulture van Marce de Grave van Slijpe die starf de 28 juny 1690
Nr. 82 E:P:
Hier licht begraven Joris De roof s Michiel De roo die starf anno 1565 den 27 8ber ende Pirincken Cyvore
syn huysvrouwe die starf…….
Nr. 83 E:P:
Op een schilderie recht voor dit bovenstaende sarkje verbeeldende de drie cooninghen staet het volgende:
Sepulture van d’heer Antheunis Clou fs Vincent overl. den 27 mars 1637 schepen der stede van Nieuport
enden van Jonckvrouwe Tanneken fa Joos Vermaere syne huysvrouwe overl. den 26 january 1639.
Bidt voor de zielen
Nr. 84 E:P:
D.O.M.
Vry sepulture van Jacobus Josephus De roof s Pieter geboortich van Oostvleteren Caselrei van Veurne,
schipper tot Nieuport vaerende ter zee overl. den ……. oudt ….. jaeren in huwelyck geweest met Anna
Theresia Ramault syne eerste huysvrouwe overl. den 29 xber 1759 oudt 38 jaeren ’t saemen geprocreeert
twee kidneren van of int leven Jacobus Joannes Josephus enden Mary Joanna Vermoudt syn tweede
huysvrouwe overl. den 20 april 1761 oudt 33 jaeren en ’t saemen geprocreeert twee kinderen
minderjarigen gestorven en van …… fa Jooris syn derde huysvrouwe overl. den …… oudt……
Bidt voor de zielen
Nr. 85 E:P:
D.O.M.
Vry graefplatse van d’heer ende Mr Denys Wyllaert fs d’heer Nicolais verweckt bij Joff Elysabeth fa d’heer
Jacques Deryckere Licentiaet in beyde de reghten ende Pensionaris deser stede ende greffier overl. den 21
8ber 1760 oudt 78 jaeren ende van syn huysvrouwe Joff Jacoba Tristram fa d’heer Jacques geprocreert bij
Joff Maryanne de Pruyssenaere overl. den 24 9ber 1724 ’t saemen gewonnen 7 kinderen wan of nogh int
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leven Joff Jacoba Joanna, getrouwt met d’heer ende Mr Joannes François Blanckaert fs d’heer Louis J.U.S.
raedt pensionnaris deser stede ende van Joff Catharina Tristram fa d’heer Jacques voornoemdt geestelycke
dochter overl. den 21 7ber 1750 oudt 55 jaeren voorts ter gedachtenisse van d’heer ende Meester Denys
De Ryckere fs d’heer Jacques voorseydt Pastor der Prochie van Dickebusch casselrie van Yper den tijdt van
44 jaeren overl. den 21 juni 1714, alsoock van d’heer ende Meester Joannes de Ryckere fs d’heer Jacques
voorschreven Pastor der Prochie van Wulveringhem casselrie van Veurne den tijdt van 38 jaeren overl.
den 28 oust 1713 ende van heer ende Meester Denys de Ryckere fs d’heer Jacques Pastor van ’t gemelde
Dickebusch overl. den 25 9ber 1726. In tweeden huwelycke met Joff Petronilla Pluvier overl. sonder
kinderen den 18 january 1740, in derden huwelyck met Joff Theresia Spindeler fa Bernardi overleden den
…….. oudt … jaeren hebben ‘tsaemen gewonnen 4 kinderne wan of nogh int leven syn Mary Theresia
Anthonius Dionysius.
R.J.P.
Nr. 86 E:P:
Sepulture van Jacobus Van de casteele fs Pieter die overleet den 21 february 1693 ende van Mary
Boukaers syne huysvrouwe ‘tsaemen geprocreert drie soonen en drie dochters.
Bidt voor de zielen
Nr.87 E:P:
Vry Sepulture van Frans Blootacker fs Frans gebooren van Comen overl. 27 mey 1694 ende vanJoanna
Moreel fa Pieter syn huysvr oock geboren van Comen overl den 27 mey 1692 ’t saemen geprocreert 6
kinderen waervan syn 4 nogh int leven ende van Clara Staels fa Jan syn tweede huijsvrouwe geboren van
Yper overleden den ….. Bidt voor de zielen.
Nr. 88
In ’t midden licht …. Heer Philips Boudins die starft den 6 oust 1599 Capellaen.
Nr. 89 E:V:
Aqui esto sepultato nobli et illustro Don Fermin De Rad a senor de le conu natural de pamplona en el
Reyne de Navarra qui fuc governador de la villia y yplas de stevensvert y commandante de la villa y puerto
de Nieuporte aviende servido al rey mistrose nor 28 anos murio a 3de setiembre de 1704 de dad de 43
anos d’ostenga misericordia pour sa anima.
Nr. 90 E :V :
D.O.M.
Sepulture van Pieter De la Valeé fs Jacques stadtschoolmeester deser stede overl….. van Therese Stepers
fa Pieter syn eerste huyvrouwe overl den 8 8ber 1679 van Mary Catheline Billiau, fa Nicolais syn tweede
huysvrouwe gewonnen hebbende 3 kinderen overl. 10 juny 1687 ende van Anna Clara De haene fa
Guilliaume syn 3 huysvrouwe geprcreeert hebben 8 kinderen overl. 18 mey 1702.
Nr. 91 E:V:
Sepulture van Sr Cornelis Van Schelverghem fs Cornelis geprocreeert by Laurentia Bruyne hij was in syn
tijd vrij Billanderman tot Duynkerke overl. den 4 juny 1715 en van syn huysvrouwe Juff Mary Joanna Voet
fa Christiaen overl. den 11 mars 1714 hebbende gewonnen 14 kinderen daer van nogh int leven Cornelis
in huwelycke met Joff Mary Magdalena Vereecke , Joannes Christiaen getrout met Barbara Cobaert,
Pietrnelle Therse getrout met Jacobus Ryckewaert
Bidt voor de zielen
Nr. 92 E:V:
Sepulture van Josynken Van Hove fa Nicolais geprocreeert by Mary Devader syn eerste huysvrouwe overl
den 7 april 1687 heeft geprocreeert één soone genaemt Francois Gernel fs Philips haeren eersten man.
Bidt voor de zielen
Nr. 93 E:V:
Sepulture van Nicolais Van Hove jongman fs Nicolais geprocreeert by Josynken Widdoodt fs Gilles den 6
july 1687.
Bidt voor de zielen
Nr. 94
In den midden:
Sepulture van Anna Mary Thybout haeren eersten man Pieter Rogier fs Antone overl den 28 9ber 1700 ’t
saemen gewonnen 2 kinderen wan of nogh int leven Pietr overl. den ……… ende haeren tweeden man
Martinus Southey overl. den 28 febry 1721 ’t saemen gewonnen oock 2 kinderen minderjarig gestorven
voorts van aheren 3 de man Andries Van den Bussche fs Gilain overl. 10 mars 1740.
Nr. 95 E:P:
Sepulture van Dagobertus De la haye fs Abraham die overl den ….. ende van Coecilia Mazernan fa Anthone
syn huysvrouwe gebooren van Poperinghe overleet den 18 8ber 1679.
Nr. 96 E:P:
Sepulture van d’heer Abraham De la haye fs Jacques in syn leven schepen ende tresorier deser stede,
hooftman van de gilde van St Andries, die overleet den 2 maerte 1674 ende van Joff Magdalena De Brach
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fa Mr Antheunis sijne huysvrouwe die overl. Den 5 7ber 1642, hier onder licht begraven Francois Delahaye
die overl den 31 mei 1691.
Bidt voor de zielen
Nr. 96 E:P:
Sepulture van d’heer Abraham De la haye fs Jacques in syn leven schepen ende tresorier deser stede,
hooftman van de gilde van St Andries, die overleet den 2 maerte 1674 ende van Joff Magdalena De Brach
fa Mr Antheunis sijne huysvrouwe die overl. den 5 7ber 1642, hier onder licht begraven Francois Delahaye
die overl den 31 mei 1691.
Bidt voor de zielen
Nr. 97
Sepulture van d’heer Guilliamus Adriaensoone fs Maertens die overl den 14 dagh van april 1607. Bidt voor
de zielen ende van Joff Adriaena Blauvoet syn huysvrouwe die overleet den 4 8ber 1612.
Bidt voor de zielen
Nr. 98
D.O.M.
Sepulture van Michiel Oestiaen hemmels fs Carolus geprocreeert bij Mary Boys intfanger deser kerke den
tyd van 12 jaeren overl. den 2 january 1760 oudt 32 jaeren ende Mary Joanne De cock fa Philips Jacobus
gewonnen bij Mary Geysen ‘ts aemen in huwelyck geweest 32 jaeren overl. 4 febr 1766 oudt 55 jaeren.
R.J.P.
Nr. 99 E:P:
Sepulturen van Colaert hemmels fs Colaert is overl den 10 january 1653 ende van syn huysvrouwe
Adriaenken herrewyn fa Jacques overl den 12 mei 1669 en hebben beyde ’t samen geprocreeert 12
kinderen 7 soonen en 5 dochteren. Hier licht begraeven Christiaen hemmels fs Colaert overl……..
Bidt voor de zielen
Nr. 100 E:V:
Vry sepulture van Sr Joes Adriaenus Mortier fs Jan Baptiste gewonnen by Anna Jacoba hubert geboortich
van bischote, coopma, binnen dese stadt overl den 14 february 1762 oudt 39 jaeren ende van Joff Isabella
Therese Vandermeersch fa Philippus Benedictus gewonnen bij Joff Isabella Clara Van der ghote syn
huysvrouwe geboortich van de prochie van Boesinghe overl. den …… oudt…… jaeren ’t saemen in
huwelycke geweest elf jaeren ende gewonnen 7 kinderen te weten, Michiell, Joes, Isabella, Josepha overl
den 22 april 1767 oudt 15 jaeren, Mary Theresia, Carolina overl den 15 february oudt 10 jaeren. Barbara
Josepha de andere minderjaerich gestorven
R.J.P.
Nr. 100 bis
D.O.M.
Vry sepulture van Sr Joannes Adriaen Mortier fs Sr Jan Baptiste gewonnen by Anna Jacoba Hubrecht
geboortich van Bixchoote koopman binnen dese stad overl den 4 febry 1760 oudt 39 jaer en van Jo
Isabella Theresia Vandermeerschfa Philippus Benedictus gewonnen by Isabella Clara Van derghote zijne
huysvr. Geboortich van de prochie van Boesinghe overl den 21 february 1799 oudt 67 jaeren ’t saemen in
huwelycke geweest elf jaeren en gewonnen 7 kinderen te weten: Michiel Joannes overl den 12 maerte
1772 oudt 11 jaer, Isabella Josepha …, Mary Theresia Carolina overl den 14 febry 1764 oudt 10 jaer,
Barbara Josepha geb. 5 xber 1756 overl. den 26 april 1813 in 1ste huwel met J Collet en by 2de met Joff
declerck Josepha overl 3 xber 1803 oudt 55 jaer waer af Engelb geboren den 23 febry 1796 overl. 3 Julius
1874 waeraf A.E.J. Declerck kamerheer van Z. Heil. Den paus kanonik van salford (Engeland) superior van
het klein seminari geboren te Nieuport 29 7ber 1839, overl te Salfort 30 xber 1889. Adele declerck
geboren 24 mei 1826 overl. te Lophem 27 maerte 1892. Math Declerck geb. 14 January 1829 overl. te
Nieuport 3 december 1895. Alexander declerck broeder der christelyke schoolen geb. den 15 augustus
1835 en overleden ….. Dympha Declerck weduwe van Desire Bollies gebooren den 19 february 1839
overl……
Nr. 101 E:P:
Sepulture van Bartelmeus Vandenhauharte fs Bartelmeus die starft in ’t jaer 1533, trouwt met …. Die ’t
wijf was van Bartelmeus Van den hauharte
Nr. 102 E:V:
Hier licht begraven Pieter Verdien fs Jan, overl den 26 7ber 1648
Nr. 103 E:V:
Sepulture van Tanneken fa Jan Verdien overl. den 26 mars1604
Nr. 104 E:P:
Sepulture van Adriaen Audenaere die starf den 22 dagh in april 1528 ende van Mayken fa Jacobs Cats ’t
wijf was van den voorseyden Adriaen die starf anno 1500.
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Nr. 105 E:P:
Sepulture van Pieter Verrecote fs Maeillaert overl. den 8 lauwe 1577.
Nr. 106 E:P:
D.O.M.
Sepulture d’heer Marcus Croes adjudant deser stede overl den 24 mei 1694 enden van Joff Anna Francoise
Abat syne huysvrouwe overl. den 22 july 1715 ’t saemen geprocreeert 2 kinderen Sr Carolus hynderik
overl. jongman 31 xber 1737 oudt 50 jaeren ende Joff Mary Margarita in huwelycke met Michel Gloriaen
overleden……..
R.J.P
Nr. 107 E:V:
Hier licht begraven Willem Decorte die starf den 22 april 1582 ende Jacqueminken Decorte ’t voorseyde
Willem syn wijf die starf den 25 van sporkel 1600.

Huwelijksaankondigingen uit betere kringen in de 19de eeuw
door Joeri STEKELORUM
Van Werner Peene kregen we
recent twee huwelijksaankondigingen uit het midden
van de 19de eeuw in onze
elektronische postbus. Het ene
briefje kondigde het huwelijk
aan van Louis Ollevier uit
Veurne met Georgine Van
Woumen uit Diksmuide en is
gedateerd op 5 oktober 1852.
Louis Ollevier was burgemeester
van Veurne van 1881 tot 1884.
Het andere briefje kondigde het
huwelijk aan van
tabaksfabrikant Louis Faure uit
Veurne met notarisdochter
Marie Decae uit Alveringem en
dateert van 24 augustus 1847.
Beide documenten bevinden
zich in het archief van de
Stichting de Bethune in Marke,
waar we in 2010 met onze VVF
Westkust-afdeling op bezoek
waren.
Wat ons het meest intrigeerde
aan beide documenten was de
vermelding in de

rechteronderhoek van het woord “Absents”…
Het antwoord kreeg Werner Peene van baron Emmanuel de Bethune hemzelve…: het wil gewoon zeggen
dat ze het huwelijk "melden" en men geen geschenken moet geven of komen naar het huwelijksfeest. Een
praktijk die blijkbaar totaal in ongebruik is geraakt. Tegenwoordig staat op huwelijksaankondigingen
meestal “cadeautip…..”.
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Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (7)
door Joeri STEKELORUM

Correspondentieregister van 2 januari 1863 tot 5 oktober 1871 (deel 3)
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)

Rubben, Joannes
Rubben, Norbertus
Ryckeboer, C.L.
Ryckewaert

28 (bijstandswoonst).
144 (burgerstand).
399 (placement de fonds, fabrique d'eglise).
70 (kiezing stemopnemers);384 (plaatsing van eene buize);385 (plaatsing
van eene buize).
Ryckewaert, Carolus
47 (brandramp);60 (brandramp);541 (kiezing).
Ryckewaert, Charles
52 (brandramp);545 (directe belastingen);59 (brandramp);593
(contribution personnelle);271 (gedenkteeken voor Leopold I).
Sanders, Amelie
588 (milice).
Sarrazyn, Marie-Louise
38 (burgerstand).
Seys, Sophie
500 (politie).
Snoeck, Hendrik
508 (provisoiren onderstand);553 (onderstandswoonst).
Snoeck, Henri
321 (cholera).
Snoeck, Henricus
305 (provisoiren onderstand);306 (provisoiren onderstand);310
(provisoiren onderstand) 303 (cholera);304 (cholera).
Snoeck, Henry
510 (voorlopigen bijstand);533 (bijstandswoonst)
Snoeck, Jacobus Josephus
305 (provisoiren onderstand);306 (provisoiren onderstand);310
(provisoiren onderstand).
Suber
182 (plan alignement bouwen huis);185 (plan alignement bouwen
huis);556 (nomination receveurs).
Tahon, Engel
167 (opbouwing huis).
Ternier
215 (politie).
Ternier, Marie
576 (aanvraag opname oudmannenhuis).
Thery, Philippe
524 (kerkfabriek,vraag om in recht te staan).
Thomas, Justine Victoire
129 (domicile de secours).
Thybaut
244 (voorlopigen bijstand).
Thybaut, Charles
374 (milice).
Thybaut, Franciscus
219 (onderhoudskosten hospitaal).
Thybaut, Louis
177 (bijstandswoonst).
Thybaut, Rosalie
177 (bijstandswoonst);235 (onderhoudskosten moederhuis Brugge);313
(burgerstand).
Ticket, Seraphin
427 (frais de transport indigent).
Ticket, Seraphin Louis
248 (milice, mariage).
Timmerman, Francois
463 (voyage sur mer).
Treve, Maria Ludovica
169 (bevolking).
Tycket, Edouard Leopold
319 (pensioen);351 (mandats de paiement).
Ureel, Edouard
150 (police maritime).
Vanbelleghem, Maria Margereta
280 (burgerstand).
Vanbillemont, Henri
467 (effets delaissés)
Vancrombrugge
15 (benaming geneesheer armgesticht);19 (benaming geneesheer
armgesticht);20 (benaming geneesheer armgesticht).
Vancrombrugge, doctor
114 (vraeg om gratis te procedeeren).
Vandamme, Idesbalde
402 (milice, remplacement).
Vandamme, Idesbalde Joseph 569 (milice).
Vandenabeele, Charles
181 (politie bouwen).
Vandenameele, Maria Ludovica 305 (provisoiren onderstand);306 (provisoiren onderstand);310
(provisoiren onderstand).
Vandenberghe
594 (droit de patente, repartiteurs).
Vandenberghe, Carolus
143 (politie).
Vandenberghe, Henri
203 (affaire militaire);567 (milice);584 (service militaire);602 (milice)
Vandenbussche
387 (kerkbestuur van Coxyde, verkoop partie land);393 (administration
des biens fonds).
Vandenbussche, Carel
469 (plaatsing ouderling in gesticht);486 (armbestuur, vraag om in rechte
te staan).
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Vandenbussche, Carolus

215 (politie);264 (onderwijs);269 (onderwijs);471 (plaatsing
ouderling);485 (klachten tegen armbestuur);527 (plaatsing godshuis
Zevecote);529 (gesticht te Zevecote).
Vandenbussche, Carolus Ludovicus
576 (aanvraag opname oudmannenhuis).
Vandenbussche, Charles
573 (entretien d'indigents);574 (domicile de secours);575 (domicile de
secours);352 (burgerstand).
Vandenbussche, Jacobus Bernardus
471 (plaatsing ouderling);527 (plaatsing godshuis Zevecote).
Vandepitte, Cecilia
84 (brandramp);85 (brandramp).
Vandewiele, Engelbert
613 (domicile de secours).
Vaneecke, Felix
526 (expertise de taureaux);552 (taureaux).
Vanmassenhove, Marie
105 (onderhoud en kosten in het hospitaal).
Velghe, David
496 (voyage sur mer).
Veranneman, Idesbalde Charles
101 (voyage sur mer pour la peche de la morine);116 (milice,
voyage sur mer);350 (milice mariage);566 (milice).
Verbrigge, David Alexandre
222 (milice).
Verbrigghe
386 (demande d'emploi).
Verbrigghe, Albert Pierre
551 (milice).
Verbrigghe, Pierre Albert
578 (pensions).
Verbrugge, Amelie
439 (bijstandswoonst).
Verbrugghe, Benedictus
525 (houtverwerkers).
Verbrugghe, Henricus
525 (houtverwerkers).
Vercruyssen, Jeanne
136 (police).
Verleene
415 (onderhoud).
Verleene, Engel
142 (onderstand, klagt);146 (onderstand).
Verleene, Engelbertus
265 (onderstand).
Verleene, Henricus Arsenius
84 (brandramp);85 (brandramp).
Vermeersch
393 (administration des biens fonds).
Vermeesch, Carolus Ludovicus 387 (kerkbestuur van Coxyde, verkoop partie land).
Vermoote, Engel
384 (plaatsing van eene buize);385 (plaatsing van eene buize).
Vermote, Angebert
453 (geneeskundige behandeling).
Vermote, Francois Joseph
496 (voyage sur mer).
Vermote, Henri Francois
170 (milice);245 (milice, voyage sur mer);262 (milice, mariage);270
(mariage);5 (voyage sur mer);90 (milicie).
Vieren, Marinus
366 (bijstandswoonst);394 (bijstandswoonst);286 (onderhoudskosten).
Vierval
556 (nomination receveurs).
Vierval, Franciscus
472 (benaming lid armbestuur).
Vierval, Francois
96 (lid armbestuur, benoeming).
Vilain
159 (acte de devouement).
Vilain, Amand Joseph
497 (voyage sur mer).
Vilain, Charles
136 (police).
Vileyn, Henricus
47 (brandramp).
Waeterloot, Auguste
129 (domicile de secours).
Wemaere
20 (benaming geneesheer armgesticht).
Wemaere, doctor
114 (vraeg om gratis te procedeeren).
Wouters
124 (kleeding veldwagter).
Zonnekeyn, Pierre
90 (milicie).
Zwertvaegher
304 (cholera).
Zwertvaegher, Carolus Ludovicus
308 (cholera).
Zwertvaegher, Franciscus Leopold
301 (cholera).
Zwertvaegher, Philip
303 (cholera).
Zwertvaegher, Philippus
297 (cholera);298 (cholera);300 (cholera);296 (cholera);301 (cholera)
Zwertvaegher, Pierre Jacques 307 (militaire décédé);311 (milice).
Zwertvaegher, Pieter
296 (cholera).
Zwertvagher, Pierre
152 (milice, voyage sur mer);231 (voyage sur mer);72 (milice, voyage sur
mer).
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CRGFA bezoekt VVF-Westkust
Op zaterdag 6 november bezochten een vijftiental leden van het Centre de Recherche Généalogique
Flandre-Artois het documentatiecentrum van VVF-Westkust in Koksijde. Dit bezoek gold als een
wederbezoek nadat VVF-Westkust op 6 november 2010 het documentatiecentrum van CRGFA in Rosendaël
bezocht. Ondertussen worden plannen gesmeed voor een nauwere samenwerking wederzijds.

De leden van de CRGFA werden onthaald aan de koffietafel alvorens ernstig werk te beginnen.

En er was ook de nieuwjaarsreceptie van VVF Westkust…
Met de jaarlijkse speech van de voorzitter, een overzicht
van wat de VVF’er te wachten staat en tenslotte een
drankje en een hapje en veel gebabbel, is de
nieuwjaarsreceptie 2011 verlopen. Een nieuw werkjaar is
begonnen en dat wordt er een van een grote verhuis.
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Westkust vzw
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)

jrg. 11 nr. 2

april-mei-juni

Driemaandelijkse NIEUWSBRIEF

Afgiftekantoor 8630 Veurne P309454

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

2011

Ondernemingsnr.808.410.470

Documentatiecentrum VVF-Westkust, C.C.Taf Wallet, Veurnestraat 109 (2de verdiep), 8670-Koksijde (Sint-Idesbald)
Webstek: 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 Vermoote
Dirk Cailliau, Chantal Loones

8630 VEURNE
BC 5831

AGENDA
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Met de gewaardeerde
steun van

Hoe word ik lid van de VVF ?
U 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.

Nieuwe publicatie van VVF Westkust
Beveren-IJzer, parochieregisters begrafenissen (1667-1796), Dirk Cailliau, 157 p. € 14.
Sint-Joris, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 13.
Ramskapelle, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 25.
Nieuwpoort, Poortersboek, Jef Cailliau, Joeri Stekelorum, Jan Van Acker, € 19.
Alveringem, Parochieregisters (2 delen), Joeri Stekelorum, € 56.
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Het Poortersboek van Nieuwpoort is klaar
door Jan VAN ACKER
Op donderdag 26 mei werd in het stadhuis van Nieuwpoort het poortersboek van
Nieuwpoort voorgesteld. Dit monnikenwerk werd bijeengeschreven door het
triumviraat Joeri Stekelorum, Jan Van Acker en Jef Cailliau.
Joeri Stekelorum, voorzitter van VVF-Westkust, leidde de academische zitting in en
wees op de doelstellingen van de VVF: het promoten van de genelogie waarbij het
verzorgen van genealogische en historische publicaties een belangrijke rol krijgt. Zo
zijn thans ruim 40 verschillende titels met een schat van informatie uit de regio
beschikbaar. Thans is het poortersboek van Nieuwpoort (1796 tot 1910) in het
nieuws. Een monikkenwerk waarvan ruim vijf jaar werd gewerkt.
Het boek wordt ingeleid door Jan Van Acker. Die bracht op de academische zitting
een historisch interessante uiteenzetting die goed gesmaakt werd door het publiek.
Om onze lezers te laten meegenieten publiceren wij hier die tekst in extenso.
Voor al wie enigszins met het verleden van
Nieuwpoort vertrouwd is, blijft het
befaamde beleg in 1487 één van de
grootste gebeurtenissen uit de rijke
geschiedenis van de IJzerstad. Tot op
vandaag wordt de herinnering min of meer
levendig gehouden in de Sint-Janskermis,
door de glasramen in de kerk die de
merkwaardige belofte van de kaars
afbeelden, door het bekende verhaal van de
dappere Nieuwpoortse vrouwen, en
natuurlijk door de reus Jan Turpin. Jan
Turpin was immers één van de twee
burgemeesters die de Nieuwpoortenaars
tijdens het fameuze beleg aanvoerden.
Jan Turpin hield dapper stand tegen de
Franse belegeraars, dat is bekend. Minder
De co-auteurs Jef Cailliau, Joeri Stekelorum en bekend is dat hij daarbij vocht tegen een
Jan Van Acker.
leger waarin veel oud-landgenoten
meestreden, misschien zelfs familieleden.
Jan Turpin was immers zelf niet van Nieuwpoort afkomstig, maar van een dorpje bij Boulogne.
Allicht moet ik dus “Jean Turpin” zeggen, op zijn Frans. Hij was hier aangespoeld een jaar of
zeven eerder, aangelokt door - de mooie ogen, zullen we maar zeggen - van jonkvrouw Marie
de le Brike, de weduwe van Jan Schede, een vooraanstaande inwoner van de stad.
Dat we dit nu, meer dan 5 eeuwen later, nog zo goed weten, komt doordat Jan Turpin bij zijn
intrede in Nieuwpoort officieel poorter geworden is. Pas vanaf dan kon hij immers volwaardig
alle rechten en plichten zoals de andere inwoners opnemen. Zoals handel drijven of een
ambacht uitoefenen. Of zelfs burgemeester van de stad worden, met de bekende gevolgen. Die
belangrijke rol van het poorterschap was al opgenomen in de befaamde stadskeure van 1163,
en werd ook bevestigd in het gewoonterecht, dat onder de aartshertogen Albrecht en Isabella
350 jaar later vastgelegd werd.
Wat was dat poorterschap dan precies? Je kan het zowat vergelijken met de nationaliteit op
vandaag. Het is een statuut dat op je persoon betrekking heeft, dat je rechten en plichten geeft,
waar je ook bent: in dit geval, rechten en plichten als volwaardige inwoner van Nieuwpoort. Niet
alle inwoners van Nieuwpoort waren er poorter; er woonden ook vreemdelingen, die hun eigen
statuut behielden, om wat voor reden ook. Net zoals er poorters van Nieuwpoort waren, die
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elders woonden. Maar alleen wie poorter was, mocht uit de IJzerhaven scheep gaan, vissen op
de Noordzee en handel drijven onder Nieuwpoortse vlag, en kon steeds rekenen op de steun
van de Nieuwpoortse schepenen, bij geschillen met derden, beroepsconflicten, erfeniskwesties
en zoveel meer.
Hoe werd je nu poorter van een bepaalde stad? Vooreerst door afkomst: als kind van poorters
werd je poorter geboren. Maar het statuut kon ook verworven worden. Gegadigden moesten
dan officieel afstand doen van hun vroegere statuut - als ze er één hadden, tenminste, want
merkwaardig genoeg verklaarden ze vaak dat ze zich van geen statuut bewust waren. Daarna
moesten ze zweren “goet ghetrauwe poorter te zyne vander stede van Nieuport”. Het is
duidelijk dat de positie van Nieuwpoort als havenstad hierbij een belangrijke aantrekkingspool
vormde. Soms zelfs meer dan wenselijk. In 1672 en 1688 stelde de magistraat bij voorbeeld
vast dat er wel erg veel kandidaten opdaagden, die tuk waren op de zeebrieven, de officiële
toelating om als Nieuwpoortse schipper het ruime sop te kiezen. De schepenen bepaalden toen
dat de “zeevaerende lieden die willen vaeren ten versschen vissche” ook écht in de stad
moesten wonen. Dat betekende dat ook hun gezinnen er hun intrek moesten nemen, en dat ze
hun vis alleen of toch eerst en vooral in Nieuwpoort zelf moesten verkopen.
Het poorterschap van Jan Turpin is één van de vele akten, die in
de originele poortersboeken van Nieuwpoort opgenomen zijn. In
een heel beknopte vorm dan wel. Slechts enkele regels volstonden
om hem poorter te maken. Mét een flinke korting, omdat hij
huwde met een vrouw die al poorter was - vandaar dat de
aanleiding voor zijn poorterschap, zijn huwelijk, tot op vandaag
voor ons bekend is. In die periode betaalde je voor het
poorterschap normaal 3 pond. Voor Jan Turpin volstond 9
schellingen, wat een korting met niet minder dan 85 % betekent.
Dat was trouwens niet zo uitzonderlijk als het lijkt: in de periode
van 1520 tot 1540 was méér dan de helft van de nieuwe poorters
dit geworden door aanverwantschap, en dus met korting!
De magistraat schold trouwens regelmatig dat poortersgeld kwijt
of gaf een reductie: “by gracie” heet het dan. Aan belangrijke
relaties van de vorst of op vraag van de edele dame van Komen
bij voorbeeld. Of aan mensen, van wie verwacht werd, dat zij voor
de gemeenschap nuttig konden zijn: een gasthuiszuster, enkele molenaars of een schilder. In
1531 werd een meester-chirurgijn zelfs kosteloos poorter, op voorwaarde dat hij de eerste
patiënt, die de wet hem zou sturen, gratis behandelde. Een andere kreeg korting “om zyn
scamelhede”: dus omdat het een arme man was, en één zelfs “omme gods wille”.
De schepenen beslisten blijkbaar erg autonoom wie ze het volle pond aanrekenden, en wie niet.
Soms heb je de indruk dat ze bereid waren ter plaatse korting te geven, als de nieuwe poorter
daardoor maar cash kon afrekenen. Want wat gebeurde er dan met die poortersgelden? Het is
bijzonder merkwaardig, maar in de algemene stadsrekeningen van Nieuwpoort kon ik geen
poortersgelden bij de stadsinkomsten terug vinden. Dus wat gebeurde er dan met dat geld?
Het antwoord is even eenvoudig als verrassend: het werd vaak ter plaatse verteerd. “ontfaen
ende verdronken bider wet” heet het, of we lezen de nuchtere vaststelling: “verdronken ende
aldus hier niet”-s meer ingeboekt… Het is een praktijk, die ik buiten Nieuwpoort nog niet tegen
gekomen ben. Een paar keer werd het gewoon verdeeld onder de aanwezigen - vandaar dat
men allicht steeds snel ter plaatse wou afrekenen. Een buitenkansje voor de schepenen dus. En
ja, een enkele keer toch werd het poortersgeld in aalmoes aan de kerk gegeven.
Eén van de opvallendste andere vaststellingen bij de inpoorteringen heeft ook al met financiën
te maken. Maar dan met de financiën van de would-be poorters zelf. In de loop der eeuwen
sloot Nieuwpoort immers met andere besturen akkoorden, de zogenaamde “hanzen”. Daardoor
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beloofden die overheden elkaars poorters en ingezetenen een voorkeurregime te geven, bij de
kosten voor de inpoortering, bij de successierechten op erfenissen en zo meer. Eén van die
hanzen was afgesloten met Veurne. Maar Veurne rekende blijkbaar een veel lager intredegeld
aan, of hanteerde vooral veel soepeler criteria dan Nieuwpoort. Omstreeks 1780 leidde dit er
toe dat tientallen, ja zelfs honderden kandidaat-scheepslui, vissers of handelaars ter zee zich als
poorter van Veurne registreerden, om vaak nog dezelfde dag al, met dat statuut in de hand,
naar Nieuwpoort over te stappen - en die stad kon hen dan als officiële Veurnaar niet weigeren.
Sommigen trokken van daaruit trouwens nog verder, naar Oostende, waarmee Veurne niet,
maar Nieuwpoort wel ook al een hanze gesloten had. Steeds direct na elkaar, en aan het
goedkoopste tarief. Het is echt fiscale spitstechnologie avant la lettre.
Dat er omstreeks 1780 zo‟n aanwas kwam, heeft te maken met een uitzonderlijke toestand.
Tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog behoorden op een gegeven ogenblik immers
zo goed als alle zeenaties tot de oorlogvoerende partijen.
Op één na: onze Zuidelijke Nederlanden, met zijn havens Oostende, een beetje Brugge, en
Nieuwpoort. Enkel vanuit die steden kon men nog veilig, want onder neutrale vlag, uitvaren. De
gevolgen spreken voor zich: waar er in 1777 exact 9 nieuwe poorters geregistreerd werden,
waren dit er precies 5 jaar later 411! Een groot deel kwam uit Frankrijk: natuurlijk behoorlijk
wat uit Duinkerke, de dichtste havenstad, maar ook uit andere steden, tot uit Normandië en nog
veel verder. Maar anderen kwamen uit de Noordelijke Nederlanden, Engeland, Ierland en
Schotland, de Verenigde Staten, de Duitse gebieden, en zelfs Noorwegen en Zweden. Of men
toen ook zoveel nieuwe huizen moest bouwen als nu, zeggen de bronnen niet. Hopelijk is dit
niet gebeurd, want helaas… nauwelijks was de oorlog voorbij, of de prille Nieuwpoortenaars
keerden weer huiswaarts. Zoals de Handelskamer van Duinkerke overigens voorspeld had, maar
zonder dat ze aan de stad het verplichte uittredegeld betaalden…
Het is alleen dankzij de poortersboeken dat
we dit alles kunnen reconstrueren. In de
stadsrekeningen is hiervan nauwelijks een
spoor terug te vinden. De kroniek van
Rybens zegt er wel wat over, maar geeft
minder uitleg. Het zijn de poortersboeken
die toelaten dit grondiger na te gaan en er
zelfs concrete cijfers op te plakken. Net
omdat er aan dat poorterschap zoveel vast
hing, werden de registers immers
nauwgezet bijgehouden. Ze vormen dan ook
voor allerlei aspecten van de geschiedenis
van Nieuwpoort een bijzonder belangrijke

Historicus Jan Van Acker aan het woord.

bron.

Zo wordt van een aantal poorters het
beroep opgegeven, wat sociaal-economische studies mogelijk maakt. Een handschoen- of een
kousenmaker, een wever, een metser en een timmerman, een barbier of een “schuteman”: ze
komen allen voor naast een wapenmaker of een priester in het gasthuis, een brouwer, een
ketelmaker of een vroedvrouw, een arme oude man of net een jonkvrouw, en nog zoveel meer.
Allicht “bien étonnés de se trouver ensemble”. Uiteraard bevatten de poorters-boeken tal van
biografische en genealogische informatie, die elders moeilijker terug te vinden is, zeker voor de
oudste periode. We kunnen bij de nieuwe poorters de verhouding berekenen van mannen
tegenover vrouwen; weer eens blijkt dat de vrouw in de 15de eeuw meer zelfstandigheid genoot
dan in de 18de eeuw. Enz.
Van heel wat poorters wordt ook de herkomst opgegeven. De meeste inwijkelingen zijn
Vlamingen, van elders in het graafschap dus. Dat verwondert niet. Maar soms zijn er opvallende
vaststellingen. Ik vermeldde al de vele nationaliteiten omstreeks 1780. Er zijn er natuurlijk ook
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veel vroeger. Zo blijken er bij de Hollanders in de late middeleeuwen bijzonder veel te komen
uit Gouda, een havenstad die het toen moeilijk had en zelfs even failliet ging. In vogelvlucht
toch 175 km - ik heb het nagerekend. Een en ander wijst op de ruime aantrekkingskracht van
Nieuwpoort op vele vlakken, al moet steeds ook de context in het oog gehouden worden. Zo
moet de sterke aangroei in 1580 ongetwijfeld vooral te maken hebben met het feit dat de stad
toen protestants was. Helaas breekt het oudste poortersboek dan plots af, zodat we niet zien
wat de gevolgen waren van de terugkeer van Nieuwpoort naar het Spaanse, katholieke gezag,
slechts 3 jaar later.
Het is immers bijzonder jammer, maar de poortersboeken waarover we beschikken, zijn niet
volledig. Het oudste, nog bewaarde register moet in 1384 aangevat zijn. Dit is onmiddellijk na
de grote brand van 1383: misschien zijn oudere registers dan vernietigd. Maar later gingen ook
een aantal bladen van dit register verloren, waardoor we pas gegevens hebben vanaf 1422. Op
een kleinere leemte na, loopt dit register dan tot 1580. En ook hier gingen daarna weer vele
folia verloren: het register moet oorspronkelijk de periode tot 1642 beslaan hebben. De rest van
het ancien régime, de periode tot de Franse Revolutie, is gelukkig weer helemaal bewaard.
Alles samen beschikken we vandaag over zo‟n 6000 inpoorteringen, over de periode 1422-1796.
Het is een enorme bron voor de geschiedenis van Nieuwpoort, die op een onbegrijpelijke wijze
nog niet toegankelijk gemaakt was. Hoewel, onbegrijpelijk? De uitgave is een langdurig,
moeizaam werk gebleken, dat meerdere jaren en vele honderden uren gevergd heeft. De
registers zijn namelijk meer of minder leesbaar geschreven. Soms met afkortingen of
vervormingen, bij voorbeeld in plaatsnamen uit verre streken, die hier ook niet bekend waren.
De taal is niet steeds duidelijk. Vooral het oudste register verkeert daarenboven stilaan in een
belabberde toestand, zoals merkbaar is op de foto in de publicatie: sommige bladeren rafelen,
zodat delen van de tekst onherroepelijk voorgoed verdwenen zijn. Dat er vele bladen ontbreken,
werd al vermeld: ik schat dat daarmee een 1000-tal inpoorteringen verloren gegaan zijn.
Meerdere bladen staken ook in een verkeerde volgorde, en dan is er nog de manier van dateren
met de Paasstijl, die voor problemen kon zorgen. Kortom, het is een moeizaam werk van erg
lange adem geworden.
Als één van de bewerkers van de poortersboeken past het niet dat ik hier de loftrompet over het
geleverde werk steek. Toch durf ik stellen dat deze uitgave van bijzonder groot belang zal
blijken voor al wie zich met de boeiende geschiedenis van Nieuwpoort in het ancien régime in
laat. De waarde zal blijken uit het gebruik dat men van deze uitgave maakt, daarvan ben ik
voor 150 procent overtuigd.
Ondanks dit pertinente belang van een uitgave, was Nieuwpoort de enige stad uit de regio,
waarvan het poortersboek nog niet gepubliceerd was. Ik heb een aantal problemen voor de
uitgave vermeld, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Allicht is het daardoor dat niemand het
initiatief tot deze grote onderneming durfde nemen. Op de regionale afdeling Westkust van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde na dan, onder de leiding van voorzitter Joeri Stekelorum.
Niet voor het eerst maakt de vereniging zich bijzonder verdienstelijk op dit vlak: ik verwijs maar
naar de monumentale reeks bewerkingen van de Staten van goed uit de regio, die Jef Cailliau al
op zijn palmares mag schrijven. Het wekt geen verwondering dat het opnieuw de namen zijn
van die werkpaarden, die u op de kaft van dit poortersboek ziet staan.
Dames en heren. Aan de uitgave van de poortersboeken van Nieuwpoort is bijzonder veel zorg
besteed. Ik hoop dat het resultaat u kan bekoren. Maar bovenal hoop ik dat het werk zijn weg
vindt naar de studietafel van al wie zich met Nieuwpoort en zelfs met de geschiedenis van onze
Vlaamse steden in het algemeen inlaat. En dat het dus vooral gebruikt wordt, en gebruikt, en
gebruikt. Op die manier wordt op de best mogelijke manier waardering opgebracht voor het vele
onbezoldigde vrijwilligers!-werk dat in deze uitgave gekropen is. Ik ben er alvast van overtuigd
dat de verzorgde uitgave dit vele werk ten volle waard geweest is, de IJzerstad ter ere.
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zaterdag 11 juni 2011 om 10u00

bezoek aan het
stadsarchief van Ieper

Het huidige Ieperse Stadsarchief werd op 4 november 1991 opgericht. Het is de opvolger van het tijdens
de Eerste Wereldoorlog (22 november 1914) vernielde oorspronkelijke archief. Het Stadsarchief zorgt
voor het verzamelen, het bewaren en het archiveren van cultuurhistorische en administratieve
documenten, stelt deze aan de stedelijke administratie en aan het brede publiek ter beschikking en
ondersteunt het regionaal historisch en genealogisch onderzoek. Sinds enige tijd is het archief gevestigd
op de prachtige Picanolsite.
Het Stadsarchief beschikt over ongeveer 1 300 strekkende meter archief met als kern de
gemeentearchieven van de stad Ieper en haar tien deelgemeenten. Voorts bewaart het Stadsarchief de
archieven van de Kasselrij Ieper (15de - 18de eeuw). Deze zijn door het Algemeen Rijksarchief voor dertig
jaar in bewaring gegeven. Het Stadsarchief herbergt verder een aantal kleinere kerkarchieven, archieven
van personen en verenigingen en een collectie kaarten en plannen. Belangrijk is ook het schaduwarchief
van een deel van het befaamde Fonds Merghelynck, dat voor de ruime Westhoek een belangrijke
secundaire genealogische bron vormt.
Als historisch en genealogisch centrum beschikt het Stadsarchief ook over een ruime wetenschappelijke
bibliotheek, een fototheek een aanzienlijke collectie oude kranten, affiches, bidprentjes en rouwbrieven


We verzamelen om 9u15 op de parking van Abdijhoeve Ten Bogaerde,
alwaar we carpoolen naar Ieper.
Terugkeer in Koksijde is voorzien rond 12u15.
Inschrijven is nodig, het bezoek is beperkt tot max. 15 deelnemers
Graag je deelname bevestigen bij de voorzitter: stekelorum@skynet.be
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (4)
door Hilon VANLEENHOVE

Nr. 108
In den midden
Sepulture van Michiel Depotter fs Mathis die overleet in ‟t jaer 1514 den 10 in april
Nr. 109 E:V:
Sepulture van Jacques Adriaens fs…… die starf den 6 7ber 1529

Nr. 110 E:P:
Hier licht begraven Christiaen Van de wetrecht wijlent schepen deser stede die overl. den 1 july
1615
In St. Jacobs choor alias de visschers capelle
Nr. 111
In den midden
Sepulture van Pieter Lieven fs Pieter gebooren van Nieuport die overleet den 14 juillet 1596
ende van Joff Maeyken fa Pauwels Bogaert syn huysvrouwe gebooren van Leffinge overl. den
14 april 1614; hier licht begraven Joris Lieven fs Pieter overleden den eersten des jaers 1631
Nr. 112
D.O.M.
Sepulture van d‟heer Matheus Ludovicus Vroome fs d‟heer Pieter gewonnen bij Joff Françoise
Gallant in syn leven schepen en de Tresorier deser stede overl. den 19 7ber 1744, oudt 39
jaeren en de van syn huysvrouwe Joff Joanna Pascasia De la jaye fa Sr Anthone gewonnen bij
Joff Mary Isabella fa d‟heer Francois Goudenhooft overleden den 22 juny 1755 oudt 53 jaeren in
huwelycke geweest 16 jaeren ende geprocreeert 8 kinderen wan of nog 6 in‟tleven te weten
Anthonius in huwelycke met Anna Catharina fa d‟heer Abraham Coppieters overl den ….. oudt ….
Jaeren. Louis Judocus Norbertus overl. den ….. oudt … jaeren in huwelycke met Barbara
Francoise Ferriex fa Judocus Frederic Joanna Petronilla in huwelycke met Adriaen Canyn fs
Pieter overl.... oudt …. Jaeren Mary Joanna overl… oudt … jaeren, Catharina Antonia Petronilla
overl….. oudt …. Jaeren. Calara Françoise in huwelycke met Pieter Jacobus Antonius De
Brauwere fs d‟heer Frans Jacques overl…. oudt … jaeren
R.J.P.
Nr. 113 E:V:
In den midden.
Vry sepulture van d‟heer Pieter Vroome fs Jacques overl. den 9 july 1717 ende van Joff
Jacqueminken Jaeckx fa Cornelis syn huysvrouwe geprcreeert hebben 4 kinderen is gestorven
den 9 9ber 1696oock van Joff Francoise Gallant fa Louis syn tweede huyvrouwe, naer ‟t saemen
geprocreeert hebben 6 kinderen is overleden den 30 xber 1706 ende van Joff Adriaena
Brouckaert syn 3 de huysvrouwe overl. 25 february 1731
In vrede moeten sy rusten. Amen
Nr. 114 E:P:
D.O.M.
Vry sepulture van Sr Pieter fs d‟heer Pieter geprocreeert bij Joff Vroome ‟t synen tyde
ontfanger van O.L.V prochie kercke deser stede overled den 1 february 1741 oudt 38 jaeren
ende van Joff Anna Judoca francisca Verbrugghen fa Sr. Pieter françois geprocreert bij Joff
Joanna Clara
Van Acker syne huysvrouwe overl. den …. Oudt …. Jaeren ‟t samen in huwelycke geweest den
tydt van 14 jaeren ende geprocreeert 9 kinderen 2 soons en 7 dochters waervan 6 onbejaerigh
gestorven syn, en nogh in ‟t leven Josepha Antonia, Pieter Joannes Franciscus overleden den 20
7ber 1750 oudt 15 jaeren, Francisca Petronilla
R.J.P.
Nr. 115 E:P:
Sepulture van Thomas Tharoey die overl. anno 1538 den 10 dag in weinant.
Nr. 116 E:P:
Hier licht begraven handes t wijf van Willem haes die starf anno 1490 den 5 dagh …. Willem die
starf in ‟t jaer 1501 den 10 dagh in 7ber.
Nr. 117
In den midden D.O.M.
Vry sepulture van d‟heer Norbert Bartholomeus Boudeloot fs Sr Jan geprocreeert bij Joff Anna
Mary Staesens schepen deser stede overleden den 14 januarius oudt 52 jaeren enden van Joff
Francisca Petronilla Vroome fa d‟heer Pieter syn huysvrouwe overl den 15 februarius 1766 oudt
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65 jaeren in huwelycke geweest 14 jaeren ‟t saemen geprocreeert 8 kinderen Jacobus Norbertus
overl. jongman den 7 janry 1743 oudt 24 jaeren, Anna Francisca Norberta Jacoba getrout met
d‟heer Louis Stellamans fs d‟heer Cornelis Norbertus Laurentius getrout met Joff Catharina
Joanna Fockedey fa Monsieur Pieter Joannes Franciscus getrout met Joff Mary Jacoba Diers
fad‟heer enden Meester Wynocus Diers den ander 5 onbejaerig bestorven.
R.J.P.
Nr. 118
Inden midden:
Vry sepulture van d‟heer Norbertus Laurens Boudeloot den soone van d‟heer Norbert
Bartolomeus gewonnen bij Joff Petronilla Vroome eersten tresorier en den regierder van den
disch ende gemeenen armen deser stede ende port van Nieuport overl… en syne huysvrouwe
Joff Catharina Joanna Fockedey gebooren van Dunkercque fa Monsieur Pieter gewonnen bij Joff
Catharina Jacqueline Van Velsen overl den 13 xber 1768 oudt 20 jaeren ‟t saemen in huwelycke
geweest 22 maenden ende geprocreeert een dochter genaemt Catharina Anna Theresia
R.J.P.
Nr. 119 E:V:
Sepulture van Thomas Aernoudt fs Pieter die starf den 22 9ber 1596 ende Anna Velle fa Pieter ‟t
voorseyde Thomas wijf gebooren van Lombardie die starft ……
Nr. 120 E:V:
Sepulture van Andriaen Heyneman fs Hubrecht die overleet anno 1543 den 17 april ende van
Mary Averbout fa Rijckwaert die overleet 1542 den 2 van maerte ….. Anna fa Jan Van Lircke die
overl. 1500.
Nr. 121 E:V:
Hier licht begraven Jacob Cortheen die starf int jaer ons heeren 1413 den 4 dag in Lauwe …….
….. Matheus De Roode dochter wylent ‟t wijf van Jacob die starf anno 1422 den 4 dag in maerte
Nr. 122 E:V:
Vry sepulture van den eersaemen Jan Vroome fs François in syn leven captain en de Deken van
St Jacobsgilde onderhouden door de visschers deser stede van Nieupoort overl den 3 february
1696 ende van Tanneken Bruyne syn huysvrouwe overl. den 2 maerte 1690 geprocreeert te
saemen 9 kinderen te weten 4 soonen en 5 dochters François, Mary, Adriaen, Adriaenken,
Jacques, Tanneken, Josynken, Jan ende Adriaenken
Nr. 123 E:P:
Sepulture van Joos Claely fs Jan gebooren van Vinchem die overleet 1540 den 23 in maerte
ende van Maeyken fa Jacob Vince die overleet den 15 in maerte 1545. Bidt voor de zielen
Nr. 124 E:P:
Sepulture van Pieter Bellynck alferis van St Jacobsgilde die overleet den 20 juny 1639 ende van
Catharina Van peene syn huysvrouwe die overleet den 30 mei 1679
Nr. 125 E:P:
Sepulture van Jacquemine de vrouw van hubrecht Willaert die overl. den 1 maerte 1598.
Nr. 126
In den midden
Vry sepulture van Pauwels aeckx fs Pauwels in syn leven deken ende captain van St Jacobsgilde
binnen Nieuport overleet den 20 oust 1698 ende van Pieternelle Vroome fa Jacques syn
huysvrouwe overl. den 24 xber 1718 in huwelycke geweest te saemen 23 jaeren hebben
gewonnen 10 kinderen 5 soonen ende 5 dochters nogh int leven Pieternelle, françoise, Pauwels.
In vrede moeten sy rusten.
Nr. 127 E:P:
Sepultur van Ghysbrechts die overl anno 1554 den 26 dagh van mey
Bidt voor de zielen
Nr.128 E:V:
Sepulture van Jan Coppins alias die starf int jaer 1547 den 22 mei hier licht begraven Jachtet ‟t
wijf van Jan Coppins overl anno 1513 den 16 april
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Nr. 129 E:V:
Sepulture van Adriaen fs Michiel Wouters die overleet den 20 van maerte 1547 ende van Joanna
fa Jacib Adriaen fs Lampskyns overl anno 1500
Nr. 130

In den midden:
D.O.M
Sepulture van Cornel Reubens fs Paulus geprocreeert bij Francoise Coolen visscher van synen
style overl jongman den 20 januari 1735 60 jaar
Nr. 131 E:P:
Hier licht begraven Mathis Coolen fs Joris Coolen visscher van synen style, overl. den 10 junius
„s morgens voor 4 ueren in ‟t jaer 1668. bidt voor de zielen ende syn huysvrouwe Josynken
Voorburgh fa Christiaen overl den 30 mey 1679
Bidt voor de ziele
Nr. 132 E:P:
D.O.M.
Vry sepulture van d‟heer Louis Coppieters fs d‟heer Abraham geprcreeert bij Joff Antonette Galle
‟t synen tyde Burgemeester ende Landthouder deser stede ende Casselrie van Veurne; daer
naer Burgemeester van den corpse deser stadt overleden den 1 mey 1739 oudt 46 jaeren ende
van Joff Joanna Therese De Brouckere fs Sr Jan gewonnen bij Joff Joanna Therese Goudenhooft
syne huysvrouwe overl den 8 9ber 1746 oudt 42 jaeren ‟t samen in huwelycke geweest 9
jaeren en verwekt 4 kinderen wanof in ‟t leven Carolus, Ludovicus, Emanuel, Louise, Catharina
R.J.P
Nr. 133
D.O.M.
Vry sepulture van Joff Louyse Coppieters fa d‟heer Abraham in syn leven Burgemeester van den
commune deser stede gewonnen ‟t synen tweede huwelyck met Joo Joanna Therese
Goudenhooft overleden binnen dese stad den 6 oust 1767 oudt 54 jaeren ende voorts van Anna
Catharina Coppieters haere zuster van vollen bedde overl den ….. oudt…. Jaeren in huwelycke
met Sr Antoone Vroome fs d‟heer Matheus geprocreeert twee kidneren te weten Antonius
Ludovicus Cornelius, francisca Antonia
R.J.P.
Nr. 134 E:P:Anth s Bufsch overleet den 10 8ber 1603
Nr. 135
D.O.M.
Depies nanibus Jacobi Oliverie Burie fs Matthœi et Petronilla Capoen municipis quondam
noviportus qui fato cepit 23 aprillis 1761 œtat 73 ânnornec non charoe ejûso: conjugis Marie
Clara Sophie Lambrecht fa Petri et Sophie Van Yfsem evivis sublatoe 11 9ber 1767 œtat 70 qui
unnis, oedere matrinoniali sociati 4 ginnerunt proles aquibus superstilis petrus franciscusn jam
Dominius Josephus canonicus: St Nicolai furnis qui obiet Pastor Oostduinkercanus nune St
Nicolais furnis …œtat ….. et Josepha francisca qui mortem oppetiet ….œtat …. Primo conjucta
per 5 annos Martino Van de Walle fsMartini et Marœ Catharina Allemeesch qui vivere desiit 8
augusti 1760 œtat 33 tumulatus sublapide sepulchrali majorem in sanctuario hujus ecclesiœ
unicâ generatâ prole Josephâ Ludovica qua vita excepit …….œtat….. secundo nupta … amis ….
Josepha Francisca Rourée fa Josephi et Mariœ Joannœ Portier olum hujus civitatis œportus
scabino ejus ô Disci at que communis meusœ pauperum administratori, nee non Pieriichori
Thetorices tribuno episcopo vita juncta …. Œtat …. sunal
procreatis, prolibus axquibus
supertites Maria Joanna Josepha Antonia , Josephus Joannes , Antonius Emanuel qui ades
tumulumque vides, pia viscera monstres Detur ut hisrequies fundito ab ore preces
R.J.P.
Nr. 136
In den midden:
Vry sepulture van den eersaemen Piert fs Joos Vercamer in syn leven van de gulde van „t h
Cruys onderhouden bij de hoveniers binnen Nieuport overl. den 23 juny 1729 ende van Joff
Janneken de Grant syn huysvrouwe overleet den 12 maerte 1703 hebben in huwelyck geweest
40 jaeren ‟t saemen geprocreeert 11 kinderen die soonen en 8 dochters voorts van Carel
Vercamer overl…. ende Joff Cornelia Vercaemer
Bidt voor de zielen
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Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (8)
door Joeri STEKELORUM
Correspondentieregister van 15 februari 1881 tot 17 juli 1888 (deel 1)
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
100
200
300
400
500
600
700

15/02/1881
21/04/1882
24/03/1883
08/02/1884
19/11/1884
31/10/1885
15/12/1886
11/02/1888

Abeele, Joseph

26 (domicile de secours);32 (domicile de secours);35 (domicile de
secours);58 (domicile de secours)
Abeele, Jozef
23 (onderstandswoonst)
Alleweireld, Karel
260 (onderstand)
Alleweireldt, Karel
604 (voorlopigen onderstand)
Amey, Charles
264 (voorlopigen onderstand)
Bauwens
291 (route pavée)
Bekaert, Adolf
372 (kiezerslijsten, herziening)
Billiau, Desire
33 (miliciens, congé)
Billiau, veuve
29 (milice)
Billoot
481 (onderstandswoonst);493 (onderstandswoonst);497
(onderstandswoonst)
Billoot, Francis
123 (bijstandmiddelen);208 (voorlopigen onderstand)
Billoot, Francois
95 (domicile de secours)
Biloot
512 (onderstandswoonst)
Blanckaert, Carolus
702 (onderstandswoonst)
Blanckaert, Karel
673 (onderstandswoonst)
Blanckaert, Renatus
673 (onderstandswoonst)
Blondé, Jules
609 (service militaire)
Blondé, Jules-Emile
568 (service militaire); 681 (service militaire);693 (milice levée du
1888)
Braeye, Pierre
276 (secours publics)
Braeye, Pieter
229 (voorlopigen onderstand);337 (bijstandswoonst);337
(bijstandswoonst)
Braeye, Pieter-Joseph
267 (onderstand)
Braeye, Pieter-Jozef
253 (onderstand)
Breynaert, Maria
621 (giften en legaten);623 (giften en legaten)
Bucqoy, Isabelle
197 (domicile de secours)
Bucquoy, Isabelle
430 (entretien d'aliénés);431 (entretien d'aliénés);473 (entretien
d'aliénés);479 (entretien d'aliénés);519 (entretien d'aliénés);572
(entretien d'aliénés);615 (entretien d'aliénés);651 (entretien
d'aliénés);686 (entretien d'aliénés)
Bultheel, Charles Louis
144 (miliciens en congé illimité)
Buquoy, Isabelle
136 (domicile de secours);222 (entretien d'aliénés);223 (entretien
d'aliénés);225 (entretien d'aliénés);38 (domicile de secours);94
(domicile de secours)
Butseraen
55 (miliciens en congé illimité)
Butseraen, Auguste
342 (listes electorales);372 (kiezerslijsten, herziening)
Butseraen, Charles-Louis
246 (milice nationale);289 (miliciens en congé illimité)
Butseraen, Henri
138 (miliciens en congé illimité);98 (population)
Calcoen
454 (fonds commun)
Calcoen, Amelie
38 (domicile de secours)
Calcoen, David
227 (pêche cotière, avarie);532 (voorlopigen onderstand);533
(gemeene fonds);539 (fonds commun)
Calcoen, Dominique-Albert 187 (milice)
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Calcoen, Jacques-Lievin

350 (service militaire);353 (service militaire);461 (service
militaire);472 (service militaire);569 (service militaire)
Calcoen, Jean
404 (collocation d'aliénés);412 (aliénés);417 (aliénés);418
(aliénés);434 (regime des aliénés);452 (aliénés);460 (aliénés);525
(domicile de secours)
Calcoen, Jean
437 (frais d'entretien);544 (domicile de secours)
Calcoen, Joanna
590 (burgerstand)
Calcoen, Joannes
310 (onderstand);605 (onderstand van behoeftigen)
Calcoen, Johanna
691 (onderstand van behoeftigen)
Calcoen, Louis
327 (domicile de secours)
Cappoen, Marie
111 (burgerstand)
Carroen, Louis
618 (voorlopigen onderstand);682 (voorlopigen onderstand)
Chamon, Carolus
410 (buurtwegen)
Coppillie
265 (onderstand)
Cornille
732 (kiezing schepenen)
Cornille, Eleonore
546 (comptabilité)
Cornille, Honore
146 (contribution personelle);239 (contribution personelle);296
(milice);385 (contribution personelle);495 (contribution
personelle);588 (contribution personelle);611 (steenweg van
Veurne naar Coxyde);675 (contribution personelle);40 (contribution
personelle);616 (militie, lichting van 1887);435 (milice);527
(militie)
Cuveele
97 (ouvriers decorés)
Cuveele, Charles-Louis
304 (milice)
Cuveele, David-Francois
305 (milice)
Cuveele, J.
469 (ouvriers decorés)
Cuveele, Jean
210 (caisse de retraite des ouvriers décorés)
Cuveele, Josse
405 (ouvriers decorés);77 (decoratoin agricole)
Cuveele, Josse-Francois
306 (milice)
Danneel, Augusta-Nathalie 665 (succession);677 (succession)
Danneel, Henri
665 (succession);677 (succession)
David
274 (onderstandswoonst)
David, Jacobus-Cornelis
111 (burgerstand)
David, Karel
433 (onderstandswoonst)
Debruyne
632 (onderstand)
Debruyne, Pierre
35 (domicile de secours);58 (domicile de secours)
Decae, notaire
288 (dons et legs);297 (dons et legs);317 (donations et legs);323
(dons et legs);347 (donations et legs)
Decae, notaris
362 (giften en legaten)
Declerck, Desire
546 (comptabilité)
Declerck, Hendrik
65 (benoeming leden van 't armbestuur)
Declerck, Henri
146 (contribution personelle);239 (contribution personelle);385
(contribution personelle);495 (contribution personelle);581
(domicile de secours);588 (contribution personelle);611 (steenweg
van Veurne naar Coxyde);675 (contribution personelle);708
(entretien d'indigents)
Declerck, Jacques
373 (route pavée de Furnes par Coxyde vers Oostduinkerke)
Declerck, veuve
237 (decoration agricole);582 (voirie)
Declercq
443 (ouvriers decorés);557 (onderstandswoonst);558
(onderstandswoonst);564 (bijstandswoonst)
Declercq
732 (kiezing schepenen)
Declercq, David
227 (pêche cotière, avarie)
Declercq, Hendrik
672 (bijstandswoonst)
Decrop
245 (ouvriers decorés)
Decrop, David
691 (onderstand van behoeftigen)
Decrop, Pierre
238 (ouvriers decorés)
Degans, Carolus
115 (onderstandswoonst);133 (voorlopigen onderstand)
Degraeuwe, Anna
159 (onderstandswoonst)
Degraeuwe, weduwe
110 (domicile de secours);121 (domicile de secours);24
(voorlopigen onderstand)
Degrauwe, veuve
160 (domicile de secours)
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Deheegher
Dehille
Dehille, Karel-David
Delacauw, Sophie

443 (ouvriers decorés)
274 (onderstandswoonst);433 (onderstandswoonst)
259 (onderstandswoonst)
557 (onderstandswoonst);558 (onderstandswoonst);559
(onderstandswoonst);564 (bijstandswoonst);577 (domicile de
secours);581 (domicile de secours);708 (entretien d'indigents);672
(bijstandswoonst)
Delanghe, Ivo-Leo
414 (voorlopigen onderstand)
Delecourt
623 (giften en legaten)
Deman, Adele
373 (route pavée de Furnes par Coxyde vers Oostduinkerke)
Deman, Edmond
291 (route pavée)
Deplae, Pierre
711 (contributions)
Deramaut, Ursula-Amelia 436 (burgerstand)
Deramout, Philomene
404 (collocation d'aliénés);412 (aliénés);417 (aliénés);418
(aliénés);434 (regime des aliénés);452 (aliénés);460 (aliénés);475
(aliénés);498 (entretien d'aliénés);501 (entretien d'aliénés);535
(entretien d'aliénés);570 (entretien d'aliénés);584 (entretien
d'aliénés)
Derieuw, Florimond-Auguste
287 (miliciens en congé illimité)
Desaever, Louis-Francois
55 (miliciens en congé illimité)
Desaever, Louis-Lievin
355 (remuneration des miliciens)
Desaever, Melanie
525 (domicile de secours);544 (domicile de secours);606
(onderstand van behoeftigen)
Desaever, Sophie
722 (krankzinnigen);723 (aliénés)
Desmet, Eduard
654 (onderstandswoonst)
Desmet, Guillelmus-Josephus
654 (onderstandswoonst)
Deswelgh, Karel-Gustaaf
163 (burgerstand)
Detollenaere, Ange
725 (distinctions honorifiques)
Detollenaere, Engelbert
406 (decoration civique)
Devriere, Henrica
171 (onderstandswoonst);91 (bijstandswoonst)
Devroe, Sophia
165 (voorlopigen onderstand)
Devroe, Sophie
278 (onderstand);280 (onderstand)
Devrye, Jean
227 (pêche cotière, avarie)
Dewulf, Joanna
367 (etat civil)
D'haenen
278 (onderstand);280 (onderstand)
D'haenen, Hendrik
165 (voorlopigen onderstand)
D'Hoop, Julie
654 (onderstandswoonst)
Flym, Laura
283 (bijstandswoonst);284 (domicile de secours)
Flym, Laure
370 (domicile de secours)
Focqueur
451 (monuments)
Foqueur
221 (monument funeraire);396 (gedenkzuil)
Germonpré, Hendrik
480 (onderstandswoonst)
Gheeraert, Henri-Corneille 613 (milice, levée 1887)
Goderis, Louis
325 (examen electoral)
Goutsmit, Amelia Rosalia
536 (verplegingskosten)
Goutsmit, Emelia Rosalia
494 (bijstandswoonst)
Goutsmit, Emelie
585 (onderstandswoonst)
Goutsmit, Emilie
567 (domicile de secours)
Goutsmit, Suzanna
536 (verplegingskosten);567 (domicile de secours);585
(onderstandswoonst)
Houquet
384 (decoration agricole)
Houquet, Francis
528 (gedecoreerde werklieden, hulpgelden)
Houquet, Francois
237 (decoration agricole);507 (ouvriers decorés)
Houquet, Vincent
444 (decoration agricole)
Impinc, Leonie
464 (domicile de secours)
Impinck, Lucie
525 (domicile de secours);544 (domicile de secours)
Impincks, Lucie
690 (onderstand van behoeftigen)
Impincs, kinderen
375 (gemeentefonds)
Impincs, Leonie
563 (frais d'entretien, liquidation, rappel)
Impincs, Lucie
314 (domicile de secours);422 (domicile de secours);606
(onderstand van behoeftigen)
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Impincs, wezen
Ketelers, Engelbert
Kornelis, Lodewik-Francies
Lacoutere, Joannes
Lacoutere
Lacoutere, Jean
Lacoutere, Joannes
Lacoutere, Joannes-Baptiste
Lafaire, Jeanne
Lafaire, Joanna
Lafeire, Joanna Theresia
Lammerant, Sophie
Laplace, Sophie
Laplassche, Auguste
Legein
Legein, Arsene Leonard
Legein, Arsene-Leopold
Legein, Arsene-Louis
Legein, Auguste
Legein, Charles
Legein, Engelbert
Legein, Engelbert-Francois
Legein, fils
Legein, Florence
Legein, Pierre
Lehouck, David
Lehouck, David Francois
Lehouck, Ferdinand
Lehouck, Francois
Leye, Seraphin
Loncke
Loncke, dochter
Loncke, Louise Marie
Loncke, Marie
Looten, Francois
Looten, Frederic
Maes
Maes, Jan
Maes, Jean
Maes, Lodewik
Maes, Louis
Maes, Pierre-Jacques
Maes, Vital
Maes, Vital-Honore
Mahieu, Jules
Maion, N.
Marvellie, Henri-Reginald
Maton, sieur
Meersseman, Theodoor
Misselyn, Donat
Misselyn, Donatus
Missuwe, Philippe
Missuwe, Philippus
Missuwe, Pierre-Jacques
Moyaert, Franciscus
Normand, Edouard
Ocquet, Francois
Pattyn
Plaetevoet, Auguste
Plaetevoet, Augustin
Plaetevoet, Charles
Poupeye
Puis, Auguste
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122 (fonds commun);149 (domicile de secours);202 (domicile de secours);213
(domicile de secours)
40 (contribution personelle)
600 (militie, inschrijving)
639 (gemeente school)
364 (institution primaire, comptabilité);393 (lager onderwijs, onderwijzend
personeel);403 (onderwijs gestichten, algemeenen tabel);439 (lager onderwijs);622
(lager onderwijs)
407 (instruction primaire, personnel)
389 (openbaar onderwijs, inbeschikbaarheidstelling van den gemeenteonderwijzer)
387 (lager onderwijs)
543 (domicile de secours)
542 (onderstandswoonst)
552 (onderstandswoonst)
636 (receveurs, fin de gestion)
677 (succession)
576 (milice nationale);696 (milice levée du 1888);79 (milice)
548 (secours publics)
105 (service militaire);177 (milice);232 (militaires en congé illimité);302 (milice);74
(milice);458 (service militaire)
423 (miliciens de congé illimité)
447 (milicie)
540 (onderstandswoonst)
105 (service militaire)
530 (service militaire)
568 (service militaire)
551 (secours publics)
596 (domicile de secours)
3 (fonds d'agriculture)
176 (milice);73 (milice)
384 (decoration agricole);237 (decoration agricole);398 (decoration agricole)
657 (service militaire)
68 (travailleurs agricoles, decorations)
215 (voorlopigen onderstand);258 (onderstand)
131 (domicile de secours)
112 (verpleegingskosten);130 (verplegingskosten)
96 (frais d'entretien);220 (hospices, frais d'entretien)
13 (voorlopigen onderstand)
68 (travailleurs agricoles, decorations)
444 (decoration agricole)
370 (domicile de secours);55 (miliciens en congé illimité);97 (ouvriers decorés)
210 (caisse de retraite des ouvriers décorés)
405 (ouvriers decorés);77 (decoratoin agricole)
283 (bijstandswoonst)
250 (remplacements militaires);295 (domicile de secours);313 (domicile de
secours);284 (domicile de secours)
315 (etat civil, mariage)
526 (service militaire)
483 (milicien, congé de convalescence);586 (volontaires avec prime)
575 (onderstandswoonst)
227 (pêche cotière, avarie)
312 (milice nationale)
711 (contributions)
102 (onderstandswoonst);88 (onderstandswoonst)
321 (domicile de secours)
310 (onderstand)
214 (onderstand)
103 (onderstandswoonst);132 (voorlopigen onderstand);154 (onderstandswoonst);256
(voorlopigen onderstand);280 (onderstand);415 (voorlopigen onderstand);85
(bijstandswoonst)
354 (service militaire)
17 (voorlopigen onderstand)
134 (etat civil)
68 (travailleurs agricoles, decorations)
548 (secours publics)
352 (service militaire);380 (service militaire);617 (milice, levée 1887);694 (milice levée
du 1888)
233 (militaires en congé illimité)
180 (milice)
624 (buurtwegen)
56 (voorlopigen onderstand)
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De pastoors van Houtem in de 19de eeuw
door Joeri STEKELORUM

In de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief in Brugge vonden we (Houtem. Geschiedenis,
godsdienstig leven; ref. 42 ASA1) een naamlijst van pastoors van Houtem uit de 19 de eeuw.
We publiceren hier de lijst, aangevuld met informatie en bidprentjes uit onze digitale collectie
verzameling wijlen René Florizoone-Scheirsen.
1. (1809-1839) Benedictus EEUWAERT, geboren te Krombeke op
25 augustus 1769 en overleden te Houtem op 31 mei 1839,
benoemd op 1/12/1809
2. (1839-1867) Petrus Antonius BECQUé, geboren te Veurne op 6
januari 1802 en overleden te Houtem op 11 februari 1867,
benoemd op 19/06/1839
3. (1867-1875) Auguste Joseph VANDORPE, geboren te Kortrijk op
30 september 1826; benoemd op 20/02/1867, nadien
aangesteld te Heule in 1875 en er overleden op 30 oktober
1898.
4. (1875-1880) Edward Amand LONCKE, geboren te Roesbrugge
op 25 maart 1831, benoemd op 22/02/1875, nadien
aangesteld te Waregem in 1880 en aldaar overleden op 23
februari 1914.
5. (1880-1886): Adolf Karel MULLIE, geboren te Kortrijk op 14
december 1839, benoemd op 27/12/1880, nadien aangesteld te
Waregem in 1886 en overleden te Wervik op 22 september
1914
6. (1886-1888): Karel Bernardus CALLEBERT, geboren te Roeselare op
20 mei 1837, benoemd op 24 maart 1886; nadien aangesteld te
Blankenberge in 1888 en er overleden op 7 oktober 1900.
7. (1885-1895): Francis August RYCKEBOER, geboren op 22 december
1847 in Veurne, benoemd op 04/07/1888, nadien aangesteld te
Ieper (Sint-Niklaas) in 1895 en overleden te Veurne op 25 april
1936.
8. (1895-1906): Jan Lodewijk VANDENWEGHE, geboren te Ledegem
op 17 mei 1848 en overleden te Houtem op 21 juni 1906,
benoemd op 29 april 1895
9. (1906-1912): Julianus VERHAEGHE, geboren te Poperinge op 1 mei
1847, benoemd op 27 juli 1906 en overleden te Kuurne op 21
januari 1918.

pastoor Loncke

pastoor Vandenweghe

pastoor Ryckeboer
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Verhuis van VVF-Westkust
door de redactie

Er werd maandenlang over gefluisterd maar nu is de kogel door de kerk. VVF-Westkust
verlaat het pand aan de Veurnelaan Ŕ de voormalige home Pêcher, later c.c. Taf Wallet Ŕ in
Sint-Idesbald. Het gemeentebestuur van Koksijde wil van het voormalige gemeentehuis van
Oostduinkerke een erfgoedhuis maken en daarin past natuurlijk de genealogische
Vereniging voor Familiekunde (VVF).
De verhuis is gepland voor juli-augustus en daarom is vanaf 1 augustus tot 15 september het
VVF-documentatiecentrum zowel in de oude als de nieuwe site gesloten. We doen nog wel
een oproep naar vrijwilligers die in augustus willen meehelpen aan de verhuis. Zij
contacteren voorzitter Joeri Stekelorum via e-post: stekelorum@skynet.be

Oude nummers van VVF-tijdschrift “Vlaamse Stam”
door de redactie

Nu de verhuis van ons documentatiecentrum in het verschiet ligt,
hebben onze bestuursleden ons archief en documenatie wat
geschoond.
VVF Westkust beschikt over een aantal volledige jaargangen en losse
nummers van het VVF-tijdschrift Vlaamse Stam.
Volledige jaargangen kunnen bekomen worden aan 3 euro (meestal
10 nummers), losse nummers worden gratis aan de leden bezorgd,
voor zover voorradig (in antiquariaten vraagt men 2 euro voor een
los nummer…)
Wie meer info wenst, neemt contact met de voorzitter via e-post:
stekelorum@skynet.be
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Westkust vzw
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)
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AGENDA
Woensdag 7 september om 20 u. in CC Casino Koksijde
VVF-Westkust brengt de film van Pascal Poissinier “Walking back to hapiness”
over een zoektocht naar zijn grootvader (zie verder).
20 oktober: uitwisseling met Noordfranse zustervereniging CRGFA in Belle.
3 december: bezoek met CRGFA aan VVF-Oostende.
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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Met de gewaardeerde
steun van

Hoe word ik lid van de VVF ?
U stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum
€ 80 als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF AntwerpenMerksem.
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.

Laatste publicatie van VVF Westkust
Beveren-IJzer, parochieregisters begrafenissen (1667-1796), Dirk Cailliau, 157 p. € 14.
Sint-Joris, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 13.
Ramskapelle, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 25.
Nieuwpoort, Poortersboek, Jef Cailliau, Joeri Stekelorum, Jan Van Acker, € 19.
Alveringem, Parochieregisters (2 delen), Joeri Stekelorum, € 56.
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Graffiti uit de 19de eeuw in Sint-Walburga Veurne
door Gabriël VAN CANNEYT

Namen gegrift in de balustrade en lambrisering van het doksaal
Tijdens een begrafenis gezongen door de Schola Furnensis “Henricus Beauvarlet” kwam ik tot de
ontdekking dat er namen gegrift stonden in de balustrade en de lambrisering van het barokke
doksaal naast het orgel van de Sint-Walburgakerk te Veurne. Dirigent en organist Jan Vermeire
veronderstelde dat dit namen waren van mannen die destijds de blaasbalgen van het orgel
bedienden om het orgel bespeelbaar te maken. Een genealogisch onderzoek naar de betrokken
personen drong zich dus op!
Zestien inscripties werden terug gevonden:
Cailliau L.
Calliyau E.
Catteaux H.
Decroo C.
Degroot Kamiel
De necker Norbert
Lust A.
Opstaele Ad.

1841
1841
1852
1816
1899
1813
1830
1844

Desaever
Loyette A.
Missu L.
Pieren F.
Tack A.
Vandoi
Verbrug I.
Verhane A.

Al deze inscripties zijn ingekerfd in het hout met uitzondering van Degroot Kamiel 1899. Deze naam
werd geschreven met een hard potlood of in inkt.
De inscripties met bijgevoegd jaartal werden aangebracht toen het orgel nog centraal in de kerk
opgesteld was en één geheel vormde met het koorgestoelte.
Genealogisch onderzoek naar deze namen, die blijkbaar iets met muziek te maken hadden of met
het orgel, bracht voor tien personen interessante resultaten. Van zes personen met name Decroo C.
1816 – Opstaele Ad. 1844 – Desaever – Tack A. – Vandoi –Verhane A. werden tot op heden geen
sporen teruggevonden.

De broers Edmond en Louis Cailliau

Op de balustrade vinden we twee inscripties Cailliau die
van twee broers blijken te zijn. In de burgerlijke stand
vinden we hun huwelijksakten die voor de nodige
opheldering zorgen.

Edmondus Leopoldus Cailliau
Inscriptie
E. Calliyau 1841
De huwelijksakte vertelt het volgende: Edmondus Cailliau,
secretaris van het parket van de procureur des konings
en gemeentesecretaris, 34 jaar oud, geboren in Veurne
op 24 oktober 1831, zoon van Petrus Cailliau, (geboren in
Veurne en er overleden op 4 april 1857) en van Maria
Theresia ’t Jaeckx, winkelierster, (geboren in Nieuwpoort
rond 1794) wonende in Veurne.
Edmondus wordt hier als secretaris van het parket
genoemd, een feit dat juist is, doch daarnaast wordt hij
gemeentesecretaris genoemd, een feit dat twijfelachtig is
gezien Carolus Claereboudt van 1848 tot 1875 officieel
benoemd was als secretaris van Veurne. Wellicht was hij
gemeentesecretaris van een van de buurgemeenten, een
feit dat bevestigd werd door Jef Cailliau en zoon Dirk die
een bidprentje van zijn bedovergrootvader kon
voorleggen. Hierop staat vermeld “oud-secretaris der gemeenten Eggewaertscappelle, Wulpen en
Coxyde”.
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Edmondus is getrouwd in Veurne in 1866 met Julia Maria Philomena Debusschere, bijzondere, 25
jaar en 8 maanden oud, geboren in Veurne op 11 november 1840, dochter van Joannes Josephus
Carolus Debusschere, (geboren in Brielen en overleden in Veurne op 13 juli 1847) en Celestina
Walburga Isabella Balcaen, koopvrouwe, (geboren in Veurne). Getuigen van dit huwelijk zijn niet
van de minste: Ferdinand Eustache Valette, procureur des konings bij de rechtbank van eersten
aanleg te Veurne, 53 jaar oud, kennis van de bruidegom en dus eigenlijk zijn baas. Ludovicus
Cailliau, koopman, 36 jaar oud, broer van de bruidegom. Emile Ghewy, “advocaat avoué bij
beroepene Regtbank”, 38 jaar oud, oom van de moederlijke zijde van de bruid.

Ludovicus Cornelius Carolus Cailliau

Inscriptie

L. Cailliau 1841

De huwelijksakte vertelt ons het volgende:
Ludovicus Cailliau, koopman, 35 jaar oud, geboren
in Veurne op 23 september 1829, zoon van Petrus
Cailliau, (geboren in Veurne en er overleden op 4
april 1857) en van Maria Theresia ’t Jaeckx,
winkelierster, (geboren in Nieuwpoort rond 1794)
wonende in Veurne.
Ludovicus is getrouwd in Veurne in 1864 met
Celinie Defebure, bijzondere, 23 jaar oud, geboren
in Veurne op 2 november 1841, dochter van
Franciscus Defebure, (geboren in Diksmuide en
overleden in Veurne op 23 oktober 1859) en
Carolina Bailleul, bierbrouwster, ( geboren in Leke
rond 1813 en wonende in Veurne). De getuigen van
dit huwelijk zijn: Edmondus Cailliau, gemeentesecretaris, broer van de bruidegom. Eugenius
Cailliau, mulder, geboren rond 1796, wonende in
Ramskapelle, oom van de bruidegom.
Besluit:
Edmond Cailliau, geboren in 1831 grift zijn naam in
de balustrade in 1844. Hij is 13 jaar oud wanneer hij
zijn naam achterlaat.
Louis Cailliau, geboren in 1829 grift zijn naam in de
balustrade in 1841. Hij is 12 jaar oud wanneer hij
zijn sporen nalaat op de balustrade.
Beide knapen zullen waarschijnlijk de blaasbalgen
bediend hebben van het orgel van de
Sint.-Walburgakerk. Twintig jaar later zijn
ze beiden muzikant geworden want in de
verslagboeken van muziekmaatschappij
Sint-Cecilia, in privé bezit van Ivan
Winnock, lezen we dat op het “Festival
d’Harmonie” in Merkem beiden aanwezig
waren. Louis speelde er eerste cornet à
piston terwijl Edmond de “grosse caisse”
hanteerde.
Wanneer Edmond secretaris van het
parket van de procureur des konings
geworden was, zal hij nog wel eens
nagedacht hebben over zijn heldendaden
die hij en zijn broer Louis in de jaren 1840
verricht hadden in de prachtige SintWalburgakerk in Veurne.
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Henricus Catteaux

Inscriptie

H. Catteaux 1852

In de burgerlijke stand vinden we zijn overlijdensakte: Catteaux Henricus Josephus, jonkman,
professeur van muziek, geboren te Moeskroen rond 1837, wonende in de Zwartenonnenstraat in
Veurne, overleden in Veurne op 19 december 1860, 23,5 jaar oud, zoon van Joannes Ludovicus
Josephus Catteaux en Adelaïde Sophie Amelie Devynck. De ouders van Henricus Catteaux zijn
getrouwd in Adinkerke op 26 juli 1836. Zijn vader Joannes Ludovicus is geboren in Moeskroen en
zijn moeder Adelaïde is geboren in Oostkapelle en gestorven in Moeskroen.
Uit deze gegevens blijkt dat Henricus Catteaux slechts 15,5 jaar oud was toen hij zijn naam kerfde
in de balustrade van het doksaal. Er zijn dus heel wat vermoedens dat deze jonge snaak de
blaasbalgen heeft bediend en in vervoering werd gebracht door de prachtige klanken van het orgel
waardoor hij “professeur van muziek” geworden is. Door zijn vroegtijdige dood op 23,5 jarige
leeftijd heeft hij geen verdere sporen nagelaten.

Kamiel Degroot

Inscriptie

Degroot Kamiel 1899

De geboorteakte vertelt ons het volgende: Degroote Camiel Jozef, geboren in Veurne op 20
september 1885, zoon van August Jozef Degroote, timmerman, geboren in Brugge, wonende
Zwarte Nonnenstraat nr. 56, getrouwd met Mathilde Florence Huygaert. De naam die aan het kind
gegeven werd was duidelijk Kamiel.
Het feit dat hij in de omgeving van de Sint-Walburgakerk woonde, dat hij duidelijk zijn naam schrijft
als “Kamiel” en voortgaande op de leeftijd van 14 jaar waarop hij zijn naam schrijft, laat ten stelligst
vermoeden dat hij een blaasbalgbediener is geweest van het orgel.

Norbertus Denecker

Inscriptie

Norbert De necker 1813

In de bevolkingsregisters en telboeken van het stadsarchief in Veurne nr. 204 jaar 1815 vinden we
Denecker Norbert, leeftijd 26 jaar in 1815, dus vermoedelijk geboren rond 1789. Hij is ingeschreven
als “locatair – ouvrier” en woonde in de Vleeshouwerstraat nr. 14 in Veurne.
De man is getrouwd met de weduwe Bauden, zijnde Bolle Anne-Thérèse, 42 jaar in 1815, afkomstig
van Adinkerke. Haar zoon Bauden Pierre is 17 jaar en krijgt als opmerking: “partie pour Ostende”.
In zijn huwelijksakte vinden we verder: Norbert Charles Denecker, ° in Veurne op 14 april 1789,
zoon van Eugène, mandelier en Caherine Verscheure van Nieuwpoort, is getrouwd in Veurne op 7
juni 1810 met Anne Therese Norbertine Bolle, (geboren in Adinkerke op 25 maart 1772), dochter
van Ludovicus Bolle van Pervijze en Anne Maertens van Adinkerke.
In zijn overlijdensakte
vinden we tenslotte
dat Denecker
Norbertus Carolus,
mandenmaker,
wonende in de
Vestenstraat,
overleden is in Veurne
op 8 oktober 1844,
55 jaar oud.
Norbert Denecker is
dus 24 jaar wanneer
hij zijn naam kerft in
1813 in de balustrade
van het doksaal van
de Sint-Walburgakerk
in Veurne. Het kan
best zijn dat deze
jonge mandenmaker
de blaasbalgen van
het orgel bediende.
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Adreas Lust

Inscriptie

A. Lust 1830

De muzikale familie Lust heeft in drie opeenvolgende generaties merkwaardige muzikanten
opgeleverd: Het gaat over: Andreas ° 1778; Cesar sr. ° 1817; Cesar jr. ° 1840

Andreas Lust °Veurne, 1.10.1778, † Veurne, 21.11.1847
In zijn huwelijksakte wordt André Aimé Lust omschreven als jeune homme musicien, zoon van
Benoit Lust van Ramskapelle († Veurne, 18 augustus 1806) en Jeanne Thérèse Deghelper (†
Veurne, 03 juni 1802). André Aimé Lust is getrouwd in Veurne op 25 augustus 1806 met Adelaïde
Sophie Questroy, naaister 20 jaar oud, geboren in Veurne op 8 mei 1786, dochter van Benoit
Questroy van Steenvoorde en Marie Françoise Vaillant van Duinkerke.
Andreas was winkelier in de Vleeshouwersstraat en had minstens twee zonen met name: Augustus
Lust, eerste regent bij de middelbare staatsschool in Veurne; en Cesar Lust, organist. In “100 jaar
België in Veurnse medailles”, een recent werk van Jan Van Acker en Luc Vandamme, lezen we dat
Andreas Lust organist was van de Sint-Walburgakerk en dirigent van de muziekmaatschappij St.Cecilia.
Hij was 52 jaar oud en 24 jaar getrouwd toen hij zijn naam A. LUST en het jaartal 1830 vereeuwigde
in de lambrisering van het doksaal naast zijn orgel dat zijn werkinstrument was. Deze keer dus geen
blaasbalgbediener doch een muzikant die graag zijn naam vereeuwigd zag naast het orgel dat hij
bespeelde.

Cesar sr. Lust ° Veurne, 16.6.1817
† Veurne, 1904

In zijn huwelijksakte wordt Cesarius Augustus Lust
omschreven als filius Andreas Lust en Adelia
Questroy, winkeliers.
Cesarius Augustus Lust is getrouwd in Veurne op
27 april 1839 met Maria Carolina Clementia
Demaziere, 21jaar oud, geboren in Veurne op
6 augustus 1817, dochter van Petrus Joannes
Demaziere van Nieuwpoort en Isabella Clara
Vaneecke van Loo.
Uit het eerder vermelde werk “100 jaar België in
Veurnse medailles” leren we dat Cesar sr. Lust,
organist was in de Sint-Walburgakerk en in 1846 en
1850 dirigent van de koorvereniging Zannekin. Hij
was ook leerkracht vocale muziek in de
staatsmiddelbare school.

Cesar jr. Lust ° Veurne, 26.2.1840
† Elsene, 1902
Cesarius Augustus Cornelius Lust is geboren in
Veurne op 26 februari 1840 als zoon van Cesarius
Augustus Lust en Maria Carolina Demaziere.
Terug uit het eerder vermelde werk vernemen wij dat Cesar jr. pianoles volgde aan het koninklijk
muziekconservatorium in Brussel. In 1859 behaalde hij er de eerste prijs piano. Naar aanleiding
hiervan werd hem een medaille verleend door de stad Veurne. Cesar jr. Lust kreeg ook les van Jaak
Nicolaas Lemmens die van 1847 tot 1868 orgel doceerde aan hetzelfde conservatorium. Cesar jr.
behoorde tot zijn beste leerlingen.
In 1863 verliet hij Veurne en verhuisde naar Brussel waar hij meer kansen had om zich op muzikaal
vlak te ontplooien. Hij werd organist aan de Sint-Jezuskerk te Sint-Joost-ten-Node en in de SintBonifaciuskerk te Elsene. Cesar jr. zou er diverse werken gecomponeerd hebben.
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Naar aanleiding van de activiteit “Klara in Veurne” in mei 2005 werd zijn “Ave Verum Corpus”
gezongen in de Sint-Walburgakerk door het Vlaams Radio Koor o.l.v. Hendrik Vanden Abeele.
Als besluit kunnen wij stellen dat grootvader Andreas Lust als organist van de Sint-Walburgakerk
zijn naam grift in de balustrade van het doksaal in het jaar 1830.
Zijn zoon Cesar Lust sr. is eveneens organist in de Sint-Walburgakerk te Veurne.
Zijn kleinzoon Cesar Lust jr. is organist en componist te Brussel en zijn prachtig “Ave Verum
Corpus” werd 175 jaar later uitgevoerd in de zelfde Sint -Walburgakerk waar zijn grootvader en
vader organist waren.

Ambrosius Placidus Loyette

Inscriptie

A. Loyette
Van A. Loyette werd zijn
overlijdensakte teruggevonden:
Ambrosius Loyette is geboren rond
1791 in Wulveringem doch woont in
Veurne. Hij is de zoon van Eugenius
Jacobus Loyette, (geboren in
Steenkerke) en van Maria Cecilia
Point, (geboren in Veurne). Hij woonde
in de Vleeshouwerstraat Wijk A
nummer 4.
Ambrosius is als jongman gestorven
op 43 jarige leeftijd in Veurne, op 25
oktober 1834. Zijn neef Peter Loyette,
die het overlijden aangeeft in het
stadhuis, is timmerman.

Zijn leeftijd (43 jaar) en zijn sterfjaar
(1834) zijn twee gegevens die het
aanvaarbaar maken dat deze
Ambrosius Loyette de man is die zijn naam naliet in de balustrade van het doksaal.

Ludovicus Missu

Inscriptie

L. Missu

Van L. Missu werd de overlijdensakte gevonden: Ludovicus Missu is geboren rond 1796 in Veurne
en woonde in Veurne. Hij is de zoon van Joannes Missu en Maria Torelle. Hij is overleden in Brugge
op 12 januari 1841 als bijzondere. Hij heeft de leeftijd van 45 jaar bereikt.
Zijn leeftijd (45 jaar) en zijn sterfjaar (1841) maken het aannemelijk dat hij als blaasbalg-bediener
zijn naam heeft nagelaten op de balustrade van het doksaal van de St.-Walburgakerk.

Felix Pieren

inscriptie

F. Pieren

In de burgerlijke stand vinden wij zijn geboorteakte en zijn huwelijksakte.
Zijn geboorteakte vertelt ons het volgende: Felix Henricus Ludovicus Pieren, geboren in Veurne op
23 oktober 1827 als zoon van Carolus Pieren van Veurne, kleermaker, 43 jaar oud en Maria
Delescuze van Veurne, 43 jaar oud.
Zijn huwelijksakte vermeldt volgende gegevens: Felix Henricus Ludovicus Pieren, toeziener van
wegen, 37 jaar en 3 maanden oud, geboren in Veurne op 23 oktober 1827, zoon van Carolus Pieren
van Veurne, († Veurne, 20 december 1845) en Maria Delescluze van Veurne, (70 jaar oud).
Felix is getrouwd in Veurne op 15 februari 1865 met Maria Ludovica Theresia D’Hondt,
kleermaakster, 36 jaar en 5 maanden oud, geboren in Veurne op 15 september 1828, dochter van
Norbertus D’Hondt van Veurne, († Veurne, 17 januari 1838) en Antonia Amand van Wuustwezel,
(† Veurne, 29 november 1836).
Felix Pieren zal wellicht in zijn jeugdjaren een blaasbalgbediener geweest zijn. In 1861 vinden we
hem terug als tweede bugel in de muziekmaatschappij Sint-Cecila en dit volgens de eerder
aangehaalde bronnen. Hij huwt in 1865 op 36 jarige leeftijd en zal dan wellicht andere zorgen aan
het hoofd gehad hebben.
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Verbrug I.

inscriptie

Verbrug I

In de burgerlijke stand vinden wij zijn huwelijksakte terug. In feite gaat het over Verbrughe Joannes
Jacobus, koster der kerk van de H. Walburga! Zo staat het in de huwelijksakte.
Joannes Verbrughe is geboren in Veurne op 5 juni 1800. Hij is de zoon van Josephus Marinus
Verbrughe van Veurne en Josephina Coleta Bertein van Houtem. Hij was weduwnaar van Anna
Maria Simon (° in Veurne, † Veurne, 14.mei.1837). Hij huwt in Veurne op 9.oktober 1837 met
Henrica Catharina Colaert, dienstmeid, geboren in Leisele op 23 december 1805, dochter van
Joannes Baptiste van Leisele en Ludovica Hoorlebeke van Lampernisse.
De inscriptie van de naam van de koster van de Sint-Walburgakerk moet naar alle waarschijnlijkheid
voor 1850 gebeurd zijn, wellicht rond het jaar 1830, tijdstip waarop eveneens A. Lust zijn naam
vereeuwigt. Het moet blijkbaar een rage geweest zijn in de periode rond het ontstaan van België om
zijn naam te vereeuwigen, niet alleen van de blaasbalgbedieners doch ook van de prominenten.
En nu maar hopen dat organist Jan Vermeire het niet in het hoofd haalt om ook zijn naam te
vereeuwigen op de balustrade van het doksaal van de Sint-Walburgakerk te Veurne. Wellicht zou
zijn naam dan over een paar eeuwen teruggevonden worden door een aandachtige en muzikale
genealoog van de schola Furnensis Henricus Beauvarlet !

Deserteurs in het Franse leger van 1799
door Joeri STEKELORUM

Mannen die wilden ontkomen aan de Franse dienstplicht anno 1799
In het boek “Actes de l'administration du département de la Lys” van 12 germinal 7 (1 april 1799)
vonden we een lijst terug van zgn. “émigrés”, dit zijn landgenoten die gevlucht waren voor de Franse
overheersing en de gevolgen daarvan. In onderstaande lijst gaat het over personen uit onze regio
(arrondissement Veurne) die wilden ontsnappen aan de Franse conscriptie of die hebben
gedeserteerd uit het Franse leger.
We vestigen er wel graag de aandacht op dat sommige familienamen niet correct zijn weergegeven
(bijv. Steenlorum i.p.v. Steculorum).

In de laatste kolom staat de aard van de “desertie” waarbij “deserteur” uiteraard voor zichzelf spreek
(iemand die reeds voor de dienst was aangenomen maar niet is komen opdagen of tijdens de dienst
is gaan lopen) en “rétardataire” staat voor “laatkomer”.
We hebben gemakshalve de lijst gesorteerd op woonplaats en vervolgens alfabetisch.
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Familienaam Voornaam

Beroep

Laatste
woonplaats

aard

Boels
Becken
Cadet
Degehule
Duyts
Strasburg
Vandenbossche
Vandenkerkove
Vanderheyde
Verbrugge
Hullebrouck
Vanhoutte
Cloet
Lomer
Samper
Vandewalle
Schipper
Vermeesch
Deman
Stechelman
Deman
Jooren
Kerkove
Vanleene
Vercruysse
Abeele
Gruwez
Lauwiere
Teyen
Thandt
Vanhille
Wieke
Engeland
Degraeve
Godderick
Bintin
Crepin
Laplace
Lauwers
Libbe
Steenlorum
Claeys
Liefhooghe
Lombaerds
Brysse
Maes
Baert
Ghesquiere
Simoens
Vanhoutte
Vanhoutte
Pylyzer
Quivre

Garcon cultivateur
Agricol
Agricol
Agricol
Tailleur
Agricol
Brasseur
Agricol
Agricol
Marchand
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Laboureur
Laboureur
Laboureur
Cultivateur
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Boulanger
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Ouvrier
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Tailleur
Agricol
Brasseur
Agricol
Garcon cultivateur
Garcon cultivateur
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
Agricol
cultivateur
Agricol

Adinkerke
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Bulskamp
Hoogstade
Hoogstade
Houtem
Houtem
Houtem
houtem
Kaaskerek
Kaaskerek
Kaaskerke
Kaaskerke
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
lo
Oeren
Oudekapelle
Pervijze
Pollinkhove
Pollinkhove
Pollinkhove
Pollinkhove
Pollinkhove
Pollinkhove
Sint-Rijkers
Sint-rijkers
Sint-Rijkers
Steenkerke
Steenkerke
Vinkem
Vinkem
Vinkem
Vinkem
Vinkem
Wulpen
Wulveringem

Rétardataire
retardataire
Deserteur
retardataire
deserteur
deserteur
retardataire
deserteur
deserteur
Deserteur
deserteur
deserteur
retardataire
retardataire
deserteur
retardataire
retardataire
retardataire
Rétardataire
deserteur
retardataire
deserteur
deserteur
deserteur
retardataire
Deserteur
retardataire
retardataire
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
Deserteur
retardataire
deserteur
retardataire
deserteur
deserteur
Deserteur
retardataire
deserteur
Rétardataire
Rétardataire
Deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
deserteur
Deserteur
retardataire
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Charles Louis
Charles Alexandre
Pierre Albert
Jean Etienne
Pierre
Jean Francois
Pierre Liboire
Jean Baptiste
Pierre Albert
Charles Louis
Jean
Pierre Albert
Francois Louis
Francois
Pierre
Jean Silvestre
David Alexandre
Hubert Charles
Charles Basil
Pierre
Francois Louis
Jean Francois
Jean Baptiste
Jean Baptiste
Pierre Francois
Pierre
Ferdinand Francois
Jean
Pierre
Charles
Jean Baptiste
Pierre Francois
Jean
Henry Louis
Servais
Francois Jean
Jean
Alexandre
Pierre
Jean Francois
Jean
Pierre Francois
Baptiste
Francois
Pierre Joseph
Louis
Bertin
Jean Baptiste
Laurent
Jean Baptiste
Pierre jean
Cornille
Joseph
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (5)
door Hilon VANLEENHOVE

Nr. 137 E:V:
Vry sepulture van Sr Jan De Ro fs Malliaert in syn leven schipper van St Jans Gulde ende coopman
van Nieuport die licht begraven tot Dunkercke in de groote kerke overl den 18 february 1690 ende
van Joff Mary Willaert fa Nicolais overl den 9 8ber 1697 voorts van Sr Jan De Roof s Jan syn
oudsten soone overleden den 13 january 1719 voorts van Maillaert De Roof s Jan overleet …..
enden van Pieter De Roof s Jan overleet …. Ende van Joff Catharina De Roo fa Jan overleden den
28 mars 1693
Bidt voor de zielen
Nr. 138 E:V:
Sepulture van Wallam Maechaels fs Jan Ughebaert van Veurne die starft anno 1533 den 30 amerte
ende castine sijn wijf fa Jan Koelen die starft anno 1540 den 10 7ber
Nr. 139
In den midden:
Hier licht begraven Joanna Van den houte de huysvrowue van Joannes Vallaeys overleden den 28
9ber 1693 ende Pieternelle Vallaeys haere dochter overleden den 23 8ber 1693 ende van den
voornoemde Joannes Vallaeys overl. den ….
Bidt voor de zielen
Nr. 140 E:V:
Hier licht begraven franciscus Pourpes capelaen ende quartier meester onder ’t regiment van den
grave Van Aglia overl den 10 7ber 1418
Nr. 141 E:V:
Hier licht begraven Jan Bertouw in syn leven baeker van style overl den 22 april 1690 ende van syn
huysvrouwe Pieternella Vinck fa Steven
Nr. 142 E:V:
Op eene schilderie staet:
Gejont door vi a Slymbroeck obut 1744
Nr. 143 E:V:
Onder de bovenstaende is nog eene schilderie. Gejonyt door Pieter Minne overl den. …. Ende Mary
Catharina Thuv-bet syn huysvrouwe overl den 13 october 1722- Bidt voor de zielen
Nr. 144 E:V:
Onder de bovenstaende staet een sarck:
Hier vooren licht begraven den eersaemen Louis Hooft fs Jacques geboren van Brugge overl den 10
oust 1619 ende van my Joff Danneels fa Jan gebooren van Couckelaere overl den lesten mei 1614
hier nevens licht begraven my joff Pieternelle fa d’heer Charles Morael eerste huysvrouwe was vab
d’heer Loys Hooft fs Loys overleden den 16 januari 1620 ende Jonckvrouwe Margarita fa d’heer
Loys Hooft geprcreeert bij de geseyde Pieternelle oudt 19 jaeren overl. den 26 april 1629.
Bidt voor de zielen
Nr. 145
In den midden:
Hier licht begraven d’heer Pieter Van Slype fs Mores die overl den 21 juni 1663 ende joff Cornelie
De la haye fa Jacques syn huysvrouwe overleet den 3 juny 1668 hier nevens licht begraven
Jacques fs Mores van Slype overl den 22 january 1637 ende Fransynnke fa Nicolais Tryoen syn
huysvrouwe overl. den 11 july 1669
Nr. 146 E:P:
Sepulture van Sr Pieter Verleure fs Pieter ’t synen tyde hooftman van onze L.Vrouw Kintsbedde
gulde overl den 7 xber 1683 ende van Joff Martinken fa Laurens Rollens syn eerste huysvrouwe
overl. den 3 april 1670 ’t saemen geprocreeert een dochter Pieternelle ende van Joff Adriaenken fa
Pieter Boeters syne tweede huysvrouwe overleer …. ’t Saemen geprocreeert die soons een dochter
Pieternelle overl…. Judoca overl. den 16 july 1681
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Nr. 147 E:P:
Vry sepulture van d’heer Ignatius Luridan fs Sr françois verwekt bij Joff Isabella Datin overl
voorschepen deser stede ende port van Niueport op den 5 february 1730 ende van syn huysvrouwe
Joff Pieternella Pluvier fa d’heer Pieter den soone van d’heer Bartholomeus verwekt bij Joff
Magdalena Looten overl den 28 juny 1740 ’t saemen in huwelycke geweest 24 jaeren ende
gewonnen 2 kynderen voorts ter gedachtenisse van Sr Ignatius Pluvier haeren broeder overl
jongman op den 15 april 1726 oudt 34 jaeren
Nr. 148 E:P:
Hier licht begraven Matheus De codt en starf int jaer 1748 den 16 in mey. Hier licht Mary Ghys
wylent ’t voorseyde Matheus wyf was en starf anno 1506 in april op den goede vrydagh
Nr. 149 E:P:
D.O.M.
Sepulture van de Eersaemen Laurens Rollens overl den 16 9ber 1635 ende van d’heer Michiel Va
Merender fs Jan overl den ….. ende va Joff Matine De Kest huisvrouwe van den voorseyden
Laurens ende d’heer Michiel haeren 1 ende 2de mans overl den 5 9ber 1658 ende van Sr Charles
Rollens fs Laurens overl den 14 7ber 1669
Bidt voor de zielen
Nr. 150 E:P:
Hier licht Velbette de weduwe van Joris Steury die starf int jaer 1502 den 21 in Lauwe hier licht Joris
Steury fs françois die starf int jaer 1520 den 22 dagh in lauwe.
Nr. 151
In den midden:
Sepulture van Jan Steil fs Saeles die overl den 7 7ber 1618 ende van fransynken Van Slype fa Jan
syn huysvrouwe die overl den 21 xber 1633
Nr. 152 E:V:
Sepulture van Maeyken hermans ’t wyf van Jacques Avegeer overl den 26 mey 1612
Nr. 153 E:V:
Sepulture van Jan Van slype d’oudendie overleet den 5 sporkel 1583. Sepulture van Jan Van Slype
de jonge fs Jan die overleet den 20 8ber 1605
Nr. 154
Hier licht begraven Anna Masakees fa Antheunis weduwe van Jan Van Slype overl den 12 oust
1621. hier licht begravenn Tanneken Catheline, Joos, lodewyck de kinderen van Jan Van Slype
d’oude ’t saemen overl. in de maend van sporkel 1584. hier onder licht begraven Joos Van Slype in
syn leven kerckmeester ende regierder vanden algemeenen armen ende dobbelen coninck van St
Andries gulde deser stede overl. 15 7ber 1691.
Bidt voor de zielen
Nr. 155
Sepulture van den Eersaemen François Fredericx fs Cornelis die overleet den 10 dag in 8ber 1501
ende Joff Josynken fa Adriaen De Vinck syn wettelycke die overl…..
NR. 156 E:P:
D.O.M.
Vrye graefplatse van Sr Francis De man fs Anthone verwekt bij Mary Anna hemels fa Cornelis
geprocreeert by Jacqueminken Arents overl. den 6 9ber 1745 in huwelycke gehadt Joff Anna
Theresia Leys fa Carolus verwekt bij helena Wyts fa Jan geprocreeert bij Mary Van Loo overl. den
20 9ber 1739 ’t saemen in huwelycke geweest 5 jaeren ende gewonnen 3 kinderen wanof 2 int
leven Joes Francis overl den …. Pieter Eugemius overl den 15 april 1745 voor tweede huysvrouw
Isabella Josepha Mauran fs Martinus verwekt bij Maria Catherina hubert fa Guillielimus geprecreeert
by Jacoba Dewaele overl den 27 februari 1748 oudt 33 jaeren ’t saemen in huwelycke geweest 6
jaeren ende gewonnen 4 kinderen te weten Antonius francis, Frans carolus, Isabella theresia ende
mary Joanna Petronilla. Bidt voor de zielen
Nr. 157 E:P:
Vry sepulture van Mailliaert De roof s Jan overl. den ……. Ende van Joff Anna De Roo fa Maerten
syn eerste huysvrouwe overl. den 20 8ber 1702 ende van Joff Jacqueminken Wolckers fa Malliaert
syn 2de huysvrouwe overl. den 20 july 1709
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Nr. 158 E:P:
Sepultre van aeyken fa Jan Daneels van Cokelaere overl. den 26 oust 1583 die groote vrouwe was
van Maeyken de huysvrouwe van Jan Valcke fs Louis Hooft die overl. den 25 lauw 1599 ende
Maeyken haer kyndt overl. den 10 april 1599
Nr. 159
In den midden:
Hier licht begraeven Kastiaen Van den Aweele geseyt alias Dewaver die overleet anno 1520 den
eersten dan in 9ber ende Adriaene syn wijf fa Jan de Vleesauwer starft anno 1510
Nr. 160 E:V:
Sepulture van Sr Cornelis Bouden syn eerste huysvrouwe Mary Magdalena Delaace en syn 2de
huysvrouwe Cornelie Clou meester van de aerme schoole dewelcke 40 jaeren de kerke gedient
heeft overl. den 5 mey 1698
Bidt voor de zielen
Nr. 161
D.O.M.
Et recordationi Domicella gloriosœ Anna Vlieghe osten danœ fs Martini et Mariœ Hamilton scoti
quœ temporœ belli hanc ad urbintripidie virginem virgo fugit annos que natœ 36 moritur neoporti
nonis junii anni Diynœ fILIœ haMILton Voter IO InsIgn/1 eXa Ustœ sUrp Is iGot Iœ reqUIes JugL1
Urbs Neoport UmqUœ fert Ur Virgo ugu LLI1 De VIGta eXIst It
Nr. 162 E :V :
Vry sepulture van Sr Cornelis Lecot fs Cornelis gewonnen bij Cornelie De Wynter gebooren op de
prochie van Mannekensvere overl. 12 mei 1785 ende van syne huysvrouwe Mary francoise
Robaeys fa Jan gewonnen by Jacqeminken Vantyghem overl. den 12 maerte 1783 oudt 56 jaeren ’t
samen in huwelycke geweest 36 jaeren ende gewonnen dertien kinder francisca, dorothea, mary,
godelieve, cornelia, constantia, felicita Joanna
Nr. 163 E:V:
Hier licht begraven Martini Lammen fs Jacob die overl. den ….. huysvrouwe van Laurens Gach
overl. den 14 xber 1696
Nr. 164
In den midden:
Sepulture van Antheunis Devie fs d’heer Joos Devie overl. den 3 7ber 1632 ende van Joff Margarita
Sallaert Duflo gebooren van Doornick overl den ….
Nr. 165 E:V:
Sepulture van Maria Theresia Josepha Vibert fa Maerten ende van Mary Joutmont oudt 3 ½ jaeren
overleden den 17 febri 1721
Nr. 166 E:P:
Sepulture van Cornelis Goosen fs Cornelis wijlent schepen ende tresorier deser stede van der
Nieuport die overl. den 10 dagh in 7ber 1694 ende Maeyken fa Maerten Van den berghe syn wijf
overleet …..
Nr. 167 E:P:
Hier licht begraven Guilliamus Van steertegem die overl den 22 7ber 1612
Nr. 168 E:P:
Sepulture van Josinken Maeyken, Pieter, Carel, Pieter en Adriaen, de kinderne van Adriaen Geldof
coster deser kercke… overl. dne 18 7ber 1603
Nr. 169 E:P:
Hier licht begraven Anthonyne fs Antheunis van Nieuwunter de huysvrouwe van Jacque van den
vivere gebooren van Lombarie die overl den 25 mey 1622
Bidt voor de zielen
Nr. 170 E:P:
Hier licht begraven Catharina Petronilla De Roo fa Jan gestorven jonge dochter houdt 19 jaeren
overl. den 28 maerte 1693
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Nr. 171 E:P:
Sepulture van d’heer Pieter Corcelles fs Sr Bartholomeus ’t synen tyde voorschepen end ekoopman
alhier overl. den 13 juny 1697 ende van Joff Petronilla Verleure fa Jacques overl. den 19 april 1719
te saemen geprocreeert 6 kinderen. Sr Pieter fs d’heer Pieter overl. den 8 february 1711. Joff
Petronilla fa d’heer Pieter overl den 7 janry 1703 getrout geweest met d’heer Pieter Marchandt
ontfanger van syne majesteits Rechten binnen Nieuport is overl. den 19 9ber 1694. Joff Judoca
Françoise fa d’heer Pieter Corselles overl. den 27 maerte 1688
In vrede moeten haere zielen rusten
Nr. 172 E:P:
Hier licht begraven hubrecht Van Borgoin overleet den ….. ende van syne huysvrouwe Catharina
Van Utrecht overleden den 19 janry 1671
Bidt voor de zielen
Nr. 173 E:V:
Heer Pieter Baelaert die overleet den 14 april 1601
Nr. 174
Sepulture van Sr Pieter van de genagte fs Joos scheen deser stede geprocreeert bij Mary Codde
overl. den 4 juny 1731 ende van Joff Anna Mary Van der heyde fa Louis geprocreeert bij Isabella
Clara Dorsiere syn huysvrouwe hebben ’t saemen in huwelycke geprocreeert 5 kinderen overl den 4
july 1751 oudt 67 jaeren dan of int leven Pieter Paules Mary Scholastica ende Anna Louisa overl
den 11 july 1741
R.J.P.
Nr. 175
In den midden:
Sepulture van Joos Waltrave geboortigh van Middelburg in Zeeland die overleet anno 1502 den 3 in
sporkel.
Nr. 176
Hier licht begraven Guillielmus Witvoet fs Robert die overleet den 9 augusti 1652 ende van
Jacqueminken Vereecke fa Pieter sijn huysvrouwe die overleet den 25 january 1650. Bidt voor de
zielen
O Mensch ick bid hier dogh wem leeft
En mildelijck den armen geeft
Als gij eens sult gestorven syn
T sal u bevrien van veel pijn.
Nr. 177 E:V:
Hier licht begraven Anna Betten huys vrouw van Cornelie Jaeckx overl den 6 janry 1692
Nr. 178 E:P:
Sepulture van d’heer Jacob Vanagt die overl. anno 1528 de, 28 dagh van 9ber
Nr. 179 E:V:
Vrij sepulture van d’heer Cornelis Stellemans fs Judoci schepen ende kerckmeester deser kerkcke
geprocreeert bij Joff Anna fa Jacques Annoet overl den 4 xber 1750 oudt 89 jaeren ende van Joff
Joanna De Conynck fa Anthone sijne huysvrouwe geprocreeert bij Mary De Latre overl den 17 juni
1719 ’t saemen in huwelijcke geweest 32 jaeren ende geprocreeert 2 kinderen Mary Magdalena
overl den 17 9ber 1693. Joff Joanna Theresia Jacoba overl. den 25 maerte 1724 ende van Joff
Monica Abordin fs Jan sijn tweede huysvrouwe overl den 14 juny 1725 ende van Joff Margarita
Vandenberghe syn 3de huysvrouwe overl den 6 8ber 1724
Nr. 180
In den midden:
Sepulture van d’heer Jan Boudin fs Cornelis schepen deser stede gebooren tot Vynchem Veurne
Ambacht overl den 19 february 1693 ende Joff Mary ga Mallt Maris sijn eerste huysvrouwe hebben ’t
saemen in huwelijcke geprocreeert 6 soonen en 5 dochters overl. den 26 8ber 1684 ende Joff
Joanna fa Cornelie Velle sijne tweede huysvrouwe overl. den ….
Bidt voor de zielen
(Wordt vervolgd)
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Gemeentelijke correspondentieregisters als genealogische bron (9, slot)
door Joeri STEKELORUM
Correspondentieregister van 15 februari 1881 tot 17 juli 1888 (deel 2)
Nr. 1
15/02/1881
Nr. 100 21/04/1882
Nr. 200 24/03/1883
Nr. 300 08/02/1884
Nr. 400 19/11/1884
Nr. 500 31/10/1885
Nr. 600 15/12/1886
Nr. 700 11/02/1888
Puis, Augustus
Puis, Charles
Puis, Pharailde
Rathé, Hippolyt
Rathé, Hypoliet
Rathé, veuve
Roels, Alphonse
Rubben, David-Alexandre
Rubben, Joannes-Baptiste
Ryckewaert, Charles
Rys, Leonora-Rosalia
Sanders, Amelie
Schoolaert, Pierre
Schoolaert, Pierre Albert
Serruys, Anne-Marie
Storme
Storme, Desire

18 (onderstandswoonst)
307 (milice);39 (milice)
18 (onderstandswoonst);56 (voorlopigen onderstand)
692 (militie lichting van 1888)
226 (burgerwacht)
644 (chemin de fer vicinal de Nieuport à Furnes)
538 (chemins de fer vicinaux)
367 (etat civil)
367 (etat civil)
325 (examen electoral)
573 (burgerstand)
373 (route pavée de Furnes par Coxyde vers Oostduinkerke)
34 (miliciens, congé)
118 (milice);120 (milice);125 (milice);41 (service militaire)
680 (burgerstand)
2 (domicile de secours)
1 (domicile de secours);16 (voorlopigen onderstand);200 (voorlopigen
onderstand);204 (secours provisoires);6 (domicile de secours)
Suber, Edmond
435 (milice)
Suber, Vital
644 (chemin de fer vicinal de Nieuport à Furnes)
Ternier, Auguste
410 (buurtwegen)
Thybaut, Louis
30 (dons et legs)
Thybaut, Theophile
678 (service militaire)
Thybaut, Theophile-Emile
476 (service militaire)
Ticket, Amelie
265 (onderstand)
Ticket, Louis
155 (onderstandswoonst);265 (onderstand);724 (milice)
Ticket, Pieter
265 (onderstand)
Ticket, Seraphin
257 (onderstand)
Ticket, Theodoor
265 (onderstand)
Ticket, Zenobie
265 (onderstand)
Vanbillemont, David
659 (militiens, verlof)
Vanbillemont, David-Francois
568 (service militaire)
Vanbillemont, Edouard Theodore 178 (milice);303 (milice);428 (milice);78 (milice)
Vanbillemont, Pierre-Francois
179 (milice);206 (miliciens, rappel);322 (miliciens en congé illimité);343 (service
militaire)
Vandamme, (molenaar)
188 (bureau de bienfaisance)
Vandamme, Carolus
658 (onderstand)
Vandamme, Charles
685 (entretien d'aliénés);689 (aliénés);703 (aliénés)
Vandenameele
481 (onderstandswoonst);497 (onderstandswoonst);512 (onderstandswoonst)
Vandenameele, Carolus-Ludovicus-Balthazar
573 (burgerstand)
Vandenameele, Joannes-Baptista 573 (burgerstand)
Vandenameele, Philippe
443 (ouvriers decorés);68 (travailleurs agricoles, decorations)
Vandenberghe
323 (dons et legs);362 (giften en legaten)
Vandenberghe, Charles
236 (dons et legs);317 (donations et legs);331 (dons et legs);341 (dons et legs);347
(donations et legs)
Vandenberghe, Karel
374 (giften en legaten)
Vandenberghe, Louis
325 (examen electoral)
Vandenberghe, sieur
288 (dons et legs);297 (dons et legs)
Vandenberghe, veuve
449 (repatriement)
Vandenbogaerde, Camille
82 (service militaire)
Vandenbogaerde, Jean
76 (service militaire);82 (service militaire)
Vandenbussche, kinderen
175 (voorlopigen onderstand)
Vandenbussche, Medard
119 (voorlopigen onderstand);192 (voorlopigen onderstand);199
(onderstandswoonst);212 (onderstand);268 (onderstand);329 (secours publics)
Vandenbussche, Medardus
170 (voorlopigen onderstand)
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Vandepitte, Charles-Louis
186 (milice)
Vanderdonckt
291 (route pavée)
Vanderplancke
160 (domicile de secours); 121 (domicile de secours)
Vandewoude, Henri
594 (service militaire)
Vanhille, Jean
227 (pêche cotière, avarie)
Vanhoenacker
291 (route pavée)
Vanhoutte, Charles
583 (chemin vicinale Ostende-Furnes)
Vanhoutte, Henri-Alphonse-Charles
701 (milice)
Vanhove, Pieter
145 (voorlopigen onderstand);416 (voorlopigen onderstand)
Vannecke
266 (jury, appel);391 (lager onderwijs)
Vannecke, Charles
235 (listes electorales);311 (etablissement d'instruction);318 (examens electoraux,
membres du jury);332 (listes electorales);363 (examens electoraux, jury)
Vannecke, Karel
387 (lager onderwijs);642 (ontvangers, borgtochten)
Vannecke, sieur
262 (reforme electorale);309 (réforme electorales, etablissement d'enseignement)
Vanoosten, Henricus
436 (burgerstand)
Velghe, Louis
227 (pêche cotière, avarie)
Verbaere, Pieter
117 (onderstandswoonst)
Verbaere, Seraphin
156 (voorlopigen onderstand);273 (onderstandswoonst);36 (frais de secours)
Verbrugghe, Cesar
279 (onderhoud)
Verbrugghe, Florent
383 (instruction primaire);603 (instruction publique);527 (militie)
Verbrugghe, Florent-Corneille
467 (instruction primaire, ecoles normales, bourses, fonds provinciaux);522 (milice)
Verbrugghe, Florimond
435 (milice);527 (militie)
Verbrugghe, Florimond-Albert
298 (milice)
Verbrugghe, Florimondus-Albertus 616 (militie, lichting van 1887)
Verhaeghe, Louis
114 (actes de courage et de devouement)
Verleene, Elodie
86 (voorlopigen onderstand)
Verlynde, Amelie
100 (DS = domicile de secours);201 (DS);269 (DS);275 (frais d'inhumation)
Vermeersch, Arsene
45 (decorations agricoles et industriels)
Vermeersch, Auguste
647 (entretien d'indigents);687 (entretien d'indigents);728 (sourds-muets et aveugles)
Vermeersch, August-Leopold
676 (burgerstand)
Vermeersch, Augustus-Leopold
680 (burgerstand)
Vermeersch, Carolus-Ludovicus 680 (burgerstand)
Vermeersch, Charles
45 (decorations agricoles et industriels)
Vermeersch, Karel
706 (onderstandsdomicilie);710 (gedekoreerde werklieden)
Vermeesch
633 (sourds-muets et aveugles)
Vermeesch, Arsene-Desire
185 (milice)
Vermeesch, Auguste
652 (sourds-muets et aveugles);671 (sourds-muets et aveugles);700 (sourds-muets et
aveugles)
Vermeesch, Charles-Louis
478 (service militaire)
Vermeesch, David
571 (domicile de secours);593 (domicile de secours);614 (sourds-muets et aveugles)
Vermeesch, David-Leopold
549 (doofstommen)
Vermeylen, sieur
711 (contributions)
Vermoote
633 (sourds-muets et aveugles)
Vermoote, Charles
688 (police sanitaire des animaux domestique)
Vermoote, Francois
272 (milice);529 (service militaire)
Vermoote, Pierre-Francois
216 (service militaire)
Vermoote, Rosalie
432 (DS = domicile de secours);457 (DS);474 (fonds commun, sourds muets);477
(DS);500 (fonds commun, sourds muets);518 (DS);553 (DS);571 (DS);593 (DS);614
(sourds-muets et aveugles);647 (entretien d'indigents);728 (sourds-muets et
aveugles);652 (sourds-muets et aveugles);671 (sourds-muets et aveugles)
Vermoote, Rosalie Sophie
392 (sourde muette);409 (sourds muets)
Vermote, Francois-Jean
580 (service militaire);587 (service militaire)
Vermote, Rosalie
687 (entretien d'indigents);700 (sourds-muets et aveugles)
Versteele
61 (placements de fonds)
Vierval
583 (chemin vicinale Ostende-Furnes)
Vierval, Leopold
643 (opleg borgtocht)
Vierval, Louis
636 (receveurs, fin de gestion)
Vilain, Amand
183 (milice);300 (milice)
Vilain, Antoine-Corneille
184 (milice)
Vilain, Antonius
531 (openbaren onderstand);601 (voorlopigen onderstand)
Vilain, Auguste
161 (etat civil)
Vilain, Augustus
163 (burgerstand)
Vilain, Charles
181 (milice);328 ( DS = domicile de secours);335 (DS);369 (DS)
Vilain, Charles-Louis
301 (milice);429 (milice);523 (milice)
Vilain, Zenobie-Amelie
163 (burgerstand)
Visart, Leon
340 (election pour les chambres)
Vossaert, Engelbertus
590 (burgerstand)
Vossaert, Leonia-Sophia
590 (burgerstand)
Wally, Valentin
724 (milice)
Wallyn, Valentin
712 (milice refractaire)
Zwertvaegher, Pierre
397 (ouvriers decorés);45 (decorations agricoles et industriels)
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Familiedrama in Oostduinkerke, anno 1840
door Joeri STEKELORUM

In het gemeentearchief van Koksijde bevindt zich een register met diverse akten en uitgaande
brieven die genotuleerd werden door de gemeentesecretaris Carolus Petrus De Brauwere (°Veurne,
1802). Hij was van 1835 tot 1863 secretaris van Koksijde, een functie die hij ook uitoefende in o.a.
Adinkerke, Wulpen en Avekapelle.
In dit boek krijgen we het relaas van de verdrinkingsdood op 15 april 1840 van Ludovicus Josephus
Blondé, geboren in Koksijde op 13 juli 1835. Hij was de oudste zoon in het gezin van Petrus
Franciscus Blondé (°Houtem, ca. 1799) en Amelia Vanderghote (°Nieuwkapelle, 1806), gehuwd te
Veurne op 02-06-1830. Het gezin verhuisde kort na 1840 naar Houtem.
Hieronder de transcriptie van het proces-verbaal:
“Ten jaere 1840, den 16 april van 9 ueren ’s morgens, voor ons Franciscus Declercq, burgmeester,
bekleedende het ambt van commissaris van politie der gemeente Coxyde, arrondissement Veurne,
provintie Westvlaenderen, is verschenen Petrus Franciscus Blondé, werkman oud 40 jaeren,
woonende Coxyde, welken verklaert heeft dat zijnen zoon Ludovicus Blondé, oud 5 jaeren
verdronken gisteren omtrent en een uere en half naemiddag in eenen grooten gragt genaemd
Slabbelingsleed digt aen zyne wooning.
Ten gevolge van dit verslag, hebben wij ons dadelijk,
bijgestaen van den heer Victor Dekeuwer, heelmeester te
Veurne, ter plaets begeeven en hebben aldaer waerlijk
eenen jongeling gevonden die dood was en welken op het
oogenblyk herkend is geweest te zijn den zoon van den
comparant die volgens verklaer van dezen gisteren by den
zelven gragt omtrent ten 1 hueren van middag was spelende
en die in den zelven gragt zoude verdronken zyn.
Hier omtrent een nauwkeurig onderzoek bewerkstelligt
zynde en aen gemelden jongeling geene wonden,
kneuzingen noch teekenen bevonden hebbende, die eenig
kwaed vermoeden konde doen opvallen, betuygen wy
derhalven dat dien inderdaed verdronken is en dat zyne
dood aen geene andere oorzaek dan aen dit ramp alleen
kan toegeschreven worden. Onmiddelyk na den afloop van
dit onderzoek is het lyk van dien jongeling op onze bevelen
naer de wooning van zynen vader ter tydelyken bewaering
overgebragt geworden.
Van welke schouwing wy opgemaekt hebben het
tegenwoordig proces-verbael om te worden gezonden aen
mynheer de procureur des Konings der regtbank te Veurne,
Acte als boven
(get. V. Dekeuwer en F. Declercq)”
_______________________________________________________________________________

Walking back to happiness

door Joeri STEKELORUM

Niet te missen: documentaire over zoektocht naar de familiegeschiedenis !
In samenwerking met het gemeentearchief van Koksijde en het Cultuur Centrum CasinoKoksijde,
organiseert onze VVF Westkust-afdeling een unieke activiteit op woensdag 7 september a.s. !
We presenteren jullie een straffe documentaire over vaders en zonen van filmmaker en exKoksijdenaar Pascal Poissonnier. ‘Walking back to happiness’ is een heel intiem maar ook
universeel verhaal, ondersteund door een persoonlijke hedendaagse rocksoundtrack.
Pascal Poissonnier gaat op onderzoek naar een gerucht dat al jaren de ronde doet in zijn familie. De
naam die de familie nu doorgeeft van vader op zoon is niet de juiste. Ergens in de loop van hun
familiegeschiedenis heeft een vader zijn naam gegeven aan het kind dat niet het zijne was.
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De jongere generatie weet er het fijne niet van en de ouderen
houden allemaal de lippen stijf op elkaar. De eerste persoon die
Pascal wil ondervragen is zijn eigen vader, met wie hij altijd een heel
moeilijk contact had. De wat norse pater familias voelt niet veel voor
het project van zijn jongste zoon, maar praat voor de camera meer
dan ooit met hem. Gaandeweg ontrafelt Poissonnier lang vervlogen
familiegeheimen en vetes.
De documentaire werd in wereldpremière vertoond op het DOKLeipzig festival in de International Young Talent competitie, een
Pascal Poissonnier
selectie van gedurfde en onconventionele films die weigeren de
platgetreden paden te volgen. “Onderhoudend, luchtig en vol
verrassende visuele vondsten. (…) een film met humor en ontroerende momenten.” (Dok Leipzig)
Filmvertoning van 76 mnuten in aanwezigheid van regisseur Pascal Poissonnier. U krijgt na
de vertoning de gelegenheid om vragen te stellen.
Praktisch
De voorstelling gaat door in de theaterzaal van het cc CasinoKoksijde op woensdag
7 september 2011 om 20u.Toegangsprijs: 5 euro/ 4,50 euro (+55 jaar).
_______________________________________________________________________________

VVF-Westkust verhuist !
door Joeri STEKELORUM

De knoop is doorgehakt ! In de loop van de maand september verhuist ons regionaal VVFdocumentatiecentrum. Rond 2000 nam onze afdeling haar intrek in de ondertussen welgekende
lokalen op de tweede verdieping van het CC Taf Wallet in de Veurnelaan 109 te Koksijde-SintIdesbald. Voortaan huizen wij in het statige oud-gemeentehuis van Oostduinkerke.
Door het vrijkomen van het oud gemeentehuis van Oostduinkerke (verhuis van het OCMW naar een
nieuwbouw), greep het gemeentebestuur van Koksijde de gelegenheid te baat om daar een
erfgoedhuis in te richten. Naast de coördinator van 5-Art (die o.a. zal werken aan beeldbank voor de
gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, naar het voorbeeld van
www.westhoekverbeeldt.be), het Unesco vormingscentrum, de Vrienden van het Nationaal
Visserijmuseum, de bibliotheek van deze laatste, zal ook onze VVF-afdeling aldaar over ruime en
moderne lokalen kunnen beschikken. We zijn het gemeentebestuur van Koksijde alvast dankbaar
voor de mogelijkheden die ons daarmee geboden worden.
Ons centrum zal gevestigd zijn op de eerste verdieping en bestaan uit een bureel voor het
secretariaat, een leeszaal, een ruimte waar in alle rust de digitale bestanden op PC kunnen
geconsulteerd worden en een bibliotheek.
De verhuis, gepland voor augustus, is
uitgesteld naar september door een
kunsttentoonstelling die tot einde augustus
loopt in het oud gemeentehuis. We hopen
dus ons centrum terug, voor de leden en
andere geïnteressseerden, te kunnen
openen tegen einde september. Een
opendeurdag zal worden georganiseerd,
zodat iedereen kan kennismaken met ons
aanbod.
Meer informatie volgt per mail. Mogen
we van de gelegenheid nog eens vragen
aan onze leden hun mailadres door te
geven aan de voorzitter, stekelorum@skynet.be ! Dat vergemakkelijkt onze communicatie en
u wordt als lid gemakkelijk op de hoogte gehouden van onze activiteiten en nieuwsjes !
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Familiekunde Vlaanderen
regio Westkust (VVF Westkust vzw)
Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES)
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AGENDA
Vrijdag 20 januari: Nieuwjaarsreceptie van Familiekunde Vlaanderen,
regio Westkust, in het Erfgoedhuis te Oostduinkerke
Tussen een natje en een droogje brengt Gilbert Van Bocxstaele een
powerpointproductie over de belangrijkste activiteiten van onze vereniging.

Het FV-documentatiecentrum in het Erfgoedhuis, Leopold II-laan nr. 2 in Oostduinkerke
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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Met de gewaardeerde
steun van

Hoe word ik lid van de VVF ?
U stort het jaarlijkse lidgeld (€ 33 als gewoon lid, € 50 als steunend lid, minimum
€ 80 als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF AntwerpenMerksem.
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.

Laatste publicatie van VVF Westkust
Beveren-IJzer, parochieregisters begrafenissen (1667-1796), Dirk Cailliau, 157 p. € 14.
Sint-Joris, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 13.
Ramskapelle, burgerlijke stand, Hilon Vanleenhove, € 25.
Nieuwpoort, Poortersboek, Jef Cailliau, Joeri Stekelorum, Jan Van Acker, € 19.
Alveringem, Parochieregisters (2 delen), Joeri Stekelorum, € 56.
Jaargang 11, nr. 4

Nieuwsbrief FV-Westkust, pagina 45

VVF is nu Familiekunde Vlaanderen
door de redactie

Op 1 oktober 2011 heeft de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) zichzelf omgedoopt tot
Familiekunde Vlaanderen. De bestaande koepel Familiekunde Vlaanderen werd ontbonden. Het
Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH), gevestigd in Handzame, heeft zich als
documentatiecentrum ingeschakeld in de structuur van VVF, waarna de VVF zich omdoopte tot
Familiekunde Vlaanderen. De jarenlange goede samenwerking tussen VVF en VCGH vond hierin
haar bekroning.
Familiekunde Vlaanderen werd ondertussen ook erkend als landelijke organisatie voor volkscultuur
onder het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet. Door deze erkenning en subsidiëring blijft de werking
van de vereniging voor de periode 2012-2016 verzekerd. Dit zal ons in staat stellen om onze
opdracht te blijven vervullen en zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de zeer
boeiende wereld van de familiegeschiedenis.
Voor de werking van onze vereniging heeft deze structurele vereenvoudiging alleen maar
voordelen. Wie informatie wenst omtrent familiegeschiedenis, genealogie, genetisch
migratieonderzoek of heraldiek in Vlaanderen en Brussel kan zich nu richten tot één aanspreekpunt.
Bovendien werd gekozen voor een naam die analoog is aan de twee andere grote cultureelerfgoedorganisaties, met name Heemkunde Vlaanderen en Volkskunde Vlaanderen. Dit zal de
naambekendheid ongetwijfeld vergroten waardoor meer mensen kunnen kennismaken met
familiegeschiedenis.
Uw VVF-afdeling Westkust is een onafhankelijke vzw en kan dus niet zonder meer een
naamswijziging doorvoeren. Aan de algemene vergadering van VVF-Westkust, die eerlang
samenkomt, zal het voorstel worden voorgelegd om de vereniging om te dopen tot Familiekunde
Vlaanderen, regio Westkust. Andere provinciale en regionale afdelingen in Vlaanderen zullen
wellicht hun naam overeenkomstig aanpassen. De naamswijziging heeft wel heel wat praktische
gevolgen. Ook websites, briefhoofden, stempels, brochures... worden aangepast. Dit vraagt
natuurlijk de nodige inspanningen van onze vrijwilligers die in het bestuur actief zijn.
Over uw lidmaatschap hoeft u zich geen zorgen te maken. Wie zijn lidgeld betaalt, blijft natuurlijk
lid. De lidkaarten voor 2012 zijn reeds
opgesteld met de benaming
Familiekunde Vlaanderen.

Het Erfgoedhuis “Bachten de Kupe” in het dorp van
Oostduinkerke, de nieuwe zetel van Familiekunde
Vlaanderen, regio Westkust.

Jaargang 11, nr. 4

Ondertussen is onze regio Westkust van
Familiekunde Vlaanderen verhuisd en
sinds 5 november actief in het nieuwe
documentatiecentrum in het
Erfgoedhuis “Bachten de Kupe”, Leopold
II-laan 2 in Oostduinkerke. Dat is het
voormalige gemeentehuis van
Oostduinkerke en het OCMW-huis van
Koksijde. Wij huizen op de eerste
verdieping. De openingsuren zijn
dezelfde.
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De zeven geslachten van Brussel1
door Gabriël VAN CANNEYT en Yves DE HEYN

De Zeven Geslachten van Brussel met de namen: Coudenberg, Roodenbeke, Serhuyghs, Serroelofs,
Sleeus, Steenweeghs en Sweerts waren bevoorrechte families. Ze behoorden vanaf de
middeleeuwen tot 1793/1794, tot de patriciërsfamilies of het aristocratische deel van de bevolking,
tegenover anderzijds de corporaties die in negen Naties verdeeld waren en die het democratisch
deel van de bevolking vertegenwoordigden.
Hun voorrechten waren uitsluitend van kracht in de stad Brussel.
Over hun oorsprong bestaan er verscheidene hypothesen. Waren ze de eerste families die rijk
geworden zijn met de lakenindustrie, waren ze de afstammelingen van de voornaamste Brusselse
grondeigenaars of waren ze de kinderen van de vertrouwelingen van de hertog van Brabant en
aldus ook de eerste schepenen van Brussel.
Om tot deze oligarchie te worden toegelaten, dienden de kandidaten aan de hand van hun
stamboom aan te tonen dat ze van deze bevoorrechte families afstamden. Die voorwaarde alleen
volstond echter niet. Men hoorde bovendien het bewijs te leveren “burger van de stad Brussel” te
zijn, geen enkel ambacht uit te oefenen en uitsluitend van rente te leven. Daarom ook bezaten ze
eigendommen in de gemeenten rondom Brussel. Voorts moest men van het mannelijke geslacht
zijn, volwassen en katholiek. Onechte kinderen nam men niet in de geslachten op; wel hun wettige
kinderen.
Alle leden van een geslacht kwamen dus uit éénzelfde stam en de afstamming kon overgedragen
worden zowel langs de vrouwelijke als de mannelijke kant.
Hun belangrijkste taken werden in een oorkonde van 1306 met het zegel van hertog Jan II van
Brabant bevestigd:
De eerste functie is die van schepenen, dus van rechters en bestuurders van de stad. De tweede
functie is, naast die van kapitein van de burgerwachten, die van hoofd van de stadswacht
verantwoordelijk voor de verdediging van de muren en de poorten van de stad. Ze dienden ook de
openbare orde te handhaven binnen de stad. De derde functie is die van hoofd van de stedelijke
economie via de dekens van de lakengilden, als opperopzichters van de Brusselse vaart en als
toezichthouders over openbare en verfraaiingwerken.
Overleving van de geslachten in Brussel
De Zeven Geslachten behielden op onopvallende wijze invloed op het Brusselse leven.
Tegenwoordig zijn ze verenigd in de Koninklijke Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse
Geslachten, gesticht in 1961. Om lid te worden moet men steeds een stevig genealogisch dossier
indienen.
De Koninklijke Vereniging Der Afstammelingen van de Brusselse Geslachten legt zich vandaag
hoofdzakelijk toe op de verdediging van het culturele en geschiedkundige erfgoed van Brussel. Ze
geniet nog steeds een groot aanzien bij wie aan het verleden van de stad gehecht blijft.
Nuttige boeken
•

Jozef de Roovere, Le manuscrit de Roovere conservé au Fonds Général du Cabinet des
Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Filiations reconnues sous l’Ancien Régime

1

Teksten afkomstig van de Koninklijke Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse Geslachten.
www.leslignagesdebruxelles.be
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•
•
●

pour l’admission aux Lignages de Bruxelles, uitgave van M. Paternostre de la Mairieu, met
inleiding van Henri-Charles van Parys, Grandmertz, 2e deel, 1981-1982 (Tablettes du
Brabant, Recueils X et XI).
Baudouin Walckiers, Filiations lignagères bruxelloises contemporaines, De Brusselse
geslachten (1997-1999) n°147-148, 148bis, n°154, 2004.
F. de Cacamp e.a. Généalogies des families inscrites aux Lignages de Bruxelles en 1376,
d’après les travaux de J.B. Houwaert et d’après les sources originales, Brussel, 1971, drie
delen uitgegeven onder redactie van Henry-Ch. Van Parys en François de Cacamp.
Het Fonds Houwaert, Nationale Bibliotheek van België.

N.B. Het Fonds Houwaert is een verzameling van 162 boeken geschreven door Jean-Baptiste
Houwaert secretaris van de stad Brussel in de 17de eeuw. Een schat van informaties over de
Brusselse families in de middeleeuwen. Veel namen van die brusselse families zijn terug te vinden
op de website: www.jammart.be/houwaertal.html.
Een voorbeeld van een afstammeling: genealogie De Heyn / de Woelmont
1) NICOLAS DE WOELMONT †1472 - ZIE FONDS HOUWAERT II 6601,328 EN 329, HEER VAN
SCHAERSBROUCK-Aanvaard in het geslacht STEENWEEGHS in 1457( annuaire de l Etat présent de la
Noblesse en dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles van Goethals ) x JENNE
DE FRAYMANS †1446
2) CATHARINA DE WOELMONT - ZIE FONDS HOUWAERT II 6601, 328 en 329, annuaire de l'Etat
présent de la Noblesse belge en dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles van
Goethals x JAN VAN RODE
3) MARIA VAN DE RODE- ZIE « procès Cour Féodale du Brabant 664/292 » x JAN ESTRICX (VAN
EYSTRYCK ) - procès Cour féodale du Brabant -, Annuaire de l’Etat présent de la Noblesse belge en
Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles van Goethals 1855
4) CATHARINA ESTRICX (VAN EYSTRYCK) x WILLEM MEERTE °1452 - ZIE FONDS HOUWAERT II
6601,96 à 99
5) MARGARETHA MEERTE - ZIE FONDS HOUWAERT II-6601,96 à 99 x ELUWAERT VAN
RUYSSEVELT- ZIE FONDS HOUWAERT II 6601,96 à 99 + genealogie en akten Rijksarchief van Leuven
6) ANTHONIUS VAN RUYSSEVELT- ZIE genealogie VVF Merchten- akten Rijksarchief van Leuven †1631 x MARGRIET VAN DEN BEMPTE -,ZIE overlijdensakte Merchtem †1627
7) CATHARINA VAN RUYSSEVELT – ZIE geboorteakte Rijksarchief Leuven en Klappers †1658 x
EGIDIUS VAN ZEEBROECK - ZIE geboorteakte
8) CORNELIUS VAN ZEEBROECK °1620 – ZIE geboorteakte Merchtem-rijksarchief Leuven microfilm
622029 + klappers Merchtem + familiereconstructie Merchtem x MARIA VERMEEREN °1623 – Zie
klappers Opwijck
9) CATHARINA VAN ZEEBROECK °1651 - ZIE geboorteakte Merchtem - rijksarchief Leuven microfilm
622029 + Klappers x CAROLUS JACOBUS MEERT °1642 - ZIE geboorteakte
10) MARIA MEERT °1670 - ZIE geboorteakte Merchtem + Klappers Merchtem x PETRUS SIBENS °
1669- geboorteakte Meise microfilm 622041 + klappers Meise
11) PETRONELLA SIBENS °1697 – geboorteakte Meise- microfilm 622041 + Klappers Meise x
CORNELIUS JACOBS °1695
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12) JAN BAPTIST JACOBS °1733 - geboorteakte Meise-rijksarchief Leuven-microfilm 622041 +
klappers Meise x CATHARINA BULENS °1739
13) CHRISTINA JACOBS °1766 - geboorteakte Meise -microfilm 622041 + klappers Meise x JAN
BAPTISTA DE HEYN °1769 – geboorteakte Meise – Rijksarchief Leuven- microfilm 622041 Meise
1769
14) PETRUS DE HEYN °1798 – huwelijksakte Grimbergen-Rijksarchief Leuven x ELISABETH VAN
HEMELRIJCK
15) JOANNES BAPTISTA DE HEYN °1824, Landbouwer - geboorteakte Grimbergen x ANNE MARIE
DAVERAET
16) JOANNES BAPTISTA DE HEYN °1855, landbouwer – geboorteakte stad Brussel (Haren) x
CAROLINE LEPAGE
17) PETRUS JOSEPHUS DE HEYN °1889, landbouwer – geboorteakte stad Brussel (Haren) x
ELISABETH SCHAMPS
18) FRANS DE HEYN,°1906 , landbouwer – geboorteakte stad Brussel (Haren) x MARIE-HENRIETTE
VAN CUTSEM °1909
19) FRANCOIS DE HEYN °1933 – geboorteakte Evere x LAURE VERSCHUEREN °1934
20) YVES DE HEYN ° 1961 - geboorteakte Ukkel.

Voorouders van Nicolas de Woelmont tot in 1290 - Fonds Houwaert II.
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Verzameling oude grafschriften in Nieuwpoort (6)
door Hilon VANLEENHOVE

Nr. 181 E:P:
Sepulture van den Eersaemen Paschier Blankaert fs Paschier Backer van synen style overl. den 9
oust 1688 ende Anna Termeyn fa Norbert sijne huisvrouwe overl. den …..
Bidt voor de zielen
Nr. 182 E:P:
D.O.M.
Sepulture van Xaverius Van de Casteele fs Carel overl. den 19 maerte 1728 ende van Mary Penant fa
Jan sijn eerste huysvrouwe ’t saemen geprocreeert 3 kinderen overl. den 26 july 1701 voorts van
Josynken Demoor fa Pieter syn tweede huysvrouwe ‘ saemen geprocreeert 2 kinderen overl. den 3
april 1704 oock van Helena Geeraert fa Pieter syn derde huysvrouwe ’t saemen geprocreeert 14
kinderen wan of nogh in ’t leven syn 6 kinderen overl. den 1 mey 1742.
Bidt voor de zielen
Nr. 183 E:P:
D.O.M.
Vrij sepulture van Carolus Joannes Vlieghef s Pieter geprocreeert bij Mary Francisca Van de casteele
fa Xaverius meester backer deser stede onder de gulde van St Aubertus en van syne huysvrouwe
Joanna Francisca Mullaert fa Philippus geprocreeert bij Joanna Debruyne fa Philippus overl den 18
oust 1769 oudt 39 jaeren in huwelijcke geweest 15 jaeren en half en de gewonnen 10 kinderen;
henricus, franciscus, Carolus, Mary Josepha overl den 22 oust 1766 oudt 8 jaeren, Joanna Eustachia,
Anna Mary Antonia d’ander 6 bejaerigh gestorven.
R.J.P.
Nr. 184 E:P:
Vry sepulture van Anthone Jansen fs Anthone overl den 28 7ber 1703 ende van Joff Petronilla
Lermitte fa Denis syn huysvrouwe die ’t saemen geprocreeert hebben 4 kinderen overl. den 24 mey
1717 ende van Lauwrins frans fs Isaeck haeren tweeden man overl …..
Nr. 185 E:P:
Sr Cornelis Verveert fs Jan Dischmeester deser stede overl. den 17 7ber 1718 ende van Monica
Labordyn fa Jan syn huysvrouwe overl. sonder kynderen ende van Sr Jan Labordyn en de Joff
Elisabeth Van houtten syn huysvrouwe overl. den ….. die geprocreeert hebben Joannes, Ivo,
Jacobus, Victor, Mary, Isabella en de voornoemde Monica.
Nr. 186 E:P:
D.O.M.
Vry sepulture van Pieter Michiel Vlieghef s Pieter geprocreeert bij Pieter D’heyne fa Cornelis
meester backer overl. den 17 juny 1748 oudt 51 jaeren ende van syn huysvrouwe Marie francisca
Vandecasteele fa Xaverius gewonnen by Mary Pennons overl. den 3 april 1776 oudt 79 jaeren ’t
saemen in huwelycke geweest 22 jaeren ende gewonnen 8 kinderen te weten; Carolus Joannes
meester backer overl den 12 9ber 1775, Pieter Antonius meester backer overl den …. Mary Josepha
overl den …….
R.J.P.
Nr. 187
In den midden :
Hier onder licht begraven Jan Goom fs Jan gebooren van hondschote die overl. den 2 febr 1670
ende Louise Damman fa Simoen syn eerste huysvrouwe gebooren van Zeescapelle bergambacht
begraven in de prochiekercke van Avecapelle Veurne ambacht overl. den 25 january 1658.
Sepulture van Jacques Goom fs Jan bij Louise Damman geboren van hondschote overl. den ….. ende
Anna Gersein fa Philips syn huysvrouwe gebooren van Brugge overl; den 3 Oust 1679. In vrede
moeten zij rusten.
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Nr. 198

D.O.M.
In den midden:
Sepulture van d’heer Bartholomeus Pluvier fs Pieter schepen deser stede ende port van
Nieuportende keyser der Edele gulde van St Joris der voorseyde stede overl den 13 8ber 1699 ende
van Joff Anna Verscheure fa Pieter syne huysvrouwe die overleet den 18 maerte 1674 ’t saemen
geprecreeert 11 kinderen; Pieter, Lodewijk, Petronilla, Mary, Anna, Geeraert, Bartholomeus overl.
den 18 8ber 1707, françois, Joannes, Jacobus, Ignatius.
Bidt voor de zielen
Nr. 189
In den midden:
Sepulture van Carnelis Aket overl. anno 1546 den 8 van 8ber ende van Cathelina fa Jan Vandevijve
die voor noemden Cornelis aket wijf was die overl 1561 april 19
Nr. 190 E:P:
Onder dit sarck licht begraven Pieter Devinck fs Jan de Vinck die overl anno1552 den 15 in juny
Nr. 191 E:P:
Sepulture van Louis Lievens fs Danneels overl. den 19 9ber 1604 ende van Jock Elisabeth fa Cornelis
Degrame syn huysvrouwe overl. den 17 9ber 1604
Nr. 192
In den midden:
Sepulture van Pieter Pauwels fs Michiel geboortig van Ramscapelle starft anno 1500 ende van
Margarita fa Lauwers Dekeysere die starft den 11 van hoeymaent an. 1500.
Nr. 193 E:V:
Hier licht begraven Jan Amplut fs Pieter overl. den 28 february 1690. Bidt voor de zielen.
Nr. 194 E:V:
D.O.M.
Sepulture van Sr Francis Ignaes van Cuyck fs d’heer Joannes francis geprocreeert by Joff Isabella
Clara Van de casteele meester cherugin deser stede overl. ….. oudt …. Jaeren ende van syn huysv.
Anna Mary Mollet fa Gilles overl den 7 july 1767 oudt 69 jaeren in huelycke geweest 24 jaeren en 4
maenden ende van Joff Petronilla Isabella Loys fa d’heer Adriaen sijn 2e huysvr. Overl. den 15
january 1773 oudt 67 jaeren ende van Joff Mary Antonia Van Cuyck fa Sr Pieter syn 3de huysvrouwe,
overl. den ….. oudt …. Jaeren, in huwelyck gewonnen.
R.J.P.
Nr. 195 E:P:
Hier licht begraven Janneken Maben huysvrouwe van Michiel Leynne overleden den 3 february
1688 ende haeren soone Jacobus Meynen fs Michiel overl den 3 maerte 1691.
Bidt voor de zielen
Nr. 196 E:P:
Hier licht verlare Jan Sneuts wijf fs Pieters Wouters dochter die starf in ’t jaer 1448 den 14 dagh in
maerte. Hier licht Jan Meuts die starf in jaer 1434 den 18 van december.
Nr. 197

D.O.M
In den midden:
Vry sepulture van d’heer Pieter Winnaert fs Pieter gewonnen by Mary Joanna Vroome fa Jacques
schepen deser stede ende port van Nieuport overl. den 21 xber 1756 oock regierder van den
aermen oudt 62 jaeren ende van Joff Mary Joanna Stoor fa Jacques verwekt bij Martina Laniers syn
1ste huysvrouwe overleden 1 9ber 1732 oudt 51 jaeren ’t saemen in huwelycke geweest 9 jaeren en
10 maenden alsmede van Joff Joanna Vande walle fa d’heer Martinus geproc bij joff Mary
Magdalena Fraeys syn 2de huysvrouwe overl. den 23 july 1738 oudt 32 jaeren en alf ’t saemen in
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huwelycke 2 jaeren en 3 maenden gewonnen 2 kynderen dan of nog in leven is Pieter francis
overl….. oudt ….. jaeren in huwelycke met Joff Catharina Gould fa d’heer Jan overl. …. oudt …..
jaeren.
Nr. 198 E:V:
Vrij sepulture van d’heer Adriaen Claeys alias Colos fs Joos overl. den 9 maerte 1725 ende van Joff
Goddelieve Van de Velde fa Lucas syne huysvrouwe overl. den 26 juny 1692 voorts van Joff
Petronilla Pierloot fs Jan syn 2de huysvrouwe overl. den 1 april 1720
Bidt voor de zielen
Nr. 199 E:V:
hier onder liggen begraven de lichaemen van Joff Margarita fa Nicolais Tryoen in huwelycke
geweest met Antheunis Robyn overl. den 2 january 1646 agter gelaeten 2 dochteren te weten Joff
Mary overl. den 23 juny 1704 in huwelycke geweest met Jan Veulsteke overl den 23 xber 1683 ende
Joff Margarita Robyn overl den 1 xber 1691 in huwelycke geweets met Sr Pieter Zants overl den 2
mey 1672. hier licht begraven d’heer Judocus Zants fs Pieter schepen deser stede van Niueport
overl den 7 april 1708 ende Joff Mary Magdalena Looten syn huysvrouwe gebooren tot Duynkercke
over den ….. In vrede moeten zy rusten. Hier onder licht begraven Sr Pieter Francis Tryoen fs d’heer
Jan overl den 30 oust 1691.
Nr. 200 E:V:
Hier licht Marianne Lammen Joris wijf die starft in ’t jaer 1485 den 24 dagh in maerte. hier licht Van
der clichove die starft ’t jaer 1487 den 5 dagh in maerte.
Nr. 201 E:V:
Sepulture van Jan >Avegher Brauwere die starft anno 1533 den 31 Lauwe. hier licht Margarita ’t wijf
van Jan >Avegher die starft anno 1500.
Nr. 202
In den midden:
Hier licht begraven Joos Van slype fs Pieter, hier licht begrave Jonckvrouwe Anna fa Jan Trioen die
overl anno 1563 9de in junio. Sepulture van Pieter Vanslype fs Joos die overl anno 1555 den 20 van
junio ende jonckvrouwe Anna M?? Nicolais De Walquaertvi ? Pieter voorseyt die overleet anno
1574 den 18 dagh van meye.
Nr. 203 E:P:
Hier licht begraven Pieter Van Slype fs Joos die overleet anno 1555 den 20 in junius ……..
Hier licht begraven Pieter Van slype fs Cloucent die overleet in ’t jaer 1521 den 15 xber ende
Catheline Plateels syn wijf was die starft anno 1535 den 7 april. Hier licht begraven Jan Van Slype
die starft in ’t jaer 1435 op den 14 dagh in maerte.
Nr. 204 E:V:
D.O.M.
Vry sepulture van d’heer Ignatius Fransiscus Andries fs d’heer Dionisius D by Joff Catharina Ghyo in
syn leven baliu en sasmeester van het Ypersas nevens dese stadt den tydt van 32 jaeren
mitsgoeders Regierder van den gemeenen armen deser stede ende Directeur der Posterei van
brieven den tyd van 7 jaeren overleden den 28 february 1762 oudt 53 jaeren ende Joff Anna
Catharina Vanden ameele fa Jan by Joff Elisabeth Clara Snouck overlen den ….. ’t saemen in
huwelycke geweest 29 jaeren ende gewonnen 10 kinderen te weten Ignatius franciscus overleden
…. Franciscus Antonius Jospehus overl. den ….. Anna Mary in houwelycke met d’heer fran Louis Joes
Bernard de Brauwere fs d’heer ende meester Frans Jacques catharina Carolina in huwelycke met
d’heer ende meester fernand Jacques Jansens L.J.M fs Sr Pr Ferdinande Antonia Joanna Norberta
overl; den 2 xber 1766 in het Clooster der Religeusen ursulinen tot St Omars oudt 16 jaeren en 7
maenden.
R.J.P.
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Nr. 205 E:P:
In ganck St. Anne: Sepulture van Mathis Crunssaert die overleet anno 1600 ende Mantinken
herremans ’t voornoemde Mathis huysvrouwe die over. Anno 1606 den 20 july
Nr. 206 E:P:
Sepulture van Janneken Vanden eckhoute die huysvr. Was van Mathis Crunssaert fs Joos in syn tyd
Dr deser stede die overleet den 14 dagh van Julius 1580.
Nr. 207 E:P:
Voor den selven voet, geseyt inganck St. Anne: Sepulture van Aernout Deboetere fs Jans gebooren
van helich crussande en hadde 14 kinderen te weten bij Andriesse dyn 1 wijf 7 zoons en 3
dochteren en bij Anthone syn 3de wijf 2 soons en 2 dochters die starft den 17 van maerte 1602.
Nr. 208 E:P: Een epitaphie aan den meur op eene schilderie.
Sepulture van den Eersaemen Nicolaï Tryoen die overl. den 23 8ber 1637 ende van Jonckvrouwe
Cathalina Thybaert syn huysvrouwe die overl. den 10 april 1633.
Nr. 209 E:V:
In St. Jans choor
Hier licht begraeven Catharina Frans ….. impei Dochter ca ….. onder ’t regiment van den grave van
Biglia ende overl. den 30 oust 1604.
Nr. 210 E:V:
Vrij sepulture van d’heer Louis Walckrave in syn leven Burgemeester deser stede van Nieuport die
overl. den 26 january 1669 ende van Jonckvrouwe Laurentie fa d’heer Pieter Brunneel die overleet
den 24 february 1679 ’t saemen in huwelycke geweest 53 jaeren.
B.V.D.Z
Nr. 211 E:V:
Sepulture van d’heer Louis Valckrave fa d’heer Louis wijlent Burgemeester deser stede van Nieuport
die overl. den 16 jany 1667 ende van Jonckvrouwe Maria fa d’heer Jan Adriaensen syn huysvrouwe
die overl. den 24 maerte 1667.
Nr. 212
In den midden:
Jacob Van Bremens dochter Willems Rams wijf die starft in ’t jaer … Deram Loys De Rams zoone
gebooren van Yper die starft……..
Nr. 213 E:P:
D.O.M.
Sepulture van fs Jan Kensen capitain Norbert Kensen is overleden den 15 juni 1707 van syn
huysvrouwe Joanne Françoise Ryckewaert overl. den 27 july 1737 ’t saemen geprocreeert 4
kinderen Norbert overl. den 31 mei 1707, Pieter Joannes overl. den 18 8ber 1703, Mary Joanna ber
1767, Cornelis Jacobus overl. den 10 february 1708 ende van haren tweede man Guilliamus hubert
fs Guilliamus overl. den 6 augusti 1725.
B.V.D.Z.
Nr. 214
Aan den meur , Een schilderwerck:
Sepulture can Corselles die overl. den 25 julius 1658 ende van Maeyken Tun syne huysvrouwe ….
Corselles die overl. den 29 9ber 1629 ende van Maeyken Jacobs Soudelinck sijne tweede
huysvrouwe die overl. den 24 julius 1659.
Nr. 215 E:V: Aan den cleenen inganck van den choor:
Sepulture van Margarita ….. die starft anno 1546 den 16 …..
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Onze afdeling op bezoek
door de redactie, foto’s van Willy MOONS, Gilbert BOCXSTAELE en Marc DERUDDERE

Na een bezoek aan aan onze Noord-Franse
zustervereniing CRGFA (Centre de Recherche
Généalogique Flandre Artois) in Rosendaël
(Duinkerke) ging onze afdeling Westkust op 22
oktober op verkenning naar de genealogisch
documentatiecentrum van CRGFA in Belle
(Bailleul). Op 3 december bracht een delegatie van
CRGFA een bezoek aan de provinciale afdeling van
Familiekunde Vlaanderen in Oostende.

Links een zicht op de indrukwekkende bibliotheek van CRGFA Bailleul terwijl onze penningmeester
Marc Derudder toekijkt. Rechts geeft voorzitster Silvia Leboeuf uitleg over een document terwijl de
leden van FV-Westhoek nieuwsgierig de uitleg volgen.
Op 23 november bracht de afdeling een bezoek aan de merkwaardige tentoonstelling van
“Grisailles” in de duinenabdij te Koksijde. Jan Van Acker leidde de omvangrijke groep rond en gaf
boeiende informatie die de geschiedenis achter deze schilderijen en andere belangrijke stukken
begrijpbaar maakte (zie foto hieronder waar Jan Van Acker (rechts) uitleg geeft).
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Succesvolle grensoverschrijdende samenwerking
door Joeri STEKELORUM

Onze VVF-afdeling Westkust kijkt ook over de grens heen. Na diverse informele kontakten tussen
afgevaardigden van onze zustervereniging CRGFA (Centre de Recherges Généalogique FlandreArtois), actief in het uiterste noorden van Frankrijk, en ons VVF-bestuur, werd op zaterdag 3
december jl. een samenwerkingsakkoord getekend.
Deze overeenkomst moet er in eerste instantie toe leiden om elkaar, over de grens heen, beter te
leren kennen. Onze Westhoek kende immers decennialang wisselende grenzen waardoor onze
voorouders en familieleden aan beide zijden van de schreve leefden en door de tijd heen verspreid
zijn geraakt. Belgisch-Vlaamse en Frans-Vlaamse genealogen hebben bijgevolg heel wat gemeen.
Een belangrijk element in de samenwerking is het feit dat leden van onze VVF-afdeling éénmaal per
maand (namelijk elke tweede zaterdag van 14-18h) gratis (d.i. zonder lid te zijn van CRGFA) het
documentatiecentrum van CRGFA in Rosendaël kunnen bezoeken (voorlopig nog niet in Bailleul).
Hiervoor kunnen onze leden in ons centrum in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe een badge komen
ophalen die ze als bewijs in Rosendaël moeten voorleggen. We beschikken over vier dergelijke
kaarten, die na afloop van het bezoek in Rosendaël terug moet afgegeven worden. Een reglement
wordt bij de eerste ontlening meegegeven. Omgekeerd kunnen leden van CRGFA ons
documentatiecentrum bezoeken, elke derde zaterdag van de maand.
Dit systeem moet er ook toe bijdragen dat we gemakkelijk contact kunnen houden met onze collega
genealogen en elkaar persoonlijk leren kennen, wat uitwisseling van informatie en kennis zeker ten
goede zal komen !
Daarnaast zullen we elkaars werking beter leren kennen, door in ons respectievelijk
mededelingenblad
ook informatie over
elkaars werking op
te nemen
(activiteiten,
publicaties, …).
Ook op elkaars
webstek zal
verwezen worden
naar de
zustervereniging.

De ondertekening van het protocol tussen Familiekunde Vlaanderen,
regio Westkust, en het CRGFA van Noord-Frankrijk door FV-voorzitter
Joeri Stekelorum en de CRGFA-presidente Silvia Leboeuf in
Oostduinkerke, dit in aanwezigheid van de bestuurleden (vlnr) Chantal
Loones, Willy Moons, Marc Derudder (FV), Jean Remi Schryve, Franck
Busselez en niet op de foto de fotograaf Francis Mockelyn (CRGFA).
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In de nabije
toekomst zal ook
bekeken worden of
we documentatie
(bidprentjes,
overlijdensberichten
enz. ) kunnen
uitwisselen en
eventueel overgaan
tot
gemeenschappelijke
publicaties.
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Gemeenteraden in de regio Veurne tijdens de Hollandse periode
door Joeri STEKELORUM

In het gemeentearchief van Koksijde bevinden zich losse notities van gemeentesecretaris Carolus
Petrus Ludovicus De Brauwere. Hij werd geboren te Nieuwpoort rond 1781 en was
gemeentesecretaris van o.a. Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen tussen 1820 en 1835. Hij was
gehuwd met Isabella Vermout (°Steenkerke, ca. 1771) en in 1828 ook advocaat en schepen in
Veurne. In 1835 wordt hij als gemeentesecretaris in Koksijde en andere gemeenten opgevolgd door
zijn zoon Carolus Petrus jr. De Brauwere (°Veurne, 1803). Vader De Brauwere wordt vrederechter in
Veurne.
Einde september 1825 was voor secretaris De Brauwere een drukke maand: zowel in Avekapelle (op
de 20ste), Adinkerke en Steenkerke (26ste ), Eggewaartskapelle en Zoutenaaie (27ste), Koksijde (29ste )
als in Oostduinkerke, Wulpen en Pervijze (30ste) moest hij de nieuwe gemeenteraden installeren.
Daarvoor maakte hij de diverse ontwerpbesluiten die nodig waren om in de notulenboeken van de
gemeenteraad van deze gemeenten op te nemen.
Het meest volledige werd uitgeschreven voor dat van Adinkerke en luidt als volgt:
“Tegenwoordig de heeren Franciscus Decreton, burgmeester, Jacobus Lefebure, Frans
Bulteel, assessooren, Petrus Vysage, Benedictus Popieul, Petrus Decroos ende Petrus
Schipman, raden
De raad van regeering der gemeente van Adinkerke district Veurne, Provintie
Westvlaanderen, vergadert ten einde te procedeeren tot de trekking voor de aftreding van de
leden der gemeenteraad die plaats hebben moet op den tweeden january 1828 kragtens
artykel 12 van het reglement op het besteur ten platten lande dato 23 jully ll.
Overwegende als dat volgens aenschryving van Z.E. de staatsraad gouverneur 30 ougst ll. Er
moet voortsgegaen worden tot het opmaeken den rooster van aftreding bevolen by art. 12
van het reglement waer af de assessooren zullen behooren in de eerste en tweede derden der
aftreding ende den burgmeester tot het laatste aftredende derde zal behooren.
In consequentie is er geprocedeert geweest tot de looting op de manier voorgesteld by de
circulaire van de district commissaris date 2 september loopende maand ende volgens
artykel 12 van het reglement op het besteur ten platten lande, hetwelk een uitvolg heeft
gegeeven zoo volgt…(de lijst staat dan achteraan de notities)
Vervolgens somt de secretaris de aanhef op van de ontwerp besluiten van de andere gemeenten,
namelijk de namen van de aanwezige burgemeester, schepenen en raadsleden.
Voor Avekapelle zijn dat: burgemeester Henricus Pauwels, de schepenen Henry Zwaenepoel en
Joannes Cavereel en de raadsleden Pieter Delacauw, Joannes Eecke, Karel Harteel en jacobus Piers.
Voor Koksijde: burgemeester Cornelius Devulder, de schepenen Petrus Cappon en Karel Cornille en
de raadsleden Ambrosius Ternier, Philippus Vermout en Philippus Depotter.
Voor Oostduinkerke: burgemeester Petrus Cordier, de schepenen Franciscus Declerck en Henry
Deschoolmeester en de raadsleden Franciscus Loones, Frans Vandenbroucke en Joannes Vieren.
Voor Wulpen: burgemeester Petrus Lapon, de schepenen Michel Declerck en Joannes Mesdach en
de raadsleden Ludovicus Vandecasteele, Philippus Depotter en Joannes Borry vader
Voor Steenkerke: burgemeester Petrus Tahon, de schepenen Enricus (sic) Vermaut, Hubertus Zoete
en de raadsleden Bertinus Lahaye, Bertinus Vantoortelboom, Carel Vergoote en Franciscus Demoor
Voor Eggewaartskapelle: burgemeester Petrus Moenaert, de schepen Joannes Lehouck en de
raadsleden Renatus David, Justus Baeselen, Joannes Depoorter en Hubertus Borgonie.
Voor Pervijze: burgemeester Alexander de Grave, de schepenen Joannes de Grave en Jacobus
Verhaeghe en de raadsleden Andreas Vandewoude, Franciscus Vandecasteele, Josephus
Vanleenhove en Engelbertus Debeerst.
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En ten slotte voor de kleine gemeente Zoutenaaie: burgemeester Norbertus Declercq, schepen
Petrus Zwaenepoel en de raadsleden Ambrosius Vanhoutte en Karel Borgonie vader.
Vervolgens wordt op het einde van de notities de uitslag genoteerd van de lottrekking, namelijk het
jaar waarin de respectievelijke raadsleden opnieuw verkiesbaar zijn.
Naam en voornaam

Naamen en voornaamen

der assessooren

der leden van den raed

1828

Bulteel Frans

Pieter Schipman

1830

Lefebure Jacques

Popieul Benoit

1832

aenmerking

Adinkerke

Decroos Pieter, Visage Pieter, Decreton
burgemeester

1828

Zwaenepoel Henry

Delacauw Pieter

1830

Cavereel Joannes

Eecke Joannes

1832

Avecapelle

Harteel Karel, Piers Jacobus, Pauwels
Henricus burgemeester

1828

Cornille Karel

Ambrosius Ternier

1830

Vanhoutte Francis

Vermout Philippus

1832

Coxide

Petrus Cappon, Frans Depotter, Cornelus
Devolder burgemeester

1828

Deschoolmeester Henry

Loones Franciscus

1830

Declercq Francis

Vieren Joannes

1832

Oostdunkerke

Vandenbroucke Frans, Geskiere
Ludovicus, Cordier Pieter burgemeester

1828

Mesdach Joannes

Desaever Jacobus

1830

Declerck Michel

Borry Joannes

1832

Wulpen

Vandecasteele Louis, Depotter Philippus,
Lapon Petrus burgemeester

1828

Zoete Hubertus

Demoor Franciscus

1830

Vermaut Enricus

Vergoote Carel

1832

Steenkerke

Lahaye Bertinus, Vantoortelboom
Bertinus, Tahon Petrus burgmeester

1828

Vanderheyde Karel

Depoorter Joannes

1830

Lehouck Joannes

Baeselen Justus

1832

Eggewaertscappelle

Borgonie Hubertus, Renatus David,
Moenaert Petrus burgmeester

1828

Joannes de Grave

Vandewoude Andries

1830

Jacobus Verhaeghe

Vandecasteele Jan

1832

Pervyse

Vanleenhove Josephus, Debeerst
Engelbertus, de Grave Alexander
burgemeester

1828

Zwaenepoel Petrus

Piers Franciscus

1830

Duhocquet Pieter

Vanhoutte Ambrosius

1832
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Zoetenay

Borgonie Karel, Declercq Norbertus
burgemeester
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bidprentje van secretaris De Brauwere

bidprentje van schepen Michiel Declerck van Wulpen

(fonds R. Florizoone-Scheirsen)

(fonds R. Florizoone-Scheirsen)

_______________________________________________________________________________________________
Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust

Hoe begin ik aan mijn stamboom?
Een initiatiecursus van 5 donderdagavonden om 19u30
Lokaal: nog te bepalen (in Koksijde of Veurne)
1 Hoe begin ik eraan?
Welke informatie is belangrijk? Waar moet ik eerst zoeken? Ordenen van gegevens. Basisregels voor
genealogieën, kwartierstaten.
2 Burgerlijke Stand registers
Praktische aangelegenheden, toegankelijkheid van archieven, privacywetgeving, bevolkingsregisters
3 Parochieregisters
Verschilpunten met de burgerlijke stand, veel gebruikte afkortingen, inleiding tot Latijns schrift
4 Andere bronnen
Staten van goed, wezerijakten, notariaat, legerarchief, poortersboeken, internet, …
5 Geleid bezoek aan het provinciaal VVF-documentatiecentrum
Deelname in de kosten: € 30 (syllabus inbegrepen)
Data: donderdag 1, 8, 15, 22, 29 maart 2012
Inlichtingen

M. Derudder 058 31 16 57

Interesse?

Gelieve uw naam, adres en emailadres op te geven zodat we u kunnen verwittigen van zodra
de planning definitief is
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marc.derudder@vtiveurne.be
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Over ponden en andere groten…
door de redactie

Pieter Donche geeft vaak het meest volledige antwoord op de vele vragen die circuleren op de
genealogische sites van het internet.
Zo ook met de vraag van Lorenzo Willaert die in veel wezerij-akten bedragen vond als “ten somme
van £675:14:8”. Wat ik me nu afvraag of dit bedrag vergeleken met de levensstandaard van toen
een mooie erfenis was?” vraagt hij. Kan je dat ergens een beetje vergelijken die bedragen doorheen
te geschiedenis. Wat koste een brood toen of een huis of een pintje in de plaatselijke herberg?
Het antwoord van Pieter Donche: Je moet eerst uitmaken of er ponden parisis (Lb p) of ponden
Vlaams (Lb Vl) gebruikt worden: het verschil is nl. maal 12 ! . Zo is 1 Lb Vl = 12 Lb p. Het Vlaamse
pond was tot ca. 1795 een oude munteenheid in Vlaanderen, die ook in de rest van de Nederlanden
als betaalmiddel werd gebruikt. Het Vlaamse pond was onderverdeeld in 240 groten. De groot was
oorspronkelijk een Italiaanse munt (ca. 1200). Door de transcontinentale handel raakte de groot
ook in Frankrijk en Vlaanderen in gebruik. De originele Franse groot werd in de 13e eeuw voor het
eerst geslagen en had een waarde van 12 zwarte Tournooisen, ook wel Tournooise livre genoemd.
Daarnaast de vraag: Wanneer is 'toen' ? Huizen zijn er in alle groottes en kostprijzen, toen en ook
nu, dus dat is nauwelijks vergelijkbaar. Brood is ook al geen goede vergelijkingsbron. Nu neemt
voeding in onze uitgaven maar een paar procenten in maar in de 17de eeuw of eerder was dat wel
één derde van het bestedingspatroon (rest aan wonen en kleding). Wit brood was een luxeproduct
De modale man at grauw brood of roggebrood. Bovendien was de prijs van het brood aan grote
schommelingen onderhevig afhankelijk van het al dan niet lukken van de oogst ...
Een betere vergelijking is het inkomen (zes-dagen werkweek, geen betaald verlof ...)
(hou er rekening mee dat een metselaar toen gold als een (dure) vakman)
1512 dagloon metselaar 0,6 Lb par
1550 idem 0,5
1560 dagloon vrij ambachtsman / ongeschoold
arbeider 1,2 / 0,5
1580 idem 2,22 / 0,66
1600 dagloon metselaar 1,5
1640 idem 2,0
1640 dagloon landarbeider 1,2 à 1,44.
Een “groot” uit Genua
In de “Annales de la Société Historique, Archéologique et Littér aire de la Ville D’Ypres et de
l’ancienne West-Flandre” van 1862, tome 2, blz. 250-253 (gedigitalizeerd door Google) lezen we
wat wetenswaardigheden in het hoofdstuk “Het pond Parisis” dat hierna letterlijk volgt (let op de
lange zinnen en de overmatige interpunctie !):
De eerste Frankische vorsten gaven, naar het voorbeeld der Romeinen, muntspeciën aan hunne
onderdanen, om derzelver onderlinge handelsbetrekkingen te vergemakkelijken; doch, de handel
van een volk, dat zich weinig op nijverheid toelegde, kon maar klein zijn, en alleenlijk bestaan in de
ruiling van voorwerpen der eerste noodzakelijkheid. De uitvoer was bij dit volk bijna onbekend, en
door het onbewustzijn van het gene men bij meer beschaafde natiën weelde en pracht noemde,
begeerden zij niets van de voortbrengsels uit andere landen; zoals het geld, deze groote
handelzenuw, bij de eerste Franken min noodzaakelijk was dan bij de hedendaagsche Europische
volkeren, wier ziel nijverheid en handel is.
Jaargang 11, nr. 4

Nieuwsbrief FV-Westkust, pagina 59

De Frankische koningen met het munststelsel de Romeinen bekend, namen, gelijk de romeinsche
keizers, het Pond zilver voor eenheid der munten aan. Zij verdeelden het pond in 288 deelen, welke
zij ongemunt Scupulen, en gemunt Derniers noemden. Een Denier of Scupule woog 21 Asen fijn
zilver.
In navolging van keizer Konstantijn, sloegen de Frankische vorsten ook gouden ponden, die zij in 72
stuivers verdeelden. De gouden stuiver was nagenoeg 3 zilveren stuivers.
De eerste geldmunt werd te Tours gebouwd, later sloeg men te Paris ook geld, warvan de waarde ¼
meerder was; toen het geld te Paris geslagen, omtrent het jaar 1060, algemeen in gang kwam, was
men verpligt om bepaeldelijk deszelfs waarde te kennen bij het pond het woord Tours of Parisis te
voegen. Deze moeijelijkheid om de waarde der sommen te doen kennen, groeide nog aan door het
Leenbestuur, dat geheel het rijk van Karel-de-Groote in stukken gescheurd had. Elk hertog, graaf of
baron, die als leenman een gewest daarvan bestuurde, magtigde zich het regt aan, geld te munten,
en welhaast waren er, in de ondeerscheidene kleine rijken, geldspeciën van allerlei stempel en
waarde, die meest allen in Frankrijk tot het jaar 1834 gang gehad hebben; doch in België eerder
hersmolten werden.
De gang van de muntspeciën der groote leenmannen was binnen de grenzen van derzelver staten
bepaald, terwijl het Koninklijke geld in al de hertogdommen, graafschappen, baroniën, enz., van de
kroon afhangende, moest ontvangen worden.
Elke leenheer trachtte uit het munten van geld, voordeel te trekken: men verminkte de speciën en
vervalschte de titel. Keizer Konstantijn gebruikte voor zijne gouden speciën goud van 20 4/7, anders
gezegd 6/7 zuiver goud en 1/7 mengeling. De eerste frankische koningen gaven aan hunne gouden
speciën ook dien titel. Karel-de-Groote bragt den titel van het goud op 23 Karaten. Lodewijk XIII, het
gedacht opgevat hebbende gouden geldstukken te slaan, welke men, volgens zijn naam, Louis
heette, gebruikte daartoe goud van 22 Karaten. Hij vond een zeldzamen middel om deze nieuwe
speciën in gang te brengen: hij noodigde de voornaamste heeren zijns hofs ter tafel, en deed als
nageregt eenen schotel van deze nieuwe vruchten (zoo noemde hij zijne nieuwe muntspecie)
opdisschen, verzocht zijne genoodigden zeer beleefdelijk om er zich eene goede portie van te willen
bedienen; op die wijze werden zijne Louis in gang gebragt.
De koningen hadden het snoeijen zekerlijk moeten beletten, maar hun gezag en hunne magt over
de leenmannen, was daartoe te klein; echter deed Lodewijk IX (de heilige) ten dien einde eenige
poogingen doch alles was vruchteloos. Filips-de-schoone in tegendeeld door zijn gedurige oorlogen
in groote onkosten gewikkeld, en van de goederen der kroon geene genoegzame inkomsten
hebbende, om de oorlogskosten te dekken, nam zijn toevlugt tot het verminken van het geld; hij
ging daarin zoo verre, dat men hem destijds den valschen muntenaar noemde, en dat hij verpligt
was schadeloosstelling te beloven aan degenen, die deze verminkte muntspeciën zouden
ontvangen hebben. Ook gebood hij aan zijn leenmannen ten strengste goud te munten, om al de
profijten der munten alleen te hebben. Hij en zijne opvolgers hebben het pond zo verre verminderd,
dat het maar een denkbeeldige pond, en geenszins een wezentlijk pond goud of zilver bleef.
In Vlaanderen hadden de verminkte fransche munten ook gang, omdat dit graafschap een leengoed
van de fransche kroon was: wij vinden in de oorkonden, dat oudtijds hier meestal den handel in
parijsche ponden gedaan werd. Wat meer is, de graven van Vlaanderen gebruikten zelven deze
wijze om de waarde der voorwerpen te berekenen: getuige hiervan de ’t sarters.
Het Pond Parisis was de eenheid van het fransche muntstelsel, tot dat het eerste fransche
gemeenebest den Franc, tot éénheid des nieuwen stelsels aannam.
(Tot hier het geciteerde boek).
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