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met de gewaardeerde steun van

GEZINSLID WORDEN ?
Wist je dat je naast een volledig lidmaatschap ook andere personen, wonend op hetzelfde adres,
lid kan maken…..en dit voor 7 euro.
De mogelijke mededelingen voor gezinsleden bij de overschrijving van € 7 zijn:
gezinslid 2015 + lidnummer (voor wie al eerder gezinslid was)
nieuw gezinslid 2015 + lidnummer hoofdpersoon (voor wie nog nooit bijkomend gezinslid was)
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JOERI STEKELORUM

Onze afdeling bereidt momenteel een uitgave voor “Veurne, in memoriam
1891‐1915”, waarin we de gedenkprentjes die elk jaar werden en worden
uitgedeeld op kermismaandag of met Allerzielen, zullen bundelen.
Onderaan dit bericht vind je een voorbeelden. Er zal ook een index op alle
namen mét beschikbare info over de overledene die op deze prentjes
staan, opgenomen worden. Ons bestuurslid Gaby Van Canneyt heeft hier
reeds ettelijke maanden werk in gestopt.
Om deze uitgave te kunnen finaliseren, zoeken we momenteel nog
volgende “jaargangen”

Parochie Sint‐Walburga: 1890‐1891, 1891‐1892, 1892‐1893, 1893‐1894,
1905‐1906, 1909‐1910, 1910‐1911, 1915‐1916, 1917‐1918, 1921‐1922
Parochie Sint‐Niklaas: 1917‐1918; 1999‐2000
Parochie Nieuwstad: 1970‐1971
Het laatst vermelde jaar is het jaar waarop het prentje werd uitgereikt.

Heeft iemand een van deze ontbrekende liggen ? Of weet je wie dit zou
hebben, dan horen we het graag ? Het prentje wordt ingescand en nadien
terugbezorgd.

NOG HET MYSTERIEUS BIDPRENTJE (3)
JAN VAN ACKER
In de nieuwsbrief 2014/2 verscheen aan de hand van een bidprentje het verhaal van Anna Fischer, het 10‐jarige
Hongaarse meisje Anna Fischer die in Booitshoeke verbleef en overleed in Veurne. Dit artikel trok ook de aandacht
van Jan Van Acker, voormalig stadsarchivaris in Veurne en thans wetenschappelijk medewerker in de duinenabdij in
Koksijde. Hier is zijn reactie:
Wat kwam Anna Fischer uit Boedapest, die in 1927 op tienjarige leeftijd overleed, in Veurne doen (Nieuwsbrief
Familiekunde Vlaanderen Regio Westkust, 2014, p. 48‐19)? Met het gesuggereerde oorlogstoerisme of
vluchtelingen heeft haar verblijf niet echt te maken, al zit de oorlog niet veraf.
Na de Eerste Wereldoorlog werd Hongarije ingericht als een zelfstandige staat ‐ zij het met veel verlies van
grondgebied. De politieke en sociaaleconomische toestand was echter algemeen belabberd (zie o.m. V. Ronin,
Geschiedenis van Hongarije van Árpád tot Árpád Göncz, Antwerpen‐Apeldoorn, 2005, p. 229‐254). Doordat
Hongarije overwegend katholiek was, werd dit in het Westen meer opgemerkt dan bij andere Balkanstaten, zodat er
steunacties op gang kwamen. In Nederland werd in 1920 begonnen met de tijdelijke opvang van Hongaarse
kinderen en daarna stilaan ook in België. Het Belgische episcopaat riep zelfs in herderlijke brieven op om Hongaarse
kinderen enkele maanden in huis te nemen. Dat werd vooral in Vlaanderen ingevolgd omdat dit sterk katholiek was
en men in de eeuwenlange verdrukking van het Hongaarse volk zichzelf herkende en er sympathie voor voelde.
Het Rode Kruis legde speciale treinen in van Hongarije naar Vlaanderen. Omdat de kinderen maar enkele maanden
op vakantie zouden komen, werden ze niet in de bevolkingsregisters ingeschreven ‐ dat verklaart dus waarom Anna
Fischer er ontbreekt ‐ maar in 2008 werden naamlijsten in het Algemeen Rijksarchief te Brussel weergevonden. Er is
ook administratie over in Hongarije, waar ze medisch gekeurd werden. Er wordt aangenomen dat zo’n 25.000
kinderen, vooral meisjes, op die manier in België verzeilden en men veronderstelt dat zo’n 10 % na een tweede of
derde vakantie hier gebleven is. De kinderen kwamen terecht bij de beter gestelde katholieke en Vlaamsgezinde
families ‐ zoals dus de familie de Grave‐Laleman, priesters en kloosterlingen; nogal wat werden er dienstmeid of
traden binnen in het klooster. Dat ging tot 1928 georganiseerd door, maar ook daarna kwamen nog regelmatig
Hongaarse kinderen naar Vlaanderen, o.m. eind de ‘30‐er jaren en in 1947 (zie o.m.
http://users.skynet.be/fa616626/kindertr/hongaarsekindertreinen.html;
voor
Nederland
http://www.vijfeeuwenmigratie. nl/term /Pleegkinderen%20uit%20Hongarije/ volledige‐tekst).
Eén van de bekendste Hongaarse kinderen was István (Stefaan) Paller Regőczi, die in 1926 zes maanden in
Poperinge verbleef, later terugkeerde naar Vlaanderen om er priester te worden en daarna in het communistische
Hongarije ondanks veel tegenkantingen ‐ maar met steun uit o.m. Vlaanderen ‐ werkzaam was en er weeshuizen
stichtte. Hij werd na de val van het communisme gerehabiliteerd en stierf in 2013. Hij schreef zeven boeken in het
Nederlands en elf in het Hongaars (meer over hem op Wikipedia met een link naar een uitgebreide biografie). Hij
was dus een tijdgenoot van de onfortuinlijke Anna Fischer die in Veurne overleed.
Antoinette de Bezerédj, de onderwijzers die de sterfakte mee aftekende, was bij dat kindertransport betrokken en
speelde een belangrijke rol in het Rode Kruis van Hongarije. Zij was in de ’30‐er jaren een tijdlang verantwoordelijk
voor de Jeugdsectie hiervan en rapporteerde meermaals in het tijdschrift van het Rode Kruis van Hongarije (zie o.m.
Revue Internationale de la Croix‐Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix‐Rouge, vol. 17, 1935, p. 303‐
304).

HET STADSARCHIEF VAN NIEUWPOORT
JO GHYS
Nieuwpoort is gekend als één der oudste steden van de Vlaamse kust. De vrijheidskeure werd reeds in 1163
opgemaakt. Iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, weet dat deze stad een bewogen verleden heeft gekend.
Derhalve had Nieuwpoort een uitgebreid en vooral een zeer belangrijk archief. Door de eeuwen heen hebben
diverse historici het Nieuwpoorts archief bestudeerd.
Wij weten eveneens dat de stad Nieuwpoort een belangrijke rol speelde tijdens de Middeleeuwen, wat onder meer
inhield dat het archief minutieus werd bijgehouden. In 1383 had de toenmalige graaf van Vlaanderen, Lodewijk van
Male, de Vlaamse steden bevolen om al hun belangrijke keuren te laten overbrengen naar Rijsel. Dit had voor
Nieuwpoort belangrijke gevolgen. Op 25 mei 1383 werd de stad Nieuwpoort volledig vernield door een brand dat
aangestoken werd door Engelse soldaten naar aanleiding van een zoveelste conflict tussen Engeland en Frankrijk
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waarbij het graafschap Vlaanderen in betrokken werd. Daarom is al het archief van vóór 1383 verloren gegaan
behalve de keuren die te Rijsel werden bewaard.
In het Algemeen Rijksarchief te Brussel wordt een staatsdocument, opgesteld in 1314, bewaard dat als Boec vanden
hofsteden lande vander Nieuwerpoort bekend staat. Het is in feite een kadaster dat alle bebouwde gronden opgeeft
die zich toen in Nieuwpoort bevonden. Het “ghizelhuus” (stadhuis) bevond zich toen in de Langestraat. Op die plaats
kwam later de gevangenis. Rechtover dit gebouw bouwde men een meer geschikte stadhuis (1516) alwaar zich nu
het politiekantoor bevindt. Dit zijn dus de twee plaatsen waar het archief het langst werden bewaard.
Het was de griffier die instond voor het bewaren en het ontsluiten van het archief. Zo weten we dat in 1451 de
charters bewaard werden in een kast met schuiven in de griffie alwaar ook de registers en allerhande hun plaats
hadden. Jan van Marievoorde heeft in 1501 een cartularium van de Nieuwpoortse charters opgemaakt. Dit werk
werd later nog overgedaan door Gobert (1650) en de Brauwer (1770). Pas in 1830 werd er een algemene inventaris
van heel het archief opgesteld door Michiel Meynne.
Toen brak “De Groote Oorlog” uit…Na de onderwaterzetting (eind oktober 1914) vluchtten de meeste inwoners uit
Nieuwpoort. Rond eind november werden de laatste Nieuwpoortenaren zelfs met manu militari door de Fransen uit
hun huis gezet! Stadssecretaris Theofiel Dobbelaere had vernomen dat soldaten te Veurne boeken, komende uit het
stadhuis van Nieuwpoort, hadden gelost. Zodoende vroeg hij een onderhoud met H. Jansens de Bisthoven, de
toenmalige gouverneur van West‐Vlaanderen, om de toestemming te krijgen om het archief van de stad
Nieuwpoort zoveel mogelijk te recupereren. Hij moest echter wel zelf een locatie zoeken. Samen met Lodewijk &
Jerome Deschieter, Cyriel Pecceu, César Beun en Robert Vanhooren uit Middelkerke heeft hij in drie dagen tijd
praktisch gans het archief kunnen redden. Ze hadden drie camionetten met ieder een laadvermogen van 500 kg ter
hun beschikking. Elke dag maakten ze drie ritten naar Veurne terwijl ze bijna constant werden beschoten. Het
geklasseerd archief en de parochieregisters konden gedeponeerd worden in de boekenzaal van het Spaans Paviljoen
te Veurne. Het niet geklasseerd archief bevond zich nog op zolder van het stadhuis te Nieuwpoort. Luitenant de
Kerckhove de Denterghem kreeg van het Frans opperbevel de toelating om de huifkarren voor de bevoorrading ’s
avonds te gebruiken om deze bestanden eveneens te redden. Met tweewielige huifkarren die bestemd waren voor
mond‐ en munitievoorraad voor de soldaten in Nieuwpoort werd het niet geklasseerd archief verder in veiligheid
gebracht. Het archief was quasi volledig gered!
Na enkele dagen moest het archief echter weg uit het Spaans Paviljoen en werd het overgebracht naar “Villa Rita”
te Sint‐Idesbald waar Theofiel Dobbelaere verbleef. Toen de Engelse legerleiding in 1917 bevolen had dat de
“kolonie van Sint‐Idesbald” moest opgedoekt worden, werd het archief overgebracht naar Cayeux (FR) waar de
Nieuwpoortse kinderen school liepen en waar Theofiel Dobbelaere als beheerder van de kolonie werd aangesteld.
Het archief kreeg een “exotische” bestemming: de kleedkamers voor artiesten en de bergplaats voor de schermen
van het hotel “Casino” te
Cayeux. De boeken van de
burgerlijke stand, de oude
kerkregisters en de charters
waren te Sint‐Idesbald reeds
opgeëist door de Belgische
regering en werden tot na
de oorlog bewaard in Le
Havre (F). Na een “kleine
tussenstop” in De Panne,
werd het archief op 4
oktober 1923 terug thuis
gebracht in een speciaal
bestemde archievenkamer
in het gloednieuwe stadhuis
op de Markt. Dr. L.M. van
Werveke werd in 1933
aangesproken om een degelijke professionele inventaris van het archief op te maken, een huzarenstuk dat in 1936
werd voltooid. In 1969 werd het oud archief en een niet‐geklasseerd deel van het modern archief ( 5 strekkende
meter) in bruikleen gegeven aan het Rijksarchief van Brugge omdat het stadsbestuur van oordeel was dat de
eeuwenoude bestanden daar beter bewaard kon worden. Het deel van het modern archief dat in Brugge wordt
bewaard zijn vooral bestanden gaande over de garnizoenen tijdens de 19de eeuw, de notulen van het
schepencollege en van de gemeenteraad tijdens de 19de eeuw & het archief van het bureel van weldadigheid. Xavier
Lesage heeft hiervan een zeer degelijke inventaris opgemaakt: Inventarisering van de archieven van de
Kantonmunicipaliteit (1796‐1800) en de Stad Nieuwpoort (1800‐1945).VUB,1989‐1990.
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Sinds 2008 beschikken we op het stadhuis over een
leeszaal waarin alle registers van burgerlijke stand
van 1795‐1920 van Nieuwpoort, Ramskapelle &
Sint‐Joris en de bevolkingsregisters van 1820‐1970
van
Nieuwpoort
staan
opgesteld.
De
bevolkingsregisters van zowel Ramskapelle als Sint‐
Joris zijn helaas grotendeels verloren gegaan. Wij
werken met vrijwilligers die nu bezig zijn met het
digitaliseren van allerhande registers. Eén van hen,
Myriam Degraeve, heeft de cursus Boekbinden en –
restauratie gevolgd en zij heeft reeds meerdere
registers terug “in ere hersteld” (zie foto’s). In de
kelder bewaren we momenteel alle overige
administratieve
documenten
in
zuurvrije
archiefdozen. Onze kunstcollectie bevindt zich op
de zolder. Ons kantoor is toegankelijk op maandag
& woensdag: 08u30‐11u30 / 13u30‐16u30 en
dinsdag: 08u30‐10u30.

BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 3)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40; in het vorig nummer kwamen aan bod: Adinkerke,
Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint‐Joris; in het nummer 4/2014 kwamen aan bod: Avekapelle,
Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke).

Beveren‐Ijzer
Speceficatie onthoudende het ghetal van de persoonen die gealimenteert zyn van den disch der prochie van
Beveren, met de elde alsook van hunne persoonen, vrauw ende kynderen, ende ouderdom, met onderscheyt van
zoonen en dochters elcx famillie (…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alvooren Hubregt TURPIN, werckman 85 jaer, syn huysvrauwe 82 jaer
Anthone HASEBAERT 84 jaer, syn huysvrauwe 59 jaer
Vidua Jan Baptiste POLLET, 61 jaer
Pieter BERTHIER weduwaere, schoelapper, 61 jaer
Vidua Mathys JENGEMBRE, 74 jaer
Vidua Martinus BESELARE, 71 jaer
Vidua Pieter LEROY, 50 jaer
Vidua Pieter VANDEVOORDE 62 jaer, hare dochter met haer 22 jaer
Vidua Philips LOOTEN 51 jaer, haren zoon 11 jaer, hare dochter 15 jaer
Pieter HASEBAERT sagher, 25 jaer, syn huysvrauwse 28 jaer, zyn zoon 3 jaer, dochterken 6 weken
Frans HAUW werckman 69 jaer
Louis VANDENBERGHE werkman 63 jaer, en syn vrauwe 62 jaer
Pieter BESELAERE werkman 61 jaer, zyn huysvrauwe 57 jaer
Vidua Pieter CAMERLYNCK 45 jaer, 2 soons, een out 13 jaer, den anderen 7 jaer
Vidua Pieter DERYCKE 46 jaer, een zoon 11 jaer, outste dochter 7 jaer, de jongste 5 jaer
Carel VAN ALDERWEIRELT stroydecker 69 jaer, syn huysvrauwe 45 jaer, 2 dochters een 15 jaer, tweede 5
jaer
17. Vidua Jan BEDERT 28 jaer, de dochter 2 jaer
18. Pieter LEU werkman 72 jaer, syn huysvrauwe 45 jaer, 2 soons één out 12 jaer, 2de soon 6 jaer, 1ste dochter
11 jaer, 2de dochter 8 jaer
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Vidua Pieter DENYS 55 jaer, 2 soonen, een 14 jaer, tweeden 10 jaer, een dochter impotent 22 jaer
Philipus GODAERT werkman 48 jaer, syn huysvrauwe 46 jaer, 3 zoons: 9 jaer, 5 jaer, 5 maenden
Vidua Epictetus PROOT 39 jaer, 3 dochters: 10 jaer, 9 jaer, 5 jaer
Pieter VAN NOBEL, werkman 39 jaer, de huysvrauwe 33 jaer, een zoon 6 jaer, eerste dochter 3 jaer, tweede
dochter 1 jaer
Catheryne LA ROYE 60 jaer
Anthone TURPIN houtsagher, 38 jaer, syn huysvrauwe 38 jaer, 3 soonen (13, 10 en 8 jaer), 4 dochters (16,
6, 3 en 1 jaer)
Mauricius PHISELLE werkman 48 jaer, syn huysvrauwe 31 jaer, 2 soons (5 en 1 jaer), twee dochters (9 en 3
jaer)
Vidua Frans COPIOM 73 jaer, hare dochter 26 jaer
Lous BACKER werkman 38 jaer, syn huysvrauwe 36 jaar, 2 soons (4 en 3 jaer), 3 dochters (7, 6 en 1 jaer)
Pieter DE GRAUE wever 51 jaer, syn huysvrauwe 44 jaer, 2 soonen (6 en 2 jaer), een dochter 9 jaer
Vidua Judocus LAURIE 81 jaer
Frans DE CLERCK werkman 49 jaer, syn huysvrauwe 51 jaer, 2 dochters (16 en 11 jaer)
Anna CARLE filia Jan Baptiste in ongemack 19 jaer
Vidua Jan Baptiste PLAYSIER 38 jaer, twee soonen (10 en 7 jaer), een dochter 13 jaer
Rosalia BESELARE ongetrauwt 26 jaer, een kynt ½ jaer
Pieter Jacobus SCHOEMAKER, werkman 69 jaer, syn huysvrauwe 70 jaer
Vidua Jacobus CAMBIN 39 jaer met een kynt
Frans BRUYNOOGHE werkman 31 jaer, syn huysvrauwe 32 jaer, 2 soons (4 en ½ jaer)
Constantia CARDINAEL filia Jan ziek, 22 jaer
Vidua Jacobus LAURIE 80 jaer
Vidua Antheunis MARSELOO tot Duynkerke met 5 kynderen
Vidua Frans VANDENABEELE 48 jaer
Theresia BEDERT dochter zieck 13 jaer
Een knechtien Jan BEDERT laem 8 jaer
Pieter NELYNK saeger 40 jaer, syn huysvrauwe 46 jaer, een zoon 7 jaer, een dochter 9 jaer
Pieter CLAREBOUT stroydecker 36 jaer, syn huysvrauwe 33 jaer, 2 dochterrs (7 en 3 jaer)
Pieter CASTELYN werkman en sager 30 jaer, syn huysvrauwe 29 jaer, 2 soons (4 en 2 jaer)

Bestede kynderen en ander armen
Pieter Joannes METSU imbesyl 19 jaer
Francisca BERTHIER onnosel 28 jaer
Joannes DEN DECKER 14 jaer
T’samen dischgenoten ten laste deser prochie: 147 persoonen
Aldus t’gonne voorschreven opgestelt uyt de lyste opgenomen by Jacobus ALLACKER, zetter om d’incomoditeyt van
Cornelis DE FEVRE hooftman, 02‐12‐1782
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Gijverinkhove
Lijste van alle dischenooten (…)
Alvooren vidua Joannes TYCQUET oudt 85 jaeren
Carel TYCQUET oudt 53 jaeren, syne huysvrauwe 43 jaeren, geneirende met spinnen en wasschen, hebbende eenen
soone oudt 7 jaeren, eenen oudt 5 jaeren en een dochterken 1 jaeren
Vidua Jacobi MAES oudt 50 jaeren geneirende met spinnen, hebbende eenen soone oudt 10 jaeren, een dochterken
ter elde van 9 jaeren en een van 7 jaeren
Vidua Alberti STAECKE impotent
Vidua Pieter MAES oudt 63 jaeren geneirende met stoppe te spinnen
Gabriel BOUCKSOONE oudt 37 jaeren syn wyf 35 jaeren geneirende met spinnen, met eene soone oudt 4 jaeren en
van drie jaeren, een dochterken van 6 jaeren, een ter elde van 2 jaeren ende een ter elde van 2 daegen
Vidua Hubrecht DIEUSAERT oudt 69 jaeren geneirende met spinnen
Vidua Pieter TYCQUET oudt 72 jaeren, een dochter 25 jaeren oudt geneirende hun met spinnen
Pieter LARUYWE oudt 38 jaeren syne wyf 36 jaeren synde schoelapper, syn wyf geneirende met spinnen, eenen
soone out 1 jaer, een dochterken 9 jaeren, een oudt 6 jaeren ende een van 3 jaeren
Vidua Joannes FLAHAUWE oudt 60 jaeren geneirende met spinnen
Vidua Joannes MAES oudt 60 jaeren
Jacobus TYCQUET oudt 51 jaeren, schoelapper ende (…)wever, syn wyf oudt 37 jaeren, eenen soone oudt 8 jaeren
ende een dochter 7 jaeren
Joannes MAES oudt 44 jaeren schoemaeker, eene soon oudt 12 jaeren, eene dochter oudt 5 jaeren
Joannes NEUFVILLE oudt 22 jaeren stom en doof
Pieter MOLLET oudt 11 jaer besteedt
Andries WALIS oudt 2 jaeren, besteedt
Jacobus DEDIE oudt 40 jaeren, boerewerkman, syn wyf oudt 38 jaeren, geneirende met spinnen, hebbende eenen
soone oudt 14 jaeren ende eene dochter oudt 2 jaeren
Philippus MERLEVEDE oudt 38 jaeren, syne wyf 37 jaeren, boerewerkman, hebbende drie kinderen die spinnen
Jan DOUCHY oudt 52 jaeren, syn wyf 46 jaeren, een dochterken oudt 7 jaeren, ene van 8 jaeren en eenen soone
oudt 6 jaeren
Theodor PLATEVOET oudt 56 jaeren, syn wyf 46 jaeren ende eene soone oudt 3 jaeren, een dochterken 12 jaer en
eene van 4 jaeren
Vidua Joannes METSEELE oudt 45 jaeren hebbende eenen soone oudt 10 jaeren ende ene dochter 13 jaeren
Aldus dese (…)29‐11‐1782
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Hoogstade
Lyste van de behoeftige ende aerme die geallimenteert syn uyt de middelen van den disch der prochie van
Hoogstade (…)
Alvooren Joannes BOUSSIER oudt 57 jaeren, syne huysvrouwe 52 jaeren, synen soone ter elde van 15 jaeren synde
barbier, eenen soone ter eldee van 5 jaeren ende een dochterken oudt 16 jaeren
Jacobus ROOSE ter elde van 46 jaeren, syne vrouwe 43 jaeren, eenen soone oudt 14 jaeren, nogh eenen soone oudt
12 jaeren ende een dochterken oudt 7 jaeren
Thomas AERNOUT weduwaere ter elde van 55 jaeren, eenen soone ter elde van 17 jaeren, eenen soone oudt 10
jaeren ende een dochterken oudt 6 jaeren
Pieter VRAMBOUDT oudt 55 jaeren, syne vrouwe ter elde van 64 jaeren, hebbende eenen soone oudt 12 jaeren
ende een dochterken oudt 15 jaeren
Pieter TIROU oudt 70 jaeren, syne vrouwe 46 jaeren ende eene dochter van 13 jaeren
Franciscus DECONYNCK oudt 30 jaeren, syne vrouwe oudt 26 jaeren ende hebbende eenen soon ter elde van 2
jaeren
Pieter BROCK oudt 60 jaeren weduwaere, schipper
Philippus TOORTELBOOM oudt 50 jaeren, syne vrouwe 55 jaeren hebbende eene dochter oudt 12 jaeren
Franciscus GOOSEN ter elde van 24 jaeren, syne vrouwe 20 jaeren hebbende eenen soone
Jacobus RYCKEBOER oudt 40 jaeren, syne vrouwe 30 jaeren, hebbende eenen soone oudt 10 jaeren ende nogh
eenen soone ter elde van 7 jaeren
Philippus RENIER oudt 50 jaeren, syne vrouwe 48 jaeren hebbende vier soonen, een van 10 jaeren, eenen van 8
jaeren, eenen van 7 jaeren ende van 6 jaeren, syne huysvrouwe declareert haeren man niet gesien te hebben in den
tydt van drie jaeren
Jacobus POT oudt 40 jaeren, syne vrouwe 33 jaeren hebbende eenen soone oudt 7 jareen, een dochterken oudt 11
jaeren, eene van vier jaeren ende een van twee jaeren
Pieter DEZEURE oudt 65 jaeren, syne vrouwe 47 jaeren, synde schoemaecker met ses soonen wanof de oudsten is
20 jaeren doende den styl van hunnen vaeder
Philippus BOLLE oudt 59 jaeren, syne vrouwe 48 jaeren, hebbende eenen soone oudt 20 jaeren, een van 18 jaeren,
een dochterken van 16 jaeren, een van 15 jaeren, eenen soone van 8 jaeren, eenen soone van 6 jaeren, een van 4
jaeren ende een dochterken van 2 jaeren, synde hunnen vader eenen wever ende maeckende de haerdecnoppens
De weduwe VERBRUGGE oudt 50 jaeren hebbende een dochterken oudt 20 jaeren, sy geneiren hun met cnoppens
te maecken
Pieter THIEUW oudt 49 jaeren, syne vrouwe 42 jaeren, hebbende eenen soone oudt 8 jaeren, een dochterken oudt
5 jaeren ende een van 2 jaeren
Philippus BOUTTé out 43 jaeren, syn vrouwe oudt 33 jaren, eenen soone oudt 4 jaeren, een van 3 jaeren, een
dochterken van 8 jaeren ende een van 2 jaeren, ende een dochterken van 7 jaeren
Petronelle COCK synde impotent, besteedt met vidua Pieter VANDEBOLLE oudt 40 jaeren
Joseph EVERAERT oudt 40 jaeren, synde werckman
Ende eene dochter besteedt met Felix TRYOEN oudt 20 jaeren
Aldus dese voorschrevene opgestelt om te volcommen aen orders (…) desen 26‐11‐1782

Houtem
Lyste der naevolgende dischnooten de welcke jegenwoordigh syn gealimenteert van den disch der prochie van
Houthem
Alvooren de weduwe van Jacobus QUETSTROEY de welcke haer geneirt mte spinnen ter elde van ontrent de 70
jaeren
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Ferdinande VANDENBECKEN boere werckman ter elde van ontrent de 40 jaeren met een dochter van 14 jaeren
De weduwe van Pieter DE BUDT ter elde van ontrent de 50 jaeren met een dochter ter elde van ontrent de 17
jaeren de welcke hun geneiren met eenigh handtwerck
Carel Ferdinande VANDENBAUHEDE ter elde van ontrent de 14 jaeren
Joannes HOUCKE crancksinnigh ter elde van 38 jaeren
Pieter FIEREN boere werckman ter elde van de 46 jaeren met twee soonen den eersten 20 jaeren, den tweeden een
jaer en alf en twee dochters, d’eerste 7 jaeren, de tweede 5 jaeren
Caerel SABEAU boere werckman ter elde van 45 jaeren met twee soonen den eersten 15 jaeren den tweeden
ontrent de 12 jaeren ende drie dochters, d’eerste 10 jaeren, de tweede 5 jaeren, de derde 3 jaeren
Joseph SIGNIEZ crancksinnigh en impotent ter elde vana ontrent de 36 njaeren
De weduwe Pieter ROSSEZ ter elde van ontrent de 70 jaeren de welcke haer geneirt met spinnen
De weduwe Pieter FIEREN ter elde van ontrent de 40 jaeren de welcke haer geneirt met naeyen met twee soonen,
den eersten 14 jaer, den tweeden 5 jaeren ende een dochter van 7 jaeren
Augustin VANDENBECKEN boerewerckman ter elde van ontrent de 50 jaeren met twee soonen, den eersten ontrent
de 14 jaeren, den tweeden 12 jaeren
Heinderick PEEL inpotent ter elde van ontrent de 30 jaeren
Albertus WANDELAERE stroeydecker ter elde van ontrent de 50 jaeren met drie soonen den eersten 10 jaeren, den
tweeden 7 jaeren, den derden 1 jaer en eene dochter van ontrent de 3 jaeren
Pieter SUFFYS ter elde van 15 jaeren
Ignaes BROTHIE ter elde van ontrent de 14 jaeren
Constantinus VAN LEKE boerewerckman ter elde van de 42 jaeren met twee soonen den eersten 9 jaeren, den
tweeden 6 jaeren, de derde een dochter van 3 jaeren
De weduwe van Frans LONCKE ontrent de 70 jaeren
Mary VANDENBECKEN ter elde van 15 jaeren
Cornelius FOVRY ter elde van ontrent de 14 jaeren
Mary COSSAERT krancksinnigh ter elde van ontrent de 30 jaeren
Philippus PAUWELS den welcken hem geneirt met boerewerck als hy het goet vyndt ter elde van ontrent de 60
jaeren met twee soonen, den eersten 5 jaeren, den tweeden ontrent de twee jaeren
Pieter LOONIS inpotent ter elde van 40 jaeren
De weduwe Ferdinande BULTEEL ter elde van ontrent de 42 jaeren met twee soonen, den eersten ontrent de 14
jaeren, den tweeden 7 jaeren en een dochter van 4 jaeren, de welcke haer geneirt met spinnen
Joannes HAELEWYCK ter elde van circa 75 jaeren
Rosa BLONDEEL inpotent ter elde van 26 jaeren
Marcus LOONIS puttemaecker ter elde van de 48 jaeren met twee soonen den eersten 4 jaer, den tweeden 1 jaer
Mary LABYDT suckertierigh ter elde van 18 jaeren
Pieter LOUIS boerewerckman ter elde van ontrent de 40 jaer met een soon van 3 jaeren en twee dochters, d’eerste
van 7 jaeren, de tweede 5 jaeren
Anthoone VAN NOORENBERGHE kleermaeker inpotent ter elde van de 45 jaeren met een soone van 4 jaeren
Albertus ELOY matsenaere diender ter elde van ontrent de 38 jaeren met een zoone van 2 jaeren en een dochter
van 4 jaeren
Ignaes LATOUCE suckertierigh ter elde van de 24 jaeren den welcken hem geneirt met boerewerck
Aldus desen jegenwoordighe verleent om te dienen waer ’t behoort
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FOTOGRAFEN IN VEURNE
JOERI STEKELORUM
In vorige nieuwsbrief brachten we naar aanleiding van de voordracht van Peter Eyckerman een uitvoerige
uiteenzetting over het onderwerp ‘Dateren van oude foto’s’. Nu volgt een overzicht van het werk van de
fotografen in Veurne: Delanoye en Maelstaf.

DELANOYE
Als onze voorouders een een foto wilden laten maken, moesten ze tot rond 1870 ver buiten de regio gaan (Brugge,
Ieper, Duinkerke, …). De eerste fotografen in onze regio waren mogelijks rondtrekkende fotografen. Rond 1870
begon de uit Beerst afkomstige brouwerszoon Constantinus Delanoye in Veurne met fotografie.
De Directory of photographers in Belgium 1839‐1905, situeert de aanvang van zijn activiteiten in 1868. In de
geboorteakte van zijn zoon Jerome Joseph Corneille, geboren in Veurne op 30 augustus 1869, wordt Constantinus
evenwel nog vermeld als koffyhuis‐houder op de Grote Markt nr. 33. Het is dus niet bewezen dat hij reeds in 1868
zou begonnen zijn met fotografie in Veurne; vroege foto’s van hem kunnen hier misschien meer duidelijkheid over
geven. We doen dan ook graag een oproep aan de lezers om ons oude foto’s van Delanoeye te signaliseren.
Wie was Constantinus Delanoye, die doorgaans zijn naam zelf
schreef als Delanoeye ?
Hij werd geboren in Beerst op 17 juni 1829 als telg uit de
brouwersfamilie Delanoye. Zijn vader Joannes Franciscus werd
geboren in Pollinkhove op 8 april 1789 als zoon van Josephus
Ludovicus (°Leisele, +Veurne, 01‐01‐1813) & Maria Joanna Florizoone (+Pollinkhove, 29‐12‐1795). Hij trouwde in
Woesten op 23 juni 1813 met de aldaar op 22 maart 1789 geboren Maria Theresia Francisca Decock, dochter van
Pieter Jacobus & Catharina Deschilder. Zijn vader overleed in Beerst op 16 juli 1844, zijn moeder aldaar op 4 april
1866.
Constantinus treedt in Beerst in het huwelijk op 23 juli 1851 met Rosalia Boddez, dochter van Stephanus Josephus
en Theresia Albrecht. Zij werd geboren in Beerst op 29 oktober 1831.
Zijn echtgenote overlijdt in Veurne op 9 februari 1867 in haar woning Zuidstraat 44. Constantinus hertrouwt in
diezelfde stad reeds één maand later op 13 maart met Rosalia Adelina Depoorter, dienstmeid, geboren in Houtem
op 4 oktober 1833 als dochter van Carolus Ludovicus en Leocadia Bailleul.
Bij zijn eerste huwelijk was
bij het overlijden van zijn
1867 wordt hij vermeld als
brievenpost”. Bij de geboorte
hij dus uitbater van een
Veurne.
Hij overleed in Veurne op 21
Depoorter sterft tijdens de
burgerlijk hospitaal van
1917, alwaar ze werd begraven
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Constantinus nog brouwer van beroep,
eerste echtgenote en zijn huwelijk in
“facteur van den landelijken
van zijn zoon Jerome Joseph in 1869 is
koffiehuis op de Grote Markt van
februari 1903. Zijn weduwe Rosalie
eerste wereldoorlog in het Belgische
Neuville‐sous‐Montreuil op 14 juni
op de zgn. “vergeten begraafplaats”.

boven en vorige bladzijde: drie foto’s gemaakt door C. Delanoye (links: drukkersdochter Sophie Bonhomme 1834‐
1876, vorig blad landbouwer Florimond Demeester 1839‐1872)
Constantinus zijn broer Benjamin Ivo DELANOEYE, geboren in Beerst op 19 mei 1833, was een tijdje actief als
fotograaf in Roeselare, en wel tussen 1878 en 1885. Als hij op 5 november 1856 in Diksmuide huwt met Rosalia
Vanduyfhuys (°Diksmuide, 13‐06‐1832, dochter van Joannes Franciscus en Joanna Coleta Vanduyfhuys, slachters),
dan woont hij in Gistel en is hij boekdrukker van beroep. Zijn echtgenote overleed in Roeselare op 1 augustus 1882.
Benjamin stierf in Oostende op 7 februari 1885, weduwnaar van Charlotte Désirée Desquand. Als beroep wordt
drukker vermeld. Hun dochter Claire Lucie huwde in 1897 met de Oostendse notaris Louis Marie Joseph
Vanderheyde.
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MAELSTAF
De tweede fotograaf die in Veurne actief was, maar dit
slechts sinds 1899, maar tot een flink einde in de 20ste
eeuw, was Marcel Maelstaf. Marcellus Hypoliet Hendrik
Cornelis Maelstaf werd geboren in de Ooststraat 54 te
Veurne op 7 oktober 1875 als zoon van Hypolitus Maelstaf,
suikerbakker, afkomstig van Izenberge en Leonie Schallier,
afkomstig van Veurne.
Het is niet onmogelijk dat Marcel Maelstaf de stiel leerde
bij Constantin Delanoeye. Fotografisch werk is van hem
bekend sinds 1899. Hij woonde op de Grote Markt nr. 3 in
Veurne.
Marcel Maelstaf bleef ongehuwd en stierf in Veurne op 16
november 1958. Hij werd begraven op donderdag 20
november om 9u30 in de Sint‐Niklaaskerk.
Marcel had nog drie ongehuwde zusters (Marie (1882‐
1965), Henriette (1884‐1961) en Marguerite (1885‐1959))
en één reeds overleden broer Firmin (1887‐1954).

Hierboven de foto van Marcel Maelstaf, verder zijn
bidprentje en drie foto’s met telkens onderaan de
handtekening van de fotograaf in diverse kleuren.
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ONZE SCANPROJECTEN – LAATSTE WEETJES
Wist je dat…..
 Onze afdeling vorig jaar een nieuwe A3‐documentscanner heeft aangekocht ?
 Het fonds Lams dat wordt bewaard in het stadsarchief van Veurne bestaat uit een collectie rouwbrieven en
bidprentjes? Deze bidprentjes digitaal te raadplegen zijn in ons centrum
 Nu ook de rouwbrieven uit dit Lams door vrijwilligers werd ingescand: in totaal goed voor 100.035 scans
 Onze afdeling de collectie rouwbrieven van de uitvaartonderneming Kesteloot uit de periode 1963‐2013 en
bewaard in het stadsarchief van Veurne, heeft ingescand ? goed voor 7.978 exemplaren
 10 vrijwilligers bezig zijn de scans van deze rouwbrieven aan het herbenoemen zijn met familienaam,
voornaam, geboortejaar en overlijdensjaar: dat ruim de helft daarvan reeds is gedaan en binnenkort zullen
te consulteren zijn op de computers in ons centrum….
 twee vrijwilligers bezig zijn met het opschonen van de mappen bidprentjes (uithalen van dubbels) die reeds
op onze computers te consulteren zijn
 de toegang tot deze bidprentjes en rouwbrieven op onze website kan geconsulteerd worden via een
nieuwe webtool: zie http://www.familiekunde‐westkust.be/FW_Bidprentjes/html/IndexBidprentjes.html

Een dikke merci voor al deze inzet ! Alle hulp is nog steeds welkom….
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WORKSHOP GENEALOGISCHE OF STAMBOOMSOFWARE
PIERRE RYCKAERT
Bedoeling van de workshop van 8 februari was om algemene informatie te verstrekken over de aangehaalde
software, m.a.w. een start te bieden aan nieuwe kandidaat genealogen enerzijds maar tevens om ook aan een iets
meer ervaren publiek een aantal mogelijkheden te tonen die deze software biedt.
Alle geïnteresseerden kunnen een pdf‐bestand aanvragen waar de verschillende dia’s van de powerpoint
presentatie in hernomen worden met aanklikbare links naar interessante sites op het internet die een massa info
terzake bevatten.
De presentatie was opgedeeld in enkele onderdelen die hierna summier hernomen worden:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Wat is genealogische software ? In hoofdzaak een relationele database die als “.exe” bestand op de PC wordt
geïnstalleerd. Via een formulier (persoonskaart … ) zullen gegevens worden ingevoerd (input) en nadien kunnen
diverse rapporten worden opgevraagd (output).
Zeer belangrijk is het “saven” van een kopie van de aangemaakte database op een externe drager na elk
inbrengen van nieuwe gegevens !
Input:
a. persoonsgebonden gegevens die de genealoog heeft opgezocht
in hoofdzaak: (geboorte, doopsel, huwelijk/relatie, overlijden, begraving).
b. data waarmee men aan anderen gerelateerd wordt: huwelijk, peter/meter, getuigen, …
c. diversen: bronnenmateriaal, media, …
Output:
a. parenteel (afstamming)
b. kwartierstaat (vooroudertafel)
c. geneagram (verwantschap tussen personen)
d. relatieschema’s, gezinssamenstellingen, … , familieboek, …
e. statistieken en tabellen allerhande, mogelijke output naar Excel, enz. …
Zoekfunktie, DNA, …
Welke software is voorhanden ? De hoger genoemde pdf toont een aantal links die naar sites leiden waar keuze
en mogelijkheden te over zijn.
a. programma’s die op eigen PC installeren (zie hoger vermelde “.exe”) – betalend/gratis.
b. online programma’s (meestal na invoeren GEDCOM) – geen aanrader.
Publicatie van een stamboom op het internet.
GEDCOM (GEnealogical DAta Communication) = uitwisselen van gegevens tussen genealogen die met
verschillende softwareprogramma’s werken.
Gewezen werd op de verschillen die soms optreden bij ’t coderen naar een GEDCOM door de diverse
programma’s met uiteraard inleesfouten tot gevolg. GEDCOM is zeer zeker geen “passe partout” voor het
overzetten van genealogische data tussen programma’s.
Een GEDCOM kan gelezen worden (zonder mogelijkheid tot aanbrengen van wijzigingen) door het programma
“Genviewer” (url op de pdf).
Nadien werden twee programma’s nader toegelicht, met name ALDFAER en STAM.
Tevens werd de database “DAMINION” even onder de loep genomen omwille van de mogelijkheid die dit gratis
programma biedt om veel tekstuitleg bij foto’s te schrijven en op te slaan in een database die ook op externe
drager kan worden gesaved, samen met de foto’s uit een map.
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100STE LID VAN FV‐REGIO WESTKUST
Tijdens de Nieuwjaars‐
vergadering vierde FV‐
regio
Westkust
het
honderdste lid van de
vereniging. De gelukkige
was Francoise Monserez
uit Oostduinkerke en zij
werd door voorzitter
Joeri Stekelorum en alle
aanwezigen gevierd in de
nieuwjaars‐toespraak die
vooral de op stapel
staande projecten en de
programma’s voor 2015
belichtte.

Centraal Francoise Monserez uit Oostuinkerke, het honderste lid van VF‐regio Westkust, terwijl voorzitter Joeri Stekelorum
haar een geschenk overhandigt. Verder het bestuur met vlnr Dirk Calliau, Chantal Loones, Philip Overbergh, Joeri Stekelorum,
de gevierde Francoise Monserez, Willy Moons, Gabriël Van Canneyt, Hilon Vanleenhove, Pierre Ryckaert en Marc Derudder.
(Foto Eric Delanghe)

______________________________________________________________________________________

KWARTIERSTAAT VAN 100‐JARIGE ANNA VUYLSTEKE IN DIKSMUIDE
Anna Vuylsteke is in Diksmuide een monument. Dat ze nu nog 100 jaar werd is slechts een detail naast een leven
lang inzet voor haar stad, het toerisme, de monumenten en de foklore. Zij is op 17 januari 1915 geboren tussen de
Belgische soldaten aan het IJzerfront in Alveringem. Zij huwde met de huisschilder en kunstschilder Achiel Hemeryck
en na diens overlijden vormde zij haar woning op de Grote Markt in Diksmuide om tot toeristisch kantoortje en
werd zij een welbespraakte stadsgids. In december 2009 werd Anna Vuylsteke ereburger van Diksmuide.
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FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
REGIO WESTKUST

driemaandelijkse nieuwsbrief
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afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670‐Koksijde

P.B.-P.P.

apr. – mei – juni 2015
Ondernemingsnr.808.410.470

ONZE ACTIVITEITEN
zaterdag 5 september 2015

Reis naar Neuville‐sous‐Montreuil met bezoek aan Chartreuseklooster
met tentoonstelling WO1 en aan de stad en citadel. Richtprijs met
vervoer en middagmaal: 59 euro. Info in deze nieuwsbrief, p. 28

zondag 11 oktober 2015

10 uur in Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Voordracht door Jan Van Acker over de juridische instellingen van de
kasselrij Veurne.

vrijdag 20 november 2015

20 jaar VVF en FV‐Westkust in Klein Schooltje Koksijde met kaas‐ en
wijnavond.

IN DIT NUMMER
Mededeling: 20 jaar VVF‐FV Westkust
Erfgoeddag & Goed om weten
Behoeftigen in de kasselrij Veurne 1782 (deel 4)
Digitaliseren rouwbrieven en bidprentjes
FamilySearch, indexering nu en in de toekomst
De intrede van de familie Reybrouck in Nieuwpoort
uitstap naar Neuville‐sous‐Montreuil

p. 18
p. 19
p. 20
P. 24
p. 25
p. 26
p. 28

met de gewaardeerde steun van

20 jaar FV‐Westkust
Op 20 november om 19 uur in het Oud Schooltje worden leden, medewerkers en vrijwilligers
uitgenodigd op een avondfeest met aperitief, met hapjes + charcuterie, kaas en wijn + koffie.
Prijs 17 euro. Inschrijven met keuze kaas of charcuterie op chantal.loones@telenet.be
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Familiekunde Vlaanderen
regio Westkust vzw
driemaandelijkse nieuwsbrief
abonnement € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428
BIC: ARSPBE22
van FV‐Westkust vzw
p/a Proostdijkstraat 1
8630 Veurne
gratis voor FV‐leden van de regio
Westkust

50 JAAR VVF – FV EN 20 JAAR FV WESTKUST
MEMORIES VAN DE VOORZITTER JOERI STEKELORUM
Het weekend van 14 en 15 maart jl. werd uitgebreid de 50ste verjaardag
van onze vereniging gevierd in Antwerpen. Na het klassieke jaarlijkse
congres op zaterdag, organiseerde Familiekunde Vlaanderen op zondag
de eerste Dag van de Familiegeschiedenis in het Felix‐Pakhuis van
Antwerpen, gericht op een breed publiek van belangstellenden. Op die
manier willen we onze vereniging verder bekend maken. Onze afdeling
was op deze Dag van de Familiegeschiedenis present met een kleine 20
personen. We hebben er kunnen proeven van de diverse voordrachten,
kennismaken met de aanwezige standhouders en nuttige contacten
kunnen leggen. Een aantal leden maakte gebruik om het museum van de
Red Star Line te bezoeken.

e‐mailadres:
fv.westkust@gmail.com
webstek:
www.familiekunde‐westkust.be
documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II‐laan 2
8670 Koksijde‐Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van
19‐22u; elke zaterdag van 13u30‐17u
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58‐4141‐1712‐2179
BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3
2170 Merksem
Raad van Bestuur FV‐Westkust
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons,
Gaby Van Canneyt, Pierre Ryckaert, Philip
Overbergh, bestuursleden

Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar
teksten.

Redactie Willy Moons
willy.moons@telenet.be
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Dit jaar bestaat onze afdeling ook precies 20 jaar. Reden om, na tien jaar,
nog eens uitgebreid te vieren. Noteer alvast vrijdag 20 november in je
agenda, want dan voorzien we onze succesvolle kaas‐ en wijnavond. Niet‐
leden en sympathisanten zijn uiteraard ook welkom op deze avond.
Binnenkort is het weer zomer, tijd dus om weer wat te genieten van de
zonnige dagen en een pauze in de werkzaamheden en activiteiten van
onze afdeling.
Op zaterdag 5 september starten we opnieuw ons programma en dit met
een busuitstap naar het Chartreuseklooster in Neuville‐sous‐Montreuil.
Meer info verder in deze nieuwsbrief. We hopen alvast met een volle bus
te kunnen vertrekken. Als vrienden en kennissen willen meegaan, graag.
Dat maakt de busrit ook financieel haalbaar.
Alvast een deugddoende zomer toegewenst !
Een genegen genealogische groet
Joeri STEKELORUM, voorzitter

ERFGOEDDAG 2015 ‐ TERUGBLIK

Burgemeester Marc Vanden Bussche, tot voor enkele jaren notaris in Koksijde, samen met zijn opvolger Peter De
Baets, hebben op zondag 26 april de erfgoeddag in Koksijde gevuld met voorlichting en verhalen rond erven en
erfenissen. Veertig aanwezigen in het erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke genoten van de leerrijke
maar ook soms grappige gebeurtenissen waarmee notarissen te maken hebben en noteerden ook leerzame
adviezen die bij erven en erfenissen nuttig kunnen zijn.

___________________________________________________________________
GOED OM WETEN


De archiefdienst van de stad Kortrijk is gestart met het inscannen van de akten van geboorten, huwelijken
en overlijdens en de eerste reeks op het net te zetten. Dit gebeurde door 17 vrijwilligers onder leiding van
Peter Van Ammel, informatiebeheerder van het stadsarchief, en met behulp van stadsarchivaris Ann
Augustijn. Op de site http://genealogie.kortrijk.be kan je online de burgerlijke stand van Kortrijk en
deelgemeenten (Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Rollegem), ouder dan 100 jaar,
doorzoeken en bekijken. Je kunt van thuis uit volledig kosteloos akten opzoeken, consulteren, afdrukken of
in je eigen dossier bijhouden. Om dit alles te kunnen doen, moet je je wel registreren. Dit duurt slechts
enkele seconden en is gratis voor iedereen. Ook is het werk nog niet af en voorziet men nog twee jaar om
alles volledig te maken.



De zoekrobot 'Zoeken naar personen' op de site http://search.arch.be/nl/zoeken‐naar‐personen?
overschreed in januari de kaap van 25 miljoen namen, afkomstig uit 8.286.269 akten, geanalyseerd via 71
vrijwilligersprojecten. Een overzicht van de updates van de zoekrobot vindt u op de historiekpagina's van
'Zoeken naar personen'.
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 4)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40; in het vorig nummer kwamen aan bod: Adinkerke,
Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint‐Joris; in het nummer 4/2014 kwamen aan bod: Avekapelle,
Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren‐Ijzer,
Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem).

Izenberge
Lijste van alle de dischgenooten de welcke geallimenteert worden door den disch der prochie van Isemberghe, met
specificatie van elckx ouderdom ende gestaethede, het getal van de kynderen waer mede ider familie van deze
dischgenooten belast is (…)

eerst de gonne woonende op Isemberge
Frans LEBREGT, werckman oudt 30 jaeren, syne huysvrouwe 43 jaeren, vier kynders wanof drie soons, een van 11
jaeren, een van 9 jaeren, een van 3 jaeren, ende eene dogter oudt 5 jaeren
Joannes COOLSTOCK, werckman oudt 60 jaeren, syne huysvrouwe 40 jaeren, vier kynderen wanof drie soonen een
oudt 16 jaeren, een van ontrent 12 jaeren, een van 3 jaeren, ende een dogtr oudt 9 jaeren
Vidua Frans HEILIGEN, werkvrouwe, 50 jareen, haer dogter oudt 16 jaeren
Vidua Jan HAELEWYN, werckvrouwe 51 jaeren, haeren soone oudt 4 jaeren
Vidua WERKIN, werckvrouwe 60 jaeren, haere dogter, impotent, 36 jaeren
Vidua Frans DEMEYER, kleermaeckster 61 jaeren, haere dogter oudt 24 jaeren
Joseph MAKELBERGH, werckman, 40 jaeren, syne huysvrouwe 36 jaeren, acht kynders wanof twee sonen, een oudt
15 jaeren, den anderen 7 jaeren, ses dogters,eene oudt 11 jaeren, een oudt 9 jaeren, eene oudt 5 jaeren, eene oudt
3 jaeren, ende twee van acht daegen
Jacobus VEREECKE, werckman 56 jaeren, syne huysvrouwe 41 jaeren, drie soonen, danof een oudt 8 jaeren, een
oudt 5 jaeren en t’ander oudt 7 maenden
Anselmus COWET, houtvelder, 66 jaeren, syne huysvrouwe 71 jaeren
Het agtergelaeten soontie van Frans VERMEESCH, besteedt
De dogter van Constance FLAHOU
op Leysele:
Gabriel FLAHOU, werckman, 32 jaeren, syne huysvrouwe 31 jaeren, een dogterke uodt 2 ½ jaeren
Pieter TYCKET, werckman 33 jaeren, syne huysvrouwe 28 jaeren, een soontie oudt ½ jaer, twee dochters, d’eenen
oudt 4 jaere, d’andere 2 jaeren
Den achtergelaeten soone van Pieter PILLIOEN, besteedt, oudt 7 jaeren
Pieter DOUSSY, werckman 38 jaeren, syne huysvrouwe 31 jaeren, een soontie oudt 4 jaeren, twee dogters, danof
eene van 16 jaeren, d’andere oudt 10 jaeren
op Alverynghem:
Joannes COULIER, houtvelder, 50 jaeren, syne huysvrouwe 52 jaeren, eenen soon oudt 6 jaeren, twee dogters danof
eene van 15 jaeren en d’andere oudt 8 jaeren
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Joannes MONTEYNE, saeger, 48 jaeren, syne huysvrouwe 40 jaeren, vier kynders wannof twee soonen, een oudt 13
jaeren, den anderen oudt 7 jaeren, twee dogters, d’eene van 5 jaeren, d’andere oudt 3 jaeren
Pieter LORIDON, werckman, 30 jaeren, syne huysvrouwe oudt 40 jaeren, hunnen soone 12 jaeren, hunne dogter 1
jaer
in Hontschoote
Frans MAKELBERG, werckman oudt 36 jaeren, syne huysvrouwe oudt 35 jaeren, twee soonen dannof den eenen
oudt 8 jaeren, den anderen 2 jaeren
op Hoogstade
De weduwe BAILLU, werckvrouwe oudt ontrent 52 jaeren, haere twee dogters, wannof d’eene oudt 16 jaeren,
d’andere 13 jaeren
op Houthem
Fredryck COUSSEY, werckman 31 jaeren, syne huysvrouwe 27 jaeren, twee soonen, wannof den eenen oudt is 3
jaeren, en den anderen oudt 2 jaeren
in Veurne
Pieter SWYNGEDOUW, wever ende sackedraeger, oudt 34 jaeren, syne huysvrouwe 40 jaeren, ses kynders, dannof
vier soonen, wannof den eenen oudt is 11 jaeren, een van 10 jaeren, een van 1 ½ jaer ende den anderen oudt 1 jaer,
twee dogters, d’eene van 7 jaere en de andere oudt 3 jaeren
Het getal der dischgenooten geallimenteert door den disch dezer prochie bedraegt 87 persoonen
Aldus deze lyste gemaekt (…) van den hooftman Pieter VAN CAEYZEELE, by den onderschreven geeedt clerck vande
prochie, dezen tweeden decembre 1782
(get. Deschoolmeester)

Kaaskerke
Lyste ende declartie inhoudende de arme ende behoeftyghe dischenooten der prochie van Caeskercke ende uyt des
selfs middelen gheallimenteert (…)
Alvooren Balthazar DESCHEPPER op t’geseyde Caeskercke oudt 85 jaeren, versleten boerenwerckman sonder
kynderen
Vidua Jacobus DESCHEPPER met vijf kynderen, oudt ontrent de 53 jaeren op dese prochie, waer van den outsten
soone is ontrent de 20 jaeren, den tweeden soone ontrent de 18 jaeren, het outste meysken ontrent de 15 jaeren,
het tweede meysken 14 jaeren, het derde meysken ontrent 13 jaeren; de moeder ende de dochters sigh ten deele
geneirende met boerewerck ende de soonen met vaeren
Caerel DESCHEPPER oudt ontrent de 50 jaeren met vrauwe oudt ontrent de 42 jaeren, met seven kynderen, ses
soonen ende een dochter op dese prochie; den outsten soone oudt 22 jaeren, den 2de soone 20 jaeren, de 3de soone
17 jaeren, den 4de soone 14 jaeren, den 5de soone 10 jaeren, den 6de soone 4 jaeren, ende de dochter oudt 7 jaeren;
gesaem hun wat geneirende met commercie te doene in de asschen ende ten surpluyse met weet niet waermede
Vidua Jan DEBRAUWERE oudt ontrent de 56 jaeren met eenen soone oudt ontrent de 27 jaeren, haer ten deele
geneirende met spinnen ende (..), den soone met boerenwerck op dese prochie
Frans LYCKE jonghman oudt ontrent de 25 jaeren, crancksinnig, besteet op dese prochie
Pieter Jooris VANDENABEELE tot Isenberghe oudt ontrent de 36 jaeren met synne huysvrouwe oudt ontrent de 32
jaeren ende drie kynderen, twee soonen ende een dochter, sigh geneirende met smeeden en als het smeeden niet
en gaet met boerenwerck, den outsten soone oudt 7 jaeren, den tweede ontrent de 4 jaeren, ende de dochter oudt
5 jaeren
Philippus VANDECASTEELE tot Nieucappelle oudt ontrent de 42 jaeren met synne huysvrouwe oudt ontrent de 40
jaeren ende drie kynderen eene soone ende twee dochters, den soone oudt ontrent de 8 jaeren, de outste dochter
ontrent de 13 jaeren, ende de tweede dochter 10 jaeren, sigh geneirende met boerenwerck, ende van hunne
allimentatie
Het weezekynt Lucas ANNET besteet met vidua Joseph HAUE tot Zarren oudt ontrent de 11 jaeren
Tobias DECLERCK tot Clercken oudt ontrent de 75 jaeren met synne vrauwe oudt ontrent de 42 jaeren, ende dry
kynderen, eenen soone ende twee dochters, den soone oudt ontrent de 23 jaeren, de outste dochter 28 jaeren en
de tweede oudt ontrent 14 jaeren, den man sigh geneirende met hovinghen te besorghen ende de vrauwe met
barende vrauwen by te staen
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Melchior VERREMAN te Booitshoucke, oudt ontrent de 42 jaeren synne vrauwe oudt ontrent de 46 jaeren ende
hunne drie soonen, den eersten oudt ontrent de 18 jaeren, den tweede oudt 16 jaeren ende den derden ontrent de
14 jaeren, sigh geneirende met lanthauderie ende boerenwerck
Joannes Annet te Zarren oudt ontrent de 60 jaeren, synne vrauwe oudt 53 jaeren ende neghen kynderen, 4 soonen
ende 5 dochters: den eersten soone oudt ontrent de 24 jaeren, den tweeden oudt ontrent de 16 jaeren, den derden
ontrent de 9 jaeren, den vierden ontrent de 7 jaeren, de outste dochter ontrent de 32 jaeren, de tweede dochter
ontrent de 23 jaeren, de derde oudt ontrent de 22 jaeren, de vierden ontrent de 13 jaeren, de 5de oudt ontrent de
11 jaeren, sigh geneirende ten deele met cleermaecken
Philippus RUBRECHT tot Bicxschoote oudt ontrent de 24 jaeren, jonghman, impotent, besteet met J. Meersseman,
sigh aldaer occupeerende in de weverie dito Meersseman
Francisca RUBRECHT oudt ontrent de 24 jaeren, ongeregelde jonghedochter, nu hier, nu daer, ende die haer niet en
kan ofte en wilt onderwerpen aen de regierders van desen disch, nochtans haere begeven ten dienste van de goede
lieden
Vidua Frans VANOOST tot Veurne met drie kynderen nu in dienste, haer ten deele geneirende met te gaen
wasschen voor de particuliere, oudt ontrent de 56 jaeren
Aldus dese lyste gemaeckt by den onderschreven gesubstitueert clerck op declaratie als by (…) desen 30 novembre
1782
(get. Delaleeuwe)

Leisele
Lyste van alle de persoonen last zynde van den disch der prochie van Leysele (…)
Elias PINSEEL, boerewerckman, 85 jaer, syne vrauwse 67 jaar, syne dochter impotent 48 jaere
Isabelle, impotente dochter van Louis GHYSEL, spinnette, 28 jaer
De weduwe van Jacobus LIEPHOUT, oock spinnette, 46 jaer, 1 dochter 5 jaer
De weduwe Joannes VANBEVEREN, idem, 48 jaer, 1 dochter 16 jaer
Jacobus HAUWE, boerewerker, 43 jaer, syne vrauwe 34 jaer, met een zoon van 14 jaar, een van 9 jaar, dochter van 5
jaar en een van 3 jaar
Jacobus GEERARDYN, idem, 57 jaer, syne vrauwe 51 jaar, zoon van 10 jaar, dochter van 12 jaar
Leopoldus Frans COULIER, oock boerewerckman, 36 jaar, syne vrauwe 36 jaar, zoon 7 jaar, zoon 6 jaar, dochter van
3 jaar en een dochter van 1 jaar
Pieter ODEYN, idem, 43 jaar, syne vrauwe 43 jaar, met zes kinderen: zoon van 16 jaar, zoon van 12 jaar, zoon van 8
jaar, dochters van 13, 6 en 5 jaar
De weduwe Pieter WELLECOM, impotent, 70 jaar
Joannes PINSEEL, timmerman zynde inferine, 46 jaar, syne vrauwe 30 jaer, zoons van 4 en 2 jaar, dochter van 6 jaar
Pieter PLATTEEUW, wever, 32 jaar, syne vrauwe 33 jaar
Joanne SYX, impotente dochter, 60 jaer
Joannes MOENAERT, boerewercker, 62 jaar, syne vrauwe 46 jaar, zoons van 16 en 12 jaar, een dochter van 4 ½ jaar
Jacobus HORREIN, idem, 51 jaar, syne vrauwe 53 jaer, 1 dochter van 5 jaar
Pieter VERNIEUWE, diem, 48 jaar, syne vrauwe 37 jaar, met zeven kinderen: 4 zoons van 10, 9, 8 en 1 ½ jaar, drie
dochters van 20, 6 en 4 jaar
De weduwe Frans PAPEGAEY, spinnette, 40 jaar met een zoon van 10 jaar en een dochter van 5 jaar
De weduwe Andreas CLAEYMAN, idem, 36 jaar met een zoon van 7 en een dochter van 5 jaar
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Balthazar SCHOONAERT, stroydecker, 70 jaar
Frans KEMPE, wever, 36 jaar, syne vrauwse 24 jaar met vier kinderen: zoon van 4 jaar en drie dochters van 5 ½, 2 ½
en 1 jaar
Louis COMPERNOL, houtvelder, 53 jaar, syne vrauwse 46 jaar met vier kinderen: twee zoons van 17 en 4 jaar, twee
dochters van 12 en 4 jaar
Pieter VANDENBERGHE, smedtsknecht, 59 jaar, syne vrauwe 39 jaar met drie kinderen: twee zoons van 9 en 2 jaar,
dochter an 6 jaar
Godelieve de dochter van Jacobus TERRY, imbecil, 30 jaar
De weduwe Philippus POLLET, spinnette, 58 jaar met een zoon van 14 jaar
De weduwe Ferdinande VERLEENE, impotent, 65 jaar
Cornelis DEMAN, timmerman, 50 jaar, syne vrauwe 37 jaar met vier kinderen: drie zoons van 8, 5 en 1 jaar; dochter
an 12 jaar
Pieter TERLY, moldersdiender, 58 jaar, syne vrauwe 30 jaar met drie kinderen: twee zoons van 5 en 1/6de jaar,
dochter van 3 jaar
De weduwe Pieter MOENKREY, spinnette 37 jaar met vier kinderen: twee zoons van 6 en 2 jaar, twee dochters van 9
en 7 jaar
Cornelis VANHOVE, sagher, 43 jaar, syne vrauwe 44 jaar met drie kinderen: zoon van 15 jaar, twee dochters van 12
en 7 jaar
Albertus COOLAERT, boerewerckman geoffligeert, 62 jaar, syne vrauwe 48 jaar met twee zoons van 11 en 9 jaar
De weduwe Pieter DECOUSTER bejaerd, 92 jaar
Pieter DEMAN, stoeldraeyer, 56 jaar, syne vrauwe 40 jaar, met een zoon van 2 jaar en een dochter van 6 jaar
De weduwe Pieter LONCKE, spinnette, 46 jaar met twee zoons van 14 en 12 jaar
Pieter Joseph AERENTS, visscher 37 jaar, syne vrauwe 37 jaar met vier kinderen, zoons van 6 en 1 jaar, twee
dochters van 4 en 1 jaar
Philipos DEPOOTER boerewercker, 55 jaar, syne vrauwe 36 jaar met vier kinderen: twee zoons van 13 en 3 jaar,
twee dochters van 15 en 7 jaar
Pieter VANBEVEREN, schoelapper, 70 jaar met een dochter van 13 jaar
Pieter VANHOOREN boerewercker 50 jaar, syne vrauwe 42 jaar en een dochter van 12 jaar
Eugenius VERLEENE, idem, 31 jaar, syne vrauwe 30 jaar met viere kinderen: een zoon van 1 jaar en drie dochters van
7, 5 en 4 jaar
Joannes HOUCKE, stroydecker, 49 jaar, syne vrauwse 36 jaar met drie kinderen: een zoon van 13 jaar en twee
dochters van 11 en 8 jaar
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De weduwe Mattheus DAELDYCK, spinnette, 62 jaar met een zoon van 15 jaar
De weduwe Joannes MANTEZ, idem, 72 jaar
De weduwe Joannes CORNETTE, imbecil, 58 jaar
Pieter Jacobus TIMMERMAN, boerewerckman, 46 jaar, syne vrauwe 40 jaar met twee kinderen: een zoon van 5 jaar,
een dochter van 3 jaar
Frans LEPINOO, wever 31 jaar, syne vrauwe 47 jaar met drie kinderen: een zoon van 14 jaar, twee dochters van 11
en 4 jaar
De weduwe Jacobus RYCKIER, spinnette, 43 jaar met vier kinderen: drie zoons van 11, 7 en 5 jaar, een dochter van 6
jaar
Philips POLLET, stroydecker, 38 jaar met drie zoons van 10, 7 en 3 jaar
Eugene LOBELLE boerewercker, 26 jaar, syne vrauwe 23 jaar met twee dochters van 3 en 1 jaar
Joannes VANDEWALLE, idem, 36 jaar, syne vrauwe 40 jaar met vijf kinderen: twee zoons van 4 en 2 jaar en drie
dochters van 11, 9 en 7 jaar
Pieter SCHOTTEY, metsersdiender, 33 jaar, syne vrauwe 25 jaar met drie kinderen: twee zoons van 6 en 1 jaar,
dochter van 3 jaar
Minderjarighe kinderen van afgestorven ouders:
Het bastaert van Joanan DEZIERE, jongetje van 7 jaar
Kindt Joseph PALYNCK, jongetje van 10 jaar
Kinderen Jacobus LIEPHOUT: drie jongens van 16, 13 en 9 jaar
Kindt Jacobus DOBBEL: jongetje van 12 jaar
Kinderen Jaques VANDENKERCKHOVE: twee jongetjes van 9 en 4 jaar, één meisje van 6 jaar
Kinderen Pieter PRINCIER, twee meisjes van 10 en 4 jaar
Totaal mannen en vrouwen: 77
Totaal kinderen: 119 waarvan 64 jongens en 55 meisjes
Aldus dese lyste geformeert ten versoucke (…) Leysele desen 6 decembre 1782
(get. L. Maes)
(vervolgt)
_______________________________________________________________________________________________

DIGITALISERING VAN ROUWBRIEVEN EN BIDPRENTJES
PIERRE RYCKAERT
Het consulteren der papieren originelen van de eigen FV‐Westust collectie bidprentjes en rouwbrieven is in een
laatste fase gekomen. Momenteel zijn enkel nog de papieren bidprentjes beschikbaar in ons documentatiecentrum
in het erfgoedhuis. Al de rouwbrieven inclusief overlijdensberichten uit kranten zijn intussen ingescand.
De fysieke ruimte ingenomen door al die documenten was de initiële reden om aan het alternatief der digitalisering
beginnen te denken. De hoofdreden der digitale beschikbaarstelling zit hem in het feit dat een veel breder publiek
“vanuit gelijk welke locatie” onze database zal kunnen ondervragen. Verkeerd terugzetten na gebruik (van de
originele documenten) of beschadiging en verlies worden thans uitgesloten.
De praktische uitvoering van dit ganse digitaliseringsproces kon enkel doorgaan na aankoop van adequaat materiaal
en dankzij de inzet van vele vrijwilligers beginnende bij een team dat de ganse collectie heeft voorgesorteerd en
gescand. Vervolgens komen al deze digitale beelden bij een aantal “herbenoemers” die al de ingescande beelden op
uniforme wijze een naam geven die opslag en opzoeking in een database moeten toelaten.
Alvorens het resultaat ter beschikking te stellen wordt alles nog eens een keertje herbekeken.
Tegelijk met onze eigen collectie rouwbrieven zijn ook de rouwbrieven van het Fonds Lams uit het archief van de
stad Veurne, evenals de verzameling rouwbrieven van begrafenisondernemer Kesteloot uit dezelfde stad volledig
ingescand, een enorme aanwinst met veel waardevol genealogisch materiaal wat onze bezoekers zeker zullen
kunnen vaststellen.
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Via het internet kan met de url
http://www.familiekunde‐westkust.be/Koppelingen/1_Pagina_Start/Tekstvak3/IndexBidprentjes.html een
database “op namen” ondervraagd worden zonder dat de rouwbrieven of bidprentjes getoond worden. De beelden
kunnen wel besteld worden volgens de modaliteiten op de webpagina weergegeven (is al geruime tijd van
toepassing op de bidprentjes ‐ de rouwbrievenverzameling van de begrafenisondernemer Kesteloot is daar nu aan
toegevoegd en volgt hetzelfde principe).
Op het intranet in ons lokaal kunnen de reeds bestaande beelden op onze server voorlopig nog bekeken en
afgedrukt worden volgens het gekende recept. Tevens is daar de volledige eigen collectie
rouwbrieven/overlijdensberichten in een map met doorzoekbare “pdf‐bestanden” bijgekomen.
Het opzet (nadat ook onze eigen collectie bidprentjes zal in gescand zijn) is om op termijn het volledige digitale
arsenaal rouwbrieven en bidprentjes enkel online beschikbaar te stellen, met dien verstande dat wereldwijd, via
internet, enkel de lijsten van rouwbrieven/bidprentjes kan opgevraagd worden zoals hierboven beschreven met
mogelijkheid tot bestellen der gewenste beelden terwijl in het erfgoedhuis (ons documentatiecentrum) ook de
eigenlijke beelden geconsulteerd zullen kunnen worden en kopies kunnen worden genomen volgens het gekende
principe.

FAMILYSEARCH,

INDEXERING, NU EN IN DE TOEKOMST
DRS. JEAN HUYSMANS
Field relations manager FamilySearch, Benelux en Polen

Mensen die in het verleden op zoek gingen naar hun voorouders waren aangewezen op een bezoek aan het archief
waar men microfilms (meestal gemaakt door FamilySearch) kon raadplegen. Dit was vrij omslachtig en kon enkel
tijdens de openingsuren van het archief geschieden.
Sinds enige jaren heeft FamilySearch haar collectie microfilms geconverteerd en reeds gedeeltelijk digitaal online
gezet op haar website www.familysearch.org ; in de komende tijd zal gans de Belgische burgerlijke stand en nadien
ook de parochieregisters beschikbaar worden. Nu kan iedereen van thuis uit zijn familiehistorisch onderzoek doen.
In veel gevallen echter neemt het vinden van een voorouder nog veel tijd in beslag. Weet men bv. dat een zekere
Maria Melania Van Echelpoel ergens geboren is in Beerse rond het jaar 1900, dan kan men op de website naar
Search – Records gaan, dan kiezen voor België – prov. Antwerpen en klikken op Beerse GHO 1891‐1900. Men ziet
dan dat er 614 pagina’s zijn en dan begint het gis‐en zoekwerk. Maar met wat inspanning en geluk komt men op
pagina 222 terecht en vindt men daar in akte 7 de geboorte van Maria Melania Van Echelpoel.
Wanneer de akte echter geïndexeerd werd, en men zoekt bv. naar een zekere Jan Baptist Mertens die rond 1841
zou geboren zijn in Sint‐Lievens‐Esse, dan voert men de gegevens in die men weet in het zoekrooster en dan krijgt
men direct een lijst met namen die beantwoorden aan de zoekopdracht. Jan Baptist Mertens staat bovenaan, je
klikt erop en ziet dan dat Jan Baptist Mertens geboren werd op 7 Juni 1841. Wanneer men dan klikt op het
cameraatje word je rechtstreeks gevoerd naar de originele akte nr. 38 met de geboorte van Jan Baptist Mertens.
Men vindt het gezochte dus op zeer korte tijd.
Meer dan 5 jaar geleden lanceerde FamilySearch haar FSIndexing‐programma met het doel zoveel mogelijk akten
snel toegankelijk te maken. Dit werd een groots succes. In 2014 werkten 120.678 vrijwilligers aan 399 projecten. Tot
op heden werden er 1.307.643.249 akten geïndexeerd. Ook in België begonnen er meer dan 400 vrijwilligers te
indexeren, maar velen vielen na een tijdje af zodat er momenteel een 60‐tal mensen actief bezig zijn. In de voorbije
jaren heeft deze kleine groep toch al 3.000.000 Belgische akten geïndexeerd. Zo zijn bv. alle geboorten, huwelijken
en overlijdens van 1796‐1910 van de volgende steden reeds helemaal geïndexeerd: Bavegem, Borsbeke, Herzele,
Hillegem, Letterhoutem, Lommel, Ressegem, Sint‐Antelinks, Sint‐Lievens‐Esse, Sint‐Lievens‐Houtem, Steenhuize‐
Wijnhuize, Vlierzele, Woubrechtegem en Zonnegem. Daarnaast zijn er nog vele andere steden/dorpen in
Vlaanderen en Wallonië die reeds gedeeltelijk geïndexeerd zijn.
Mensen die willen meewerken aan dit indexeringsprogramma van FamilySearch kunnen de volgende stappen
nemen:
Ga naar www.familysearch.org
Klik op Beginnen en nadien op Downloaden
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Klik op Run of Save om het programma te installeren. Het programma wordt geïnstalleerd en er verschijnt een
pictogram (genealogieboompje) op uw bureaublad.
Dubbelklik op het pictogram op uw bureaublad om het programma te openen.
Vervolgens dient u in te loggen. Als u geen account hebt, klik dan op Aanmelden voor een nieuw account en voer
de gevraagde gegevens in.
U kan uw username zenden naar jean.huysmans@familysearch.org zodat u het maandelijks Bulletin ontvangt met
de stand van zaken en tips. Met vragen en problemen bij het indexeren kan je hier ook steeds terecht.
Momenteel zijn er twee Vlaamse projecten Moerbeke (98 % voltooid) en Herzele (76 % voltooid). Wanneer
Moerbeke afgewerkt is zal het vervangen worden door het project ‘Opglabbeek’, en Herzele zal bij voltooiing
opgevolgd worden door ‘Oosterzele’.
Alhoewel FSIndexing een schitterend programma is en er daardoor reeds meer dan één milliard akten met enkele
vingertoetsen beschikbaar zijn, is er ruimte voor verbetering. Vele vrijwilligers bleken af te haken omdat ze alleen
akten konden indexeren die door FamilySearch voorgeschoteld werden. Zo heeft iemand vanuit Antwerpen weinig
uitstaans met akten uit Moerbeke of Herzele. Mocht er een Antwerps project zijn zou er meer bereidwilligheid zijn
om mee te werken. Daarom werd er een programma ontwikkeld dat mensen in staat stelt om zelf te bepalen welke
plaats en welke periode men wil indexeren. Dit programma kreeg de naam van BigFoot met de hoop dat onze
‘genealogische voetafdruk’ met de dag groter wordt.
Dit programma zit momenteel in de Beta‐testfase. Maar het komt erop neer dat men de BigFoot‐app (application)
download, die nadien automatisch nieuwe versies genereert. Wanneer men dan bv. naar FamilySearch gaat en een
collectie opent, klikt men op het BigFoot‐icoontje op de balk waardoor er rechts van de akten een scherm verschijnt
met enkele basis‐invulvelden. Men kan die velden uitbreiden naar eigen keuze. Aangeraden wordt echter om zich te
houden aan een soft‐indexing en om niet alle gegevens in de akte over te nemen. Doel is om mensen te leiden naar
de originele akte waar ze zelf alle gegevens kunnen overnemen die ze willen. Buiten het voordeel dat men zelf kiest
wat men indexeert, is het ook de bedoeling dat het geïndexeerde ook onmiddellijk gepubliceerd wordt. Er is dus
geen wachttijd tussen indexeren en publiceren. Met het huidige FSIindexing moet men daarentegen wachten tot
een gans project is afgewerkt voordat publicatie mogelijk wordt.
Momenteel zijn er een aantal vrijwilligers die het programma uittesten met beeldjes die op FamilySearch
beschikbaar zijn. Daarnaast is FamilySearch in onderhandeling met diverse archieven wereldwijd om het programma
te mogen uittesten op hun websites. Het programma werkt heden enkel met Google Chrome, maar in de toekomst
zullen ook andere webbrowsers benut kunnen worden. De Beta‐Testfase loopt van Maart tot en met Augustus
zodat FamilySearch in september met een perfect lopend BigFoot‐programma kan uitpakken. Waarschijnlijk zal dit
resulteren in een nieuw artikeltje en in enkele honderden, duizenden enthousiaste Belgen die het op zich nemen
om in enkele jaren tijd gans de burgerlijke stand van België te indexeren. Dit neemt echter niet weg dat tegelijkertijd
mensen ook andere collecties (parochieregisters, notariaat, bevolking) kunnen indexeren. Zou het niet fantastisch
zijn indien alle genealogische krachten in België de spreuk ‘Eéndracht maakt macht’ zouden eren en echt zouden
werken aan één index (gelinkt aan de originele akten) die wereldwijd door iedereen vrijelijk kan geconsulteerd
worden? Een droom die men blijft dromen wordt uiteindelijk gerealiseerd.
_______________________________________________________________________________________________

DE INTREDE VAN DE FAMILIE REYBROUCK

IN NIEUWPOORT
JO GHYS

De gekende familie REYBROUCK verblijft reeds welgeteld 222 jaar te Nieuwpoort. Hun meest beroemde telg ‐lokaal
gezien toch‐ is ongetwijfeld Albert REYBROUCK (°Nieuwpoort 26/07/1923‐ +Nieuwpoort 23/04/2004). Hij was
decennialang onder meer onderwijzer in het Sint‐Bernarduscollege, muzikant & secretaris van de Koninklijke
Katholieke Fanfare én stuwende kracht achter onze lokale culturele raad. Zijn vader, Julien Reybrouck (°Nieuwpoort
05/06/1899 ‐ +Nieuwpoort 13/07/1970), was de allerlaatste “swiesse” (ordehandhaver) van de OLV‐kerk.
Poorter
In 2011 brachten J. Cailliau, J. Stekelorum & J. Van Acker het Poortersboek van Nieuwpoort uit. Hierin wordt er
vermeld dat op 23/02/1792 Joannes Joseph REKBRUCK zich als poorter te Nieuwpoort kwam inschrijven (nr.2306).
Hij werd in augustus 1764 geboren te Groot‐Ghogan in Silezië als zoon van Joannes Rekbruck & Barbara Hoherssen.
Nieuwpoort stond toen onder Oostenrijks gezag en, omdat Nieuwpoort toen een gekende garnizoenstad was,
kwamen geregeld Oostenrijkse militairen dienst doen aldaar. Via het reeds vermelde Poortersboek weten we dat hij
gehuwd was met Antoinette Dejaegher. Verder kunnen we vernemen dat hij schoenmaker was. Zijn zonen en
kleinzonen oefenden eveneens dit beroep uit.
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Zijn zoon, Joseph François REHBRUCK (zo werd die naam gespeld in de registers van burgerlijke stand) huwde op
24/06/1826 met Amelia Hamelen. Zowel de bruidegom als zijn broer André schrijven hun naam als volgt:
“Reybrouck”. Op 12 oktober 1831 overleed de Nieuwpoortse stamvader Joannes Joseph Rekbruck. Zijn naam wordt
in de overlijdensakte gespeld als Reybrouck. Er wordt verder meegegeven dat de geboortestad van zijn moeder
onbekend bleek te zijn én dat zijn vader Joannes Reybrouck (?) geboren werd te Gent.
Indien we het Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord‐Frankrijk van Frans De Brabandere
onder handen nemen, lezen we dat de naam REYBROUCK enerzijds kan verwijzen naar de plaatsnaam Reebroek
(Oost‐Vlaanderen) of naar de plaatsnaam Rietbrock (Noordrijn‐Westfalen/BRD). Het kan dus nog steeds beide
kanten uit. Laten we aannemen dat de naam Reybrouck een Oost‐Vlaamse oorsprong heeft, dan blijft het een
intrigerend raadsel waarom een Gentenaar emigreert naar het verre Silezië én waarom zijn zoon terugkeert naar
een Vlaamse stad dat niet in de buurt van Gent ligt. Misschien waren de ouders van de “Gentse Rehbruck” van
Oostenrijkse afkomst én verhuisden ze terug naar het land van oorsprong….
Zelf verkies ik persoonlijk voor de mogelijkheid dat de naam Reybrouck, in dit geval althans, een Duitstalige
oorsprong heeft. Tijdens het einde van de 18de eeuw werd er in Silezië hoofdzakelijk Duits gesproken. Het feit dat de
naam als REHBRUCK werd gespeld, kan verklaren dat de “stamvader” Joannes Rehbruck het Nederlands niet 100%
machtig was. In de bevolkingsregister van 1820 staat er geschreven dat hij Oostenrijks militair was geweest en dat
hij van Klokouw afkomstig was. Bovendien is het feit dat hij zich als poorter liet inschrijven, een bijkomend sterk
argument voor deze stelling. Zeker indien we in gedachten houden dat hij schoenmaker van opleiding was. Als
vreemdeling moest hij zich wel inschrijven om een eigen handel of nering op te starten.

ondertrouwakte Rehbruch‐Dejaeger, Nieuwpoort, 1792

Nvdr: zowel de familie Reybrouck uit Nieuwpoort als de familie Reunbrouck uit Nieuwpoort hebben deze Rehbruch
als stamvader !
In onze volgende nieuwsbrief: kwartierstaat van de eeuweling René Reunbrouck (1898‐1998).
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15de jaargang – nr. 3 – driemaandelijks
juli – september 2015
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN
zondag 11 oktober 2015

10 uur in Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Voordracht door Jan Van Acker – Recht en bestuur in de stad
en de kasselrij Veurne tot 1800 – zie p. 29

vrijdag 20 november 2015

19 uur: 20 jaar VVF en FV-Westkust in het Oud Schooltje
Koksijde-dorp met gezellig samenzijn en kaas- en wijnavond.

IN DIT NUMMER
de Veurnse kiezers voor het Nationaal Congres in 1830
Inventarisatie van het Veurnse funeraire erfgoed
Een raadselachtige rouwbrief
Goed om weten
De intrede van de familie Reybrouck in Nieuwpoort (2), kwartierstaat
Behoeftigen in de kasselrij Veurne (deel 5)
Een merkwaardige begrafenisakte uit 1705

p. 31
p. 36
p. 38
p. 39
p. 39
p. 41
p. 44

20 jaar FV-Westkust
Op 20 november om 19 uur in het Oud Schooltje (Koksijde-dorp) worden leden, medewerkers
en vrijwilligers uitgenodigd op een avondfeest met
aperitief met hapjes; kaas- of charcuterieschotel, wijn en koffie.
Prijs 19 euro (all-in). Inschrijven met keuze kaas of charcuterie op chantal.loones@telenet.be
én door vooruitbetaling op BE37 9796 2228 6428 van FV Westkust
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Uitnodiging activiteit
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DE VEURNSE KIEZERS VOOR HET NATIONAAL CONGRES IN 1830
PHILIP OVERBERGH, JOERI STEKELORUM
Op 4 oktober 1830 had het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uitgeroepen. Op 3 november kozen
30.000 cijns- en bekwaamheidskiezers (van de 45.000 die kiesgerechtigd waren) de 200 leden van het Nationaal
Congres. Voor West-Vlaanderen moesten 28 afgevaardigden worden verkozen. Naast de effectieve afgevaardigden
werden meteen ook plaatsvervangers aangesteld. Dit bleek een vooruitziende beslissing te zijn geweest, want in
de loop van de amper negen maanden werking van het Congres, moest men niet minder dan 39 leden (20 %) door
hun vervanger laten opvolgen. Het betekent dat 78 leden van het Congres slechts een gedeelte van de volledige
sessie meemaakten. Vooral na de goedkeuring van de grondwet in februari 1831 waren er nogal wat leden die van
oordeel waren dat ze hun opdracht volbracht hadden en hun aanwezigheid niet meer nuttig was. Sommigen waren
om een of andere reden ontmoedigd of ontevreden en haakten af.
Het Nationaal Congres had als voornaamste taak een grondwet op te stellen voor de nieuwe staat. Het was hiermee
begin februari 1831 klaar. Het moest vervolgens een staatshoofd aanduiden en deed dit op 3 februari 1831 door
de verkiezing van de hertog van Nemours (die niet aanvaardde), op 24 februari 1831 door de verkiezing van een
regent en op 4 juni door de verkiezing van Leopold I. Op 9 juli 1831 nam het, met 126 stemmen tegen 70, het
Verdrag der XVIII artikelen aan. Het Congres bleef als wetgevend orgaan voortbestaan tot aan de verkiezing van
het eerste parlement op 8 september 1831.
De vergadering keurde ook het Decreet nummer 4 van 22 november 1830 goed, dat de grondwettelijke monarchie
als staatsvorm invoerde, binnen een parlementaire democratie. Dertien leden stemden vergeefs voor de instelling
van een republiek
Over de samenstelling, de leden en andere info over het Nationaal Congres verwijzen we graag naar o.a.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Congres_(Belgi%C3%AB), waar ook verdere literatuurlijst wordt vermeld.
In Veurne werd de lokale administratie bij schrijven van 20 oktober 1830 vanuit de Brugse provinciale administratie
ervan op de hoogte gesteld dat, conform de besluiten van het Centraal Comité van 11, 12 en 16 oktober, de
verkiezingen van de leden op woensdag 3 november om 9 uur moest doorgaan, zowel voor de kiezers van de
landelijke gemeenten als voor de steden van het “administratief district” Veurne. Voor 1 november reeds moest
men de lijst van de kiezers aan commissaris van het district worden overgemaakt. Alle kiezers moesten ook
verwittigd worden en wel op een manier dat “en les engageant avec instance d’user de leur droit et de concourir
à l’élection des réprésentans qui doivent décider au sort futur de la Belgique. »
Wie waren deze « bevoordeelde » burgers van de stad Veurne ? In het stadsarchief van Veurne wordt een lijst
bewaard van deze kiezers (S.A. Veurne, fonds Nieuw Archief, nr. 172). Om stemgerechtigd te zijn moest men 25
jaar oud zijn en cijns of zng. “bekwaamheidskiezer” zijn. De bekwaamheidskiezer waren kiezers uit hoofde van
hun functie of diploma (deze categorie kiezers werd overigens later door de grondwet afgeschaft, doch door de
kieswet hervorming van 24 augustus 1883 terug ingevoerd voor personen die een bepaald onderwijs hadden
genoten).
De Veurnse kiezers waren:
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

familienaam
Ackerman
Adam
Allo
Becqué
Behaeghel
Bekaert
Bernaert
Bernier d'Hongerswal
Bieswal
Bitds
Borry
Boudeweel
Bouten
Breynaert
Bril
Cambier

voornaam
Constantin
Jean Baptiste
Francois
Jean
Antoine
Benoit
Pierre
Henry
Joseph
Guillaume
Antoine
Pierre
François
Jacques
Louis
Ildephonse

beroep
boulanger
directeur de la poste aux lettres
cabaretier
ministre du culte catholique
marchand
cabaretier
cultivateur
propiétaire
propiétaire
marchand épicier
juge près le tribunal
marchand de draps
officier de santé
propiétaire
huissier
vétérinaire du gouvernement

belasting
59:57
117:28
40:77
40:77
213:43
45:43
70:8
122:37
97:20
42:93
74:79
56:89
43:71
70:77
76:55
60:55
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Cappoen
Chamon
Clep
Coppens
Cuvelier
D'Acquet
Danckaert
Debandt
Debrauwer
Debruijne
Debusschere
Deceuninck
Deetens
Deetens
Degroote
Dehaese
Delatour
Delatre
Delatre
Delescluze
De Maziere
Demoucheron
Denauw
Denef
Deplae
Depreij
Deruescas
Desenap
Desmedt
Desmedt
Desmedt
Desoutter
Despot
Despot
Despot
Despot
Despot
Dewachter
Dewitte
Dewulf
D'Henry
Dierijckx Visschers
Duclos
Focqueur
Fosseprez
Ghewy
Ghyselen
Gombert
Herwijn
Hoorelbeke
Janssens
Lados
Levis
Loby
Maeckereel
Maerten
Maes
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Pierre
François
Joseph
Charles
Louis
Edmund
Jean
Norbert
Charles
Jean
Leonard
Joseph
Bernard
Joseph
Jean
Pierre
Jean
Charles
Auguste
François
Pierre
Alexandre
Jean
Antoine
Angebert
Jean
Louis
Felix
Louis
Henrij
Pierre
Jean
Jacques
Jacques
Benoit
Charles
Ernest
Pierre
Hubert
Louis
Charles
Jean
Joseph
Pierre
Hubert
François
Jean
Jean
Baron
Eduard
René
Alexis
Jean
Pierre
Ferdinand
Charles
Alexandre

cabaretier
propiétaire
notaire
cabaretier
bourgemestre
propiétaire
rentier
cultivateur
echevin
juge près le tribunal
marchand épicier
épicier
briquetier
chaufournier
cabaretier
maréchal ferrant
cabaretier
substitut près le tribunal
avocat
caffétier
huissier
conseiller
cabaretier
caffétier
cabaretier
echevin
receveur sa commune
propiétaire
propiétaire
cabaretier
marchand
marchand
president près le tribunal
ministre du culte catholique
propiétaire
propiétaire
avocat
boulanger
marchand de vins
boulanger
avocat
boutiquier
pharmacien
ministre du culte catholique
propiétaire
avoué
meunier
cabaretier
propiétaire
maçon
meunier
docteur en médecine
conseiller
cabaretier
cabaretier
épicier
receveur de la ville

45:55
63:96
177:36
49:71
346:27
95:48
76:44
76:44
58:57
58:57
294:66
58:6
47:90
62:56
51:98
51:90
42:2
42:2
42:2
56:54
59:54
74:96
61:51
68:99
46:34
69:65
49:85
49:85
221:57
97:43
50:76
79:71
102:72
102:72
102:72
102:72
102:72
67:22
78:3
71:65
71:65
48:27?
58:47
58:47
198:56
146:81
81:94
46:84
104:82
50:95
41:58
69:92
70:17
89:97
60:77
53:60
51:17

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Maes
Maieur
Mercy
Merlevede
Merveille
Moeyaert
Montaigne
Moutonnier
Nowé
Nowé
Ollevier
Pareyn
Pierret
Prignot
Questroy
Rabaut
Rathé
Reynaert
Rietveldt
Rooryck
Rousseeuw
Rul
Ryckman
Spilliaert
Vanbaeckel
Vanhoutte
Vanhoutte
Vansoest
Vanstaen
Vanvossem
Verhaeghe
Vermeesch
Vermeulen
Victor

Joseph
Charles
Michel
Henry
Charles
Louis
Charles
Isidore
Charles
Pierre
Louis
Louis
Joseph
Henrij
Benoit
Joseph
Cosme
Eugène
Pierre
Pierre
François
Dominique
Jean
Joseph
Pierre
Jean
François
Joseph
Joseph
Antoine
Charles
Norbert
Philippe
Angebert

maçon
orfèvre
cultivateur
marchand épicier
épicier
orfèvre
meunier
brasseur
thesaurier de la wateringue du nord
cabaretier
propiétaire
ministre du culte catholique
huissier
receveur de l'enregistrement
marchand épicier
agent de la banque
cultivateur
marchand épicier
cultivateur
batelier
ministre du culte catholique
ministre du culte catholique
greffier intérimaire près le tribunal
charpentier
jude de paix
brasseur
propiétaire
commissionnaire
marchand épicier
propiétaire
boulanger
commissaire du gouvernement
cabaretier
chaudronnier

40:48
72:69
42:14
108:4
60:15
60:15
75:35
108:14
61:89
66:73
593:2
593:2
49:60
98:52
93:78
71:97
84:16
55:10
64:6
64:70
49:28
49:28
56:88
87:38
60:35
103:87
73:39
45:10
153:91
159:24
41:32
140:18
62:7
80:86

Enkele bidprentjes van Veurnse kiezers uit 1830 (digitale collectie FV Westkust, fonds Lams)
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Volgens een nota in het dossier werden voor Veurne de volgende afgevaardigden verkozen. Als effectieve
afgevaardigden: Edmond Deman en Olivier Roels, beiden eigenaars en wonende te …. Brugge. Vreemd genoeg
staat na hun namen het volgende “d’après le bulletin des actes et arrêtes du gouvernement Provisoire 1830 page
11 n° 25 du bulletin, les membres du congrès national pour Furnes étaient les suivants :
Mess(ieurs) Edmond DEMAN, propriétaire à Bruges
Baron DESERRET à Bruges
Suppléans :
O. Roels, greffier des états
J. Vandewalle fils avocat à Bruges
We gaan er dus van uit dat deze laatst vermelde de officiële afgevaardigden waren namens de stad Veurne. De
site http://www.b1830.be/congress/congres2.html vermeld evenwel als de afgevaardigden: Edmond De Man en
Olivier Roels. Dit is ook correct. Baron Franciscus Josephus de Serret (1767-1849), een Brugse landeigenaar en
boomkweker, gewezen burgemeester van de stad Brugge, bedankte immers voor de eer Daarom kwam de
plaatsvervanger Olivier Roels in de plaats.
Het valt onmiddellijk op dat men geen mensen van ter plaatse heeft genomen, in tegenstelling tot bijv. Diksmuide,
waar de Pervijzenaar Victor Buylaert en de Diksmuidenaar Pieter Franciscus Morel afgevaardigde waren.
Nochtans hadden beide afgevaardigden wel degelijk banden met de regio. Edmond De Man behoorde immers tot
een notabele familie afkomstig uit Veurne. Zijn ouders waren Jacques Ferdinand de Man (Veurne 1769 - Brugge
1825) en Isabelle de Moucheron (Veurne 1776 - Brugge 1815). Edmond de Man trouwde met Euphrasie de Serret
(Brugge 1806-1827), dochter van Franciscus de Serret (voornoemd !) en hertrouwde in 1832 met Marie-Prudence
van Caloen (1805-1869). Edmond de Man vestigde zich in een zomerverblijf in Varsenare (kasteel De Blauwe Torre),
met een winterverblijf in Brugge (Hoogstraat, thans 28 en vervolgens Hoogstraat thans 6, eigendom van de familie
Van Outryve d'Ydewalle).
Edmond de Man was doctor in de rechten van de Universiteit van Luik.
In 1830 werd hij dus door de kiezers van het arrondissement Veurne
verkozen voor het Nationaal Congres. De Man nam het woord niet
tijdens de openbare zittingen maar was regelmatig aanwezig bij de
stemmingen. Hij stemde met de kleine minderheid van orangisten
tegen de eeuwigdurende uitsluiting van de Nassaus. Voor de andere
belangrijke stemmingen, stemde hij meestal zoals de meerderheid:
voor de onafhankelijkheid, voor regent Surlet, voor Leopold van
Saksen Coburg en voor de aanvaarding van de XVIII artikelen. In de
eerste stemming voor een nieuw staatshoofd, op 24 februari 1831,
stemde hij voor de hertog van Leuchtenberg, wat betekent dat hij
geen zin had om te veel bij
Frankrijk aan te leunen.
Na in het Nationaal Congres te
hebben gezeteld, hernam De Man
zijn rustig renteniersleven en
hertrouwde.
Onder het ancien régime was in
1782 een riddertitel verleend aan
de vader van Edmond de Man. Hij
werd onder het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden niet opnieuw in de
adelstand opgenomen, zodat het
uit gewoonte was dat men Edmond
met een riddertitel eerde.
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Olivier Roels werd geboren in Brugge in 1766 in een familie die
aan zijn maatschappelijke opgang was begonnen en van wie
verschillende leden vanaf de revolutietijd en tot ver in de
negentiende eeuw een vooraanstaande rol zouden spelen. Hij zelf
behaalde zijn doctoraat in de rechten in 1791 en bleef vanaf dat
jaar tot in 1822 aan de balie van Brugge ingeschreven, ook al
oefende hij ondertussen ook andere activiteiten uit.
In 1795, toen het Franse regime zich definitief in de Zuidelijke
Nederlanden installeerde, werd hij stadssecretaris van Brugge. Hij
werd plaatsvervangend rechter in 1809 en in 1816 werd hij griffier
van de Provinciale Staten van West-Vlaanderen. Hij stierf in
Brugge op 7 februari 1740.
Roels was de zoon van Joseph-Martin Roels, deken van de
keersgieters en van Thérèse Cuelenaere. Hij was in 1803 getrouwd
met Françoise van Severen (1767-1822), uit een andere notabele
Brugse familie. Zij was de zus van Bernard Van Severen die een
belangrijke rol speelde in zijn stad, zowel tijdens de Franse en
Hollandse tijd als bij het begin van de Belgisch koninkrijk en die
een rechtstreekse voorvader is van prinses Mathilde.
In oktober 1830 werd Olivier Roels dus tot vertegenwoordiger
benoemd in het Nationaal Congres voor het arrondissement
Veurne. Roels bleef meestal afwezig en riep gezondheidsredenen
in. Hij nam nochtans geen ontslag. Toen de werkzaamheden al
bijna afgerond waren, schreef Roels een brief om te melden dat hij stilaan de gezondheid aan het terugwinnen
was en weldra zou aanwezig kunnen zijn. Alexander Rodenbach liet schamper opmerken dat hij zich nog nooit
vertoond had. Onnodig te zeggen dat hij nooit enige tussenkomst hield. Hij nam maar aan één belangrijke
stemming deel, namelijk die van de aanvaarding van het Verdrag der XVIII artikelen.
De familie Roels was, door huwelijk met de familie Bauwens, in de loop van de 19 de eeuw eigenaar geworden van
een groot deel van de duinen in Koksijde en Oostduinkerke: zoon Edouard Philippe Roels (°1810) huwde met
Melanie Bauwens (1815-1879). Hun dochter Augustine Roels (°1839) was gehuwd met Charles Rittweger en waren
de oprichters van het Grand Hôtel in Oostduinkerke-bad. Aan deze familie herinneren bovendien de Roelsstraat in
Oostduinkerke en de Bauwenslaan in het Quartier Sénégalais van Koksijde.
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INVENTARISATIE VAN HET VEURNSE FUNERAIRE ERFGOED
JOERI STEKELORUM, WILLY MOONS
Sinds het decreet op de begraafplaatsen van 2004 zijn alle gemeentebesturen verplicht een lijst te hebben van
het waardevol funerair erfgoed. In onze regio heeft Koksijde reeds lange tijd zo’n lijst opgemaakt. Veurne heeft
destijds een lijst opgemaakt voor de kerkhoven van Vinkem, Wulveringem en Houtem, waar ook Familiekunde
Westkust haar medewerking aan verleende.
Op initiatief van burgemeester Peter Roose van Veurne werd een werkgroep opgericht in de schoot van het
stadsbestuur met de bedoeling de inventarisatie nu ook te doen voor de resterende kerkhoven en begraafplaatsen
van Veurne, namelijk Veurne-Oude Vestingstraat, Avekapelle, Booitshoeke, Eggewaartskapelle, Steenkerke en
Bulskamp. Een initiatief die we met onze vereniging zeer toejuichen en daarom ook met raad en daad willen
steunen. Onze afdeling heeft voorzitter Joeri Stekelorum en bestuurslid Willy Moons afgevaardigd in de werkgroep.
Een ideale combinatie: Joeri heeft dankzij zijn kennis over de families uit de regio reeds diverse projecten inzake
funerair erfgoed (Houtem, Vinkem, Wulveringem, Reninge, Alveringem, Gijverinkhove) mee begeleid; Willy heeft
heel goed zicht op de Veurnse families dankzij zijn uitgave “Huwelijken stad Veurne 1796-1912” en zijn jarenlange
ervaring als journalist voor diverse nieuwsbladen. Daarnaast maken ook amateur kunsthistoricus Maurits
Timperman en historicus Jan Van Acker deel uit van de werkgroep, naast een tweetal stadsambtenaren.
Hoe wordt er nu concreet te werk gegaan bij de inventarisatie ?
Twee groepen van telkens twee leden van de werkgroep (resp.
Willy en Joeri ; Maurits en Jan) brengen de aanwezige
grafmonumenten van elke begraafplaats in kaart door een
rondgang ter plaatse. Daarbij wordt elk grafmonument getoetst
aan de volgende criteria:
Kunsthistorisch belang: hier worden de artistieke en
kunsthistorische kwaliteiten van het grafmonument beoordeeld:
sommige monumenten zijn immers uniek in hun soort; vooral in de
19de eeuw werd er op toegezien dat eenzelfde soort grafmonument
uniek was op een bepaalde begraafplaats; een belangrijke firma
van mooie en unieke grafmonumenten was bijv. de firma Lapiere
uit Ieper; hiervan zijn er op de begraafplaats van de Oude
Vestingstraat diverse voorbeelden; ook het materiaalgebruik kan
bijv. een subcriterium zijn dat wordt gehanteerd om dit criterium
aan te stippen (bijv. gebruik van fonten of gietijzeren kruisen)
Beeldbepalende grafmonumenten: deze graven geven de
typische sfeer weer op de begraafplaats door bijv. het feit dat ze
uittronen boven de andere monumenten of bijv. deel uitmaken van
een rij langs het hoofdpad van de begraafplaats

Grafmonument in de vorm van een Aediculum
(tempeltje) van de Veurnse fotograaf Marcel
Maelstaf en zijn ongehuwde zussen Marie,
Marguerite en Henriette

-

Grafmonumenten met een lokaal-historisch belang: hier
wordt gekeken naar de personen of families die er begraven liggen;
hebben deze personen bijv. een rol gespeeld in de geschiedenis
van stad, dorp of land (burgemeesters, pastoors, industriëlen,
oorlogsslachtoffers, …)
De bewaartoestand van het monument: indien een bepaald
type grafmonument meerdere malen voorkomt, maar enkele zijn
in uitzonderlijk goede staat, terwijl de andere reeds vervallen
zijn, dan wordt op basis van de bewaartoestand een keuze voor
behoud gemaakt; eventueel te combineren met de andere criteria

Artistieke waarde van het grafmonument: een graf kan een heel gewoon zerk hebben, maar door bijv.
de aanwezigheid van een beeld van een lokale of zelfs nationale kunstenaar, heeft het monument een
meerwaarde
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Bij de rondgang en het bekijken van de grafmonumenten wordt ook aandacht besteed aan kleine attributen op of
rond het graf (bijv. een graftrommel, beeldjes, plaketten, de afpaling van het graf d.m.v. bijv. kettingen in zamak
(legering van zink en aluminium), maar ook bijv. ensembles van naastliggende grafmonumenten die zorgen voor
een zekere harmonie op de begraafplaats.
Om het archivalische en documentalistische nut van de inventarisatie kracht bij te zetten, worden ook van elk
graf een of meerdere foto’s genomen. Ook de details, bijv. in de vorm van een fotomedaillon, worden mee
gefotografeerd. Op die manier krijgen we een unieke documentatie over elke begraafplaats in onze regio.
Na de rondgang door beide groepen worden de resultaten verzameld en met elkaar geconfronteerd. Waar er
consensus is over een bepaald grafmonument, wordt deze in de inventaris opgenomen. Twijfelgevallen worden
bediscussieerd en op basis van de genomen foto’s of een tweede plaatsbezoek al dan niet mee in de inventaris
opgenomen.
Verrasssing bij de rondgang want er werd zelfs een grafmonument aangetroffen dat niet in de inventaris was
opgenomen: het is dit van Edouard Edmond (Le) Henry, geboren in Lens in 1811 en overleden in Veurne in 1868.
Hij was ontvanger van directe belastingen, douane en accijnzen te Veurne en Steenkerke.
Onze FV-afdeling heeft bovendien het initiatief
genomen om de personen die op de Veurnse
begraafplaatsen
liggen,
ook
nader
te
inventariseren. We werken dus niet alleen op
grafniveau, maar ook op individueel niveau. Onze
afdeling heeft immers met de ingescande
bidprentjes en rouwbrieven ondertussen een groot
documentair bestand. Van de 5.460 personen die
op de begraafplaats Veurne Oude Vestingstraat
begraven liggen, hebben we van maar liefst 4.589
een bidprentje en/of rouwbrief in onze collectie.
Dat is 85 %! De personen die er begraven zijn,
stierven tussen 1812 en 2013. Op basis van de
informatie die we op de bidprentjes kunnen lezen,
kan de inventarisatie bovendien nog verder
verfijnd worden. Zo wordt op het grafmonument
immers niet altijd het beroep vermeld. De Monumentaal grafmonument in de vorm van een sarcofaag van de
bidprentjes geven ons die informatie soms wel. landbouwersfamilie Charles Louis Vandaele (1822-1878) – Jeanne
Louise Demolder (1826-1908) en hun kinderen Georges (1851Ook voor de identificatie van oud-strijders van de
1892), Omer (1857-1925) en Hector (1850-1902)
eerste en tweede wereldoorlog bieden de
bidprentjes een oplossing. Het is immers de wens
van het stadsbestuur om graven van oud-strijders
zeker te bewaren. Op die manier hebben we minstens 348 oud-strijders op de site Oude Vestingstraat kunnen
identificeren.
Al deze informatie wordt via een dynamische excel-lijst bijgehouden en geïnventariseerd. Die lijst heeft bovendien
het voordeel dat ook de administratie van de Veurnse dienst Burgerzaken haar informatie kan vervolledigen,
verbeteren en verfijnen.
Als afdeling zijn we zeer tevreden dat het stadsbestuur van Veurne dit initiatief tot inventarisatie heeft genomen.
We hopen ook dat men achteraf effectief de lijst zal gebruiken om een aantal beheersmaatregelen op de
begraafplaatsen uit te voeren. Een aantal zeer waardevolle grafmonumenten van notabele Veurnaars bijv. is er
zeer slecht aan toe en restauratie dringt zich op om verder verval te voorkomen.
Spijtig dat niet alle gemeenten in onze regio het voorbeeld van Veurne, Koksijde en Alveringem volgen. Spijtig
ook dat, wanneer we als vereniging onze expertise (gratis en belangeloos) aanbieden aan een ander stadsbestuur,
we met een kluitje in het riet worden gestuurd en men meent beter de hulp van het Agentschap Erfgoed
Vlaanderen te moeten inroepen…
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Hierboven: enkele opmerkelijke detailopnames van grafmonumenten op de stedelijke begraafplaats Oude
Vestingstraat te Veurne

EEN RAADSELACHTIGE ROUWBRIEF…

Hierboven fragment van een doodsbrief waarbij de naam van de overledene wordt voorafgegaan door Heer
Vader of desgevallend Vrouw Moeder. De redactie maakt er graag een raadsel van: wie bezorgt ons het
antwoord… ? mailen naar dirk.cailliau@scarlet.be; het antwoord krijg je in het volgende nummer
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GOED OM WETEN


Mededeling van het stadsarchief van Brugge om ons op de hoogte te dat vanaf heden twee aanvullingen
het aanbod op www.archiefbankbrugge.be gevoelig hebben uitgebreid.
Vooreerst is er een kleine aanvulling van de burgerlijke stand van Brugge. Voortaan zijn de akten voor de
periode 1911-1915 ook online. Dit is goed voor 13.775 akten met telkens daaraan de gekoppelde gegevens.
De grootste uitbreiding is echter het aanbieden van een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. We
starten met de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866, goed voor 137 registers en 22.519 folio’s
en dus een veelvoud aan namen. Via deze bron kan je voor die periode bv. nagaan op welke adressen je
voorouders woonden, wanneer ze in Brugge kwamen wonen of wanneer ze Brugge verlieten en naar waar
ze verhuisden. Ook hier zijn alle namen die voorkomen in deze registers in een gegevensbestand ingevoerd.



Rijksarchief Image Downloader” werkt als een Google/Chrome extensie. De site RA moet dus ook met
Google/Chrome geopend worden. De download wijze van Familysearch geeft de ganse bladzijde in slechts
één jpg bestand, maar met een "lage" resolutie en redelijk veel compressie, waardoor er veel blokjes te
zien zijn bij sterke vergroting. Dit kan niet op de site van RA, waar men moet beroep doen op een
schermafdruk. De ganse bladzijde is slechts beschikbaar in deelfoto's, maar dan wel met een hogere
resolutie en weinig of niet gecomprimeerd. Elke op deze site beschikbare pagina/foto/akte, die op het
scherm is geopend, kan met dit programma gedownload worden. Het downloaden duurt wel een fractie
langer maar kan een nog beter beeld opleveren dan via Familysearch. Het programma laadt alle deelfoto’s
van de pagina op zoals de website het doet, in de hoogste resolutie, en kleeft ze dan aan elkaar tot één
foto, die als *.png-bestand beschikbaar wordt. Het nummer van de bladzijde op « search.arch.be » vormt
de naam van de afbeelding. Als u interesse hiervoor heeft, stuurt u ons een mailtje, wij voegen dan uw emailadres toe als testaccount en sturen u een link terug om dit programma te kunnen installeren. Emailadres: irjohan.vandamme@belgacom.net.

DE INTREDE VAN DE FAMILIE REYBROUCK IN NIEUWPOORT (2)
JOERI STEKELORUM
In vorige nieuwsbrief brachten we een korte geschiedenis van de familie Reybrouck (Rekbruck – Rehbruck –
Reunbrouck …) en beloofden wij de publicatie van de kwartierstaat van René Reybrouck (Renaat Isidoor). In de
kwartierstaat vindt men vijf generaties. De volgende voorouders hieronder:
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Joannes REBRUCH (°Gent) & Barbara HOHEISSIN
Augustinus DEJAEGHER (°Nieuwpoort) & Maria Catharina LANGIHEEMS (°Nieuwpoort)
Petrus VLASSEMAN (°Nieuwpoort) & Maria BRUNEEL (°Nieuwpoort)
Josephus CNOCKAERT (°Hoogstade) & Maria Isabella CLOET (°Hondschoote)
Carolus Joannes VLIEGHE (°Nieuwpoort) & Joanna Francisca MUYLLAERT (°Ramskapelle)
Adrianus Joannes MEYNNE (°Nieuwpoort)& Anna Maria DECHEREN (°Nieuwpoort)
Franciscus COOLSAET & Theresia DEWITTE
Hubertus BOUCKENAERE (°Oostduinkerke) & Victoria VANDENDORPE (°Oostduinkerke)
Eduardus VANHEE & Maria Victoria DEBRUYNE
Josephus DEMOOR & Anna DEKEYSER
Albertus Jacobus VERMOTE (°Renine) & Godeliva Regina DEDIER (°Oudekapelle)
Franciscus Alexander PLATEVOET (°Reninge) & Cornelia Theresia COUDERNIER (°Westvleteren)
Joannes Franciscus DECROP & Maria Francisca SCREURS
Petrus Jacobus TOMAS & Francisca COORNAERT
Petrus Jacobus LAPLACE & Francisca Jacoba BOUCKENAERE
Petrus Jacobus HIELE & Maria Jacoba COOLEN
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE (DEEL 5)
JOERI STEKELORUM
Oostkerke, 1782
Den hooftman der prochie van Oostkercke (…) heeft d’eere te seggen dat den disch der selve prochie belast is
met de naerschreven behoeftige persoonen te weten
De weduwe van Pieter MOENAERT, daghwerckster
Jacob LAMOOTE oudt 80 jaeren besteet van den disch met syne naerbenaemde kinderen: Thomas oudt 13
jaeren, Marie oudt 12 jaeren, Cecilia oudt 9 jaeren
Frans BILCKE, werckman in Veurne met vrauwe en 4 kinderen te weten: 2 soonen een van 15 jaeren, een van 11
jaeren ende twee dochterkens van minder elde
ALBERT HUYSSEUNE timmermansknecht tot Duynkercke oudt ende impotent
Frans LAVA werckman tot Caeskercke met vrauwe en 4 kinderen te weten de twee oudtste soonen beneden 12
jaeren oudt, de twee andere dochterkens van minder elde
Maria filia Pieter BOUCHE oudt ontrent 21 jaeren besteet om te leeren cleermaken
De weduwe van Frans DEBURGHGRAVE met een soontjen van 5 jaeren ende een dochterken van drie jaeren
Jacobus LAVA, werckman met vrauwe en 4 kinderen te weten 2 soonen en twee dochterkens t’outste kindt ter
elde van 13 jaeren
De dochter van Pieter RIEM oudt 22 jaeren impotent besteet tot s’Heerwillemscappelle
De meerderjaerige dochter van Joannes SUCHT woonende onder t’Lant van den Vrijen
Aldus dese declaratie (…) op het te kennen geven van Philippus WYDOOGHE hooftman, by den onderschreven
geeed clercq van Oostkercke desen 23 novembre 1782
(get. De Cuypere)

Pervyse, 1782

Lyste ende declaratie van alle de arme ende behoeftige persoonen die geholpen ende gealimenteert worden uyt
de middels van den disch der prochie van Pervyse (….)
Te weten d’huysvrouwe van sieur Eugenius DELALEEUWE greffier der prochien van Caeskercke ende
Oudecappelle, mitsgaders deelsman etcetera, gedetineerden binnen de stadt Gendt, haer ten deele geneirende
met het incommen van haere mans geseyde clerckeschappen, oudt 45 jaeren, belast met vier kinderen, te
weten twee soonen, den eenen oudt thien jaeren ende den anderen 8 jaeren, ende twee dochters, het eene
oudt 5 jaeren ende het ander 3 ½ jaeren
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Item Pieter PLINQUET impotent door zieckte van ledent beth dan drie jaeren, oudt ontrent 40 jaeren, ende syne
huysvrouwe ontrent 36 jaeren, hun ten deele geneirende met boerewerck, hebbende vier kinders te weten drie
soonen, eene ter elde van 13 jaeren, eene van 7 jaeren, eene van 3 jaeren, ende een meysken van 5 jaeren
Joannes SYMAES boerewerckman oudt 72 jaeren, met een dochter van 12 jaeren
Pieter PROVOOST, geheelen impotenten jongman ter elde van ontrent 52 jaeren
Louis BERTHIER, jonghman oudt ontrent 40 jaeren, sich ten deele geneirende als t’hem wel bevalt met
timmeren
De weduwe van Engelbert BERTHIER oudt ontrent 52 jaeren, haer geneirende met dachwercken
De weduwe Tobias DEVYNCK oock daghwerckster, in den ouderdom van 60 jaeren
Joanne DEBRUYNE, jonge dochter ter elde van ontrent de 60 jaeren, haer geneirende als de voorgaende
Francois DEVYNCK, weduwaer in den ouderdom van ontrent de 50 jaeren, boerewerckman met twee kinders, te
weten een knechtien van 7 jaeren impotent ende een dochterken van 9 jaeren
Joannes VANLOO in den ouderdom van 60 jaeren en syne huysvrouwe 46 jaeren, hun ten deele geneirende met
boerewerck
Engelbertus MASSENHOVE, stommen jonghman woonende met Benedictus MESSELIN, werckende aldaer in het
boerewerck als de ander domesticquen
Frans CAES oudt ontrent 50 jaeren ende syne huysvrouwe 42 jaeren, hun ten deele geneirende met
schoemaecken ende schoenlappen, doende oock de fonctie van kerckbailliu, prochiecnape, pitmaecker ende
gildeknape, mitsgaders zyne huysvrouwe gaende uyt om te wasschen, hebbende met hun ses kinders, te weten
eene ter elde van 15 ½ jaeren, een van 13 jaeren, een van 12 jaeren, een van 2 jaeren, zynde desevier al
soonen, item twee dochters d’eene oudt 8 jaeren ende de ander 6 jaeren
De weduwe van Joannes BERNAERT, oudt 50 jaeren haer geneirende met dachwercken, hebbende drie kinders,
te weten twee soonen den eenen ter elde van 10 jaeren, ende den anderen 8 jaeren ende een dochterken ter
elde van ontrent de 13 jaeren
Aldus dese lyste (…) by den onderschreven geeeden clercq der zelven prochie van Pervyse, desen 25 novembre
1782
(get. F.J. BOONEFAES)
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Sint-Rijkers
Lyste der dischgenooten der prochie van Sint Rycquiers, de welcke ghealymenteert worden uyt de middelen van
den selven disch, mitsgaeders den nombre van kinderen die sy hebben, hunnen naem ende ouderdom, als oock
waer mede sy hun ten deele syn geneirende, soo volght:
Alvooren Pieter LANOOTE ter elde van ontrent de 54 jaeren, getrauwt met Isabelle DE PREZ oudt ontrent de 48
jaeren, hebbende een soontien met naeme Cornelus, oudt 8 jaeren ende een dochterken oudt 4 jaeren, den
selven Lanoote synde dickwils sieck ende ouder worden aen andere lichaemelicke ongemacken hem geneirende
in staet synde met te wercken by de lantslieden ende syne vrouwe met te spinnen
Jacobus FACON oudt 39 jaeren, getrauwt met Marie Joanne MARTIN oudt 61 jaeren, den gheseyden Facon
hebbende diversche lichaemelicke onghemacken, soo aen syn ghesichte als andersints, den welcken als hy can
hem geneirt met het doen van boerewerck ende syne vrouwe die dickwils sieck ende caduyck is, geneirt haer
met spinnen
De weduwe van Jacobus DE SAEVER ter elde van 45 jaeren, hebbende drie dochterkens, te weten Jacoba oudt
thien jaeren, Isabelle oudt 8 jaeren ende Joanne oudt 6 jaeren, de selve wedue geneirt haer met spinnen ende
andere wercken by de lantslieden
Benedictus ROELS weduwaere ter elde an ontrent de 77 jaeren, synde geheel caduyck ende buyten staete van
eenigh werck te connen doen
Carel ELLEMAERE ter elde van 59 jaeren getrauwt met eene vrouwe an 56 jaeren, den man is blint ende de
vrouwe creupele ende caduyck de welcke haer somwijlent geneirt met spinnen
Joannes VAN DEN BAUHEDE oudt ontrent de 45 jaeren, synde blint, getrauwt met eene vrouwe van 75 jaeren,
seer caduyck, de welcke als het moghelick is haer geneirt met spinnen
De weduwe Jacobus DE POOTER ter elde van ontrent de 56 jaeren, onderworpen aen diversche lichaemelicke
ghebreken, haer geneirende met spinnen
De weduwe van Franciscus DE PREZ oudt ontrent de 42 jaeren hebbende vier kinderen te weten een soontien
met naeme Franciscus oudt 7 jaeren en drie dochterkens, eene ghenaemt Anne Threse oudt 15 jaeren, Marie
Threse oudt 12 jaeren ende Isabelle oudt 9 jaeren, haer geneirende met spinnen en wasschen voor de lieden
Anthoine DE LEU oudt 28 jaeren, getrauwt met Jacoba VRAMBOUDT oudt ontrent jaeren (sic), hebbende drye
dochterkens, te weten Constantea oudt 4 jaeren, Joanne Threse oudt 3 jaeren ende Isabelle Rose oudt 9
maenden, hem geneirende met te wercken by de lantslieden
Ende de weduwe van Jan Baptiste VERWEIRDE oudt ontrent de 62 jaeren, synde caduyck, haer geneirende met
spinnen.
Aldus dese lyste gheformeert (…) by den onderschreven gheeeden clercq der prochie van Sint Rycquiers, desen
28 novembre 1782
(get. J.L. FIERENS)

wordt vervolgd…
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EEN MERKWAARDIGE BEGRAFENISAKTE UIT

1705

Eén van onze leden deed op ons een beroep om een overlijdensakte uit Pollinkhove uit 1705 te helpen ontcijferen.
Het is immers geen klassieke akte met alleen maar een aantal standaardformules. Omdat meer dan alleen maar
het basislatijn ons petje toch wat te boven gaat, deden we beroep op ons lid, historicus Jan Van Acker, die ook
een tweede opinie vroeg aan een specialist in Latijn. Het resultaat is een wel héél schrijnend verhaal….
We geven hieronder graag de originele tekst én de transcriptie, zowel in het latijn als in het nederlands.

Die decima septima mensis martij / Anno millesimo septingentesimo / quinto obijt Mechilina Langhes /prope septuagenaria
vidua Marini / Goderis pauper duobus filijs /post se relutis quorum unus / Albertus nomine 32 circiter annorum / a parte
crurium paralyticus adonus / Disci, alter Carolus etiam debilis / et imbecillis, sed et filiam 26 / annorum post se reliquit plane
/ miseram, epilectiam, paralyticam / reltae rationis …? a tenens / destitutam, et ex medijs disci totali / ter sustentandam non
sine gravibus / expensis, dicta Mechilina sacra-/ mentis ecclestiacis rite praemu-/ nita sepulta est cum exequijs Disci /quas
tamen D.D. de magistratu / furnensi in alijs parochijs non / permittunt amplius celebrari / sed solum simplex sacrum
Op 17 maart/1705/ overleed Mechilina Langhes/ bijna zeventigjarige weduwe van Marinus/ Goderis, arme, twee zonen/
achterlatend, waarvan de eene/ Albertus genaamd, van ca. 32 jaar/ deels aan de onderbenen verlamd, zonder gave/ van de
dis, de andere, Carolus, is ook gebrekkig/ en krachteloos, maar ook een dochter van 26/ liet ze na, vol/ miserie, epilectisch,
verlamd/ zonder van de geest … van iemand die haar onderhoudt/ verstoken, en die uit de middelen van de dis geheel/
ondersteund moet worden, niet zonder zware/ uitgaven. De gezegde Mechilina is/ voorzien, zoals hoort, van de sacramenten
van de H. Kerk,/ begraven met een uitvaart van de dis/ wat echter de heren van het magistraat/ van Veurne in andere
parochies niet/toestaan om ruimer te vieren/ dan alleen met een eenvoudige H. (Mis)

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 1 8630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
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ONZE ACTIVITEITEN
vrijdag 29 januari 2016

19u30 in Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Nieuwjaarsreceptie

IN DIT NUMMER
FV Westkust naar Montreuil – Viering 20 jaar FV
Mijn oma had een gekke familienaam, de familie Kroothoep
Behoeftigen in de kasselrij Veurne in 1782 (deel 6)
Huwelijkscontracten regio Veurne
Waarom dragen veel edelen de voornaam Ghislain ?
Kwartierstaat Irène Alderweireldt, 100-jarige
Kwartierstaat Elisabeth Vanleke, 100-jarige
Notabelen in het kanton Veurne in 1804

p. 46
p. 48
p. 49
p. 52
p. 56
p. 57
P. 58
p. 61

fijne feestdagen - gelukkig nieuwjaar !
Het bestuur van FV regio Westkust wenst aan alle leden en sympathisanten
fijne kerst- en eindejaarsdagen en een gelukkig nieuwjaar toe
en nodigt iedereen uit op onze gezellige nieuwjaarsreceptie
op vrijdag 29 januari 2016 om 19u30
ook sympathisanten en niet-leden welkom !
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(Overgenomen uit Het Wekelijks Nieuws)

20 JAAR FV-WESTKUST GEVIERD MET WIJN EN KAAS
Op vrijdag 20 november
vierde FV-Westkust het
20-jarig bestaan van de
vereniging met een
kaas- en wijnavond die
eveneens
een
dankbetuiging was naar
alle
vrijwillige
medewerkers die in het
afgelopen jaar geholpen
hebben om de massale
stroom aan informatie
in goede beddingen te
leiden. Voorzitter Joeri
Stekelorum dankte dan
ook het bestuur, de
leden en de vrijwilligers
voor hun bijdrage.
Op de foto: Het bestuur
met de feesttaart voor
20 jaar FV-Westkust.
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EEN DANKWOORD….
Ons bestuurslid Willy Moons heeft, na ruim 15 jaar, de fakkel van de eindredactie van ons
tijdschrift doorgegeven aan bestuurslid Philip Overbergh.
Bedankt Willy voor al die jaren inzet ! Met je jarenlange journalistieke ervaring heb je van
ons tijdschrift een pareltje aan de Westhoek-kroon weten te maken.
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MIJN OMA HAD EEN GEKKE NAAM
OORSPRONG VAN DE FAMILIE KROOTHOEP
JO GHIJS
Mijn oma had inderdaad een gekke familienaam. De moeder van mijn vader heette Antonia Marcella KROOTHOEP
(°Oostende 20/03/1910 - +Nieuwpoort 14/12/2002). Telkens als ik of een ander familielid haar familienaam
uitsprak, volgde steevast: “WABLIEF???”….
De familie KROOTHOEP, waarvan de mannen bijna allemaal vissers/zeelui waren, woonde voornamelijk te
Oostende. De namen van de broer van mijn grootmoeder, Maurice Kroothoep, en diens zoon, Raymond
Kroothoep, staan vereeuwigd op de herdenkingsplaten aan het Visserijmuseum te Oostduinkerke omdat ze in mei
1940 op zee zijn omgekomen. Zo leefden in 2008 nog 5 mensen die deze naam dragen: 2 in Oostende, 2 in Bredene
en –warempel- één iemand in Lier!
Het Vlaamse luik van de geschiedenis van deze familie begon in Brugge op het einde van de 18de eeuw. Maria
Cecilia KROETHOEP werd te Brugge geboren op 22/11/1793 als dochter van Joannes KROETHOEP, afkomstig uit
Damme (Westfalen/Duitsland), en Joanna SCHOONOOGHE. Haar broer - mijn voorvader - Maximilianus
KROETHOEP werd er geboren op 20/09/1794. Op zijn eigen doopakte werd er wel vermeld dat zijn vader Joannes
oorspronkelijk uit Haspeldamme (Nederland) kwam. Joannes KROETHOEP is echter ergens in oktober 1794 op zee
omgekomen vlak voor de kust van Zierikzee (Nederland). Joanna SCHOONOOGHE hertrouwde toen met
Bertholomeus VROOME uit Nieuwpoort. Zodoende kwam dit gezin te Nieuwpoort wonen…
Maria Kroethoep huwde er in 1819 met Pieter Jacobus VANTOMME én Maximilianus Kroethoep in 1820 met
Theresia Naessen. Vreemd genoeg werden in de respectievelijke huwelijksakten weeral dezelfde fout inzake de
herkomst van hun biologische vader overgenomen. Als piepjong amateur-genealoog stond ik dus voor een
levensgroot dilemma: Hoe nu verder te zoeken? Opzoekingen te Haspeldamme (Nederland) en Damme (Westfalen)
leverden helemaal niets op.
Toen kwam de 21ste eeuw en, vooral het internet! Nu pas kwamen genealogen, uit alle omstreken, met elkaar
veelvuldig in contact via gespecialiseerde genealogische sites, vooral vanuit de USA. Zodoende kwam ik tot de
ontdekking dat veel leden van de familie KRÜTHAUP naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd en dat die familie
voornamelijk afkomstig was uit Damme/Nedersaksen. De naam zelf betekent letterlijk “de kop van een kool”.
Hopelijk bedoelde men hier niet mee dat mijn voorouders niet moesten dromen om deel te nemen aan één of
andere schoonheidswedstrijd.
Vanuit mijn eigen ervaring als historicus/archivaris én amateur-genealoog, was ik in staat om de juiste
verbanden/connecties aan te spreken om mijn opzoekingen verder te zetten…
Zodoende nam ik contact op met het bisschoppelijk archief van Vechta alwaar de registers van Damme worden
bewaard. Mijn geluk kon niet op toen mijn e-mail heel spoedig werd beantwoord: Joannes Heinrich KRÜTHAUP
werd op 20/07/1766 te Damme (Sierhausen) geboren als zoon van Joannes Christophorus Krüthaup en Anna
Margaretha ufmMesche. Tussen 1600 en 1900 kende de streek rond Damme een serieuze terugval. Vele inwoners
gingen als seizoenarbeiders werken in Nederland in de landbouw en sommigen, net als mijn voorvader, in de
“buisvaarderij”. Volgens een hardnekkige legende zou de scheldnaam MOF in die tijd én streek ontstaan zijn. De
naam “Mof” zou verwijzen naar de onhygiënische
Duitsers met hun muffe geur ontstaan door het
opgedroogd zweet in combinatie met de geur van
gemaaid gras.
Het is wel een feit dat het een verpauperde streek
was. In 1817 woonden er 7561 mensen te Damme
terwijl slechts 5010 in 1900. Een bewijs hiervoor kan
men zien aan de massale immigratie naar de USA
tijdens de 19de eeuw.
Het blijft voorbarig om alle genealogische sites voor
de volle 100 % te vertrouwen. Toch brengen ze een
zeer verrijkende en boeiende evolutie met zich mee
in het hedendaags genealogisch onderzoek.

48 | jrg. 15 nr. 4

BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 6)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde,
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp,
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem;
in het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers

Oeren, 1782
Den hooftman der prochie van Oeren Francois DE SMIDT om te voldoen aen de orders van mijne edele heeren van
de weth van Veurne bij camerbrieve van den 14 novembre 1782 … dat de dischgenoten der selve prochie bestaen
in de gonnen hier naer genaemt…
Cornelis DE RYCKE met vrauwe en acht kinderen, woonende binnen de stede van Loo, werckman, d’ouste dochter
is 18 jaeren ende dient, een dochter oudt 15 jaren sieck, een dochterken oudt 11 jaeren, nogh drie dochterkens
d’ouste seven jaeren; twee soonen, een oudt 13 jaeren en den anderen 7 maenden
Joannes STRAEDTBURGH woonende tot Steenkercke, werckman, ter elde van 70 jaeren
Joannes VANDENPLASSCHE, werckman tot Alverynghem met vrauwse en vier kinderen, te weten: een soone oudt
17 jaeren impotent, een soone oudt 14 jaeren, een dochter oudt 16 jaeren, ende een dochter oudt 11 jaeren al
daer of daer ontrent
Frans BARRA, timmermansknecht tot Nieupoort, met een soontjen oudt ontrent 7 jaeren impotent, gewonnen
t’synen eersten huywelycke, d’huysvrauwe actueel van hem Barra woont tot Loo
Philippus DESCHEPPER, werckman tot Leysele met huysvrauwe en 3 kinderen, te weten een soone van ontrent 9
jaeren, een dochter oudt ontrent 7 jaeren ende een van 4 jaeren
Philippus VERMEESCH werckman op Oeren met huysvrauwe en twee kinderen, soonen, den oudsten 5 jaeren, den
tweeden 4 jaeren
Pieter DELVOYE metser tot Alverynghem met vrauwe en een dochterken oudt ontrent 5 jaeren
Eugenius DELEPO, schoelapper tot Eggewaertscappelle met vrauwe en twee dochterkens het outste 3 jaeren, het
tweede 3 maenden oudt
Aldus dese lyste ghemaeckt (…)op het te kennen geven van Frans DESMIDT, hooftman van Oeren, by den
onderschreven geeedt clercq der selve prochie desen 27 novembre 1782
(get. Decuypere

Vinkem, 1782
Lyste ende declaratie der dischgenoten dewelcke jegenwoordigh gealimenteert zyn van den disch der prochie van
Vynchem (…)
Alvooren Pieter VERGOOTE, boerewerckman oudt 51 jaeren, zyne huysvrouwe 48 jaeren, hebbende drie kinderen,
twee soonen, een out 15 jaeren en een 13 jaeren en een dogter out 9 jaeren
De weduwe Ambrosius PIL oudt 45 jaeren doende den stil van cleermaeker, hebbende drie dogters een van 6
jaeren out, een van 5 jaeren ende een van 4 jaeren
De weduwe van Joannes Baptiste LECLAIRE out 34 jaeren, haer ten deele geneirende met spinnen en boerewerck
heeft met haer een soone out 7 jaeren
De weduwe van Pieter RYSSEN out 42 jaeren geneirende met spinnen, heeft een soone out 14 jaeren leerende
schoenmakere
Domianus Ingels out 66 jaeren, boerewerckman
Joannes DEPOORTER out 50 jaeren, zyne huysvrouwe 40 jaeren, hebbende met hun een dogter out 10 jaeren,
geneerende tsamen met boerewerck
Ludovicus VERNIEUWE out 37 jaeren, zyne vrauwe 32 jaeren, hebbende met hun drie soonen, een out 10 jaeren,
een van 8 jaeren en een out 6 jaeren ende twee dogters, een out 2 jaeren en een out een jaer, t’samen 5 kinderen,
geneirende met boerewerck
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Franciscus PAUWELS out 62 jaeren, zyne huysvrouwe 41 jaeren, boerewercklieden
Franciscus BERTELOOT out 51 jaeren, boerewerckman, zyne vrauwe 40 jaeren hebbende t’samen vijf kinderen, te
weten twee knegten een out 15 en een out 4 jaeren, drie dogters een out 9, een 7 en een out een jaer
Franciscus BOULLOEY, boerewerckman out 61 jaeren en zyne vrouwe out 45 jaeren
De weduwe Franciscus HOUVENAGEL out 36 jaeren, haer onderhoudende ten deele met spinnen, hebbende eene
dogter out 8 jaeren
Joseph GIL oudt 41 jaeren, zyne vrauwe 42 jaeren, hebbende twee kinderen, een soone out 13 en een dogter out
9 jaeren
De weduwe Pieter KOCK out 42 jaeren, boerewerckman, hebbende vier kinderen, te weten twee zoonen, een out
10 jaeren, en een out 8 jaeren, ende twee dogters, d’eene out 5 en d’andere 3 jaer
Pieter ROBAEY jongman out 63 jaeren ten steene bestidt
Het onwettigh kindt van Isabelle SCHAEVE zynde een dogter out 14 jaeren ten steene bestidt
De naergelaeten dogter van Frans HOUVENAGEL out 14 jaeren ten steene bestidt
De achtergelaeten dogter van Pieter DELPIERE out 14 jaeren, leerende cleeremaeken
De dogter van Jacobus MAES out 14 jaeren ten steene bestidt
T’samen 14 menagien waer in 8 mans, 12 vrauwen ende 30 kinderen
(…) desen 3 decembre 1782
(get. Pieter LIEFOOGHE)

Wulveringem, 1782
Lyste ofte staet van den nombre der disschenoten der prochie van Wulveringhem (…)
Eerst der huysghesinnen
Joseph VANDE PLASSCHE, cleermaeker, redelyck wel van gestaethede, out 26 jaeren, hebbende een huysvrouwe
out 35 jaeren ende twee kynderen wanof een soone out 6 jaeren en een doghter out 4 jaeren
vidua Emmanuel MOLLET, redelyck gestaet, werckvrouwe out 40 jaeren, hebbende een soon out 8 jaeren en een
dogter out 5 ½ jaeren
vidua Jan PAUWELS, werckvrouwe, gestaet als vooren, out 50 jaeren, hebbende drie kynderen, te weten twee
soonen, een van 15 jaeren, een out 13 jaeren en een dogter out 7 jaeren
Louis VYLEIN, niet werckende, seer cranck gestelt, out 42 jaeren, syne vrouwe 42 jaeren, hebbende een dogter
out 6 jaeren
Jan Frans FAES d’oude sigh ten deele gheneirende met beenhauwen, synde cranck, out 75 jaeren en syne vrouwe
61 jaeren
Jan Baptiste BUYCK schoemaecker redelyck gestaet, out 60 jaeren, syne vrouwe 59 jaeren, een soon out 13 jaeren
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Pieter REMY, matsenaerdiender, cranck, out 72 jaeren, syne vrouwe 52 jaeren
Leonardus PILLIOEN, boerewerckman, wel gestelt, out 35 jaeren, syne vrouwe 30 jaeren, hebbende drie kynderen,
te weten een soon 9 jaeren, een idem 6 jaeren en een doghter out 2 ½ jaeren
Christiaen CAVEL, werckman wel gestaet, out 40 jaeren, syne vrouwe 38 jaeren, hebbende drie kynderen, te
weten een soon out 2 jaeren, een doghter 7 jaeren en een doghter 5 jaeren
Philippus ROELANT, werckman redelyck van gestaethede, out 50 jaeren, syne vrouwe 42 jaeren, hebbende vijf
doghters out 12, 10, 9, 7 en 4 jaeren
Pieter QUETSTROY, weduwaer en matsenaer diender, redelyck gestaet, out 57 jaeren, hebbende een doghter out
19 jaeren
Joannes BECUWE, boerewerckman, redelyck gestaet, out 33 jaeren, syne vrouwe 34 jaeren, heeft een soon out 4
jaeren
Vidua Frans VYLEIN d’oude, werckvrouwe, gestaet alsvooren, out 48 jaeren, hebbende een soon out 14 jaeren
geheel cranck van gestaethede
Baptiste HULLEBROUCK, boerewerckman, sleght gestelt, out 60 jaeren, syne vrouwse 56 jaeren, hebbende en
doghter out 16 jaeren
Frans LOOTEN, werckman, sleght gestelt, out 60 jaeren, syne huysvrouwe cleermaekege out 38 jaeren, hebbende
een soon van 8 jaeren en een van 4 jaeren
Caerel VERHAEGHE, niet connende wercken als sere sleght gestaet synde, out 79 jaeren
Carel FAES, werckman, wel gestelt out 34 jaeren, syne vrouw 31 jaeren, hebbende 4 kynderen te weten een soon
out tien jaer, drie doghters out 12, 10 en 7 jaeren
Bestede eenclipte persoonen en kynderen
Vidua CNAEPELYNCK seer cranck in t’ghesight, out 40 jaeren
Theresia SCHAEVE cranck gestaet out 37 jaeren
Antoine SAVOIR, leerende schoenmaecken, out 18 jaeren
Marie Cornelie DEBYSER, woonende met lantslieden, out 11 jaeren
Isabelle BEDERT, crancksinnigh out 28 jaeren
Eugenius BAELDEN, out 6 jaeren
Pieter DESAVER out 9 jaeren
Michiel Joannes DELHAYE, cranck gestaet, leerende de schaepen hoeden, out 17 jaeren
Jan Baptiste DELHAYE, out 13 jaeren
Joanna Victoria DELHAYE out 9 jaeren
Catrine Cecilia DELHAYE out 5 jaeren
Joannes Bertinus PIEREN out 11 jaeren
Francisca DECROP out 5 jaeren
Joannes DECROP, out 3 jaeren
Comt t’samen persoonen in den voorenstaenden nombre van huysgesinnen, kynderen etc. 73 persoonen
Dischenoten de welcke gerefuseert hebben te doen de noodige verclaerens segghende voortaen sonder hulpe van
den disch te connen leven ende hier niet min provisionelyck opghestelt
Vidua Joannes CALVEA, werckvrouwe hebbende drie kynderen
Frans FAES junior hebbende eene vrouwe en 4 kynderen, werckman
Joseph KLYNCKE, hebbende vrouwse en twee kynderen, werckman
Pieter AVE, hebbende vrouw en drie kynderen, wever
Pieter CARDOEN, werckman hebbende vrouwe en 4 kynderen
Aldus dese lyste (….) desen 3 decembre 1782
(get. F.J. DECONINCK)
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HUWELIJKSCONTRACTEN REGIO VEURNE
JOERI STEKELORUM
Onze FV-afdeling werd, dankzij één van onze leden, in de mogelijkheid gesteld om een collectie
huwelijkscontracten van de regio Veurne te digitaliseren. Het betreft 141 huwelijkscontracten uit de periode 16911795 die oorspronkelijk deel uitmaakten van het archief van de familie de Spot uit Veurne. Na het overlijden van
kanunnik de Spot werd dit archief door de erfgenamen verkocht via diverse veilinghuizen. Af en toe duiken delen
van dit archief in het commerciële circuit op. Deze 141 huwelijkscontracten maakten deel uit van een lot dat
verkocht werd op 9 oktober door antiquariaat Marc Van de Wiele in Brugge.
Onze afdeling stelt graag een scan van deze huwelijkscontracten ter beschikking voor de leden die het voor hun
genealogie kunnen gebruiken. Het volstaat een mail te sturen naar fv.westkust@gmail.com. Niet-leden betalen 3
euro voor een scan van het document.
Hieronder een lijst van de contracten, alfabetisch op naam van de man.
bruidegom

bruid

plaats

datum

nr

Aldeweirelt

Jacob

Vermarcq

Anne Mary Jacoba

Oostkerke

06-10-1731

41

Annaert

Jeronimus Jacobus

Provoost

Marie Rosalia
Constantia

Veurne

15-12-1766

128

Baert

Jaecques

Desmazieres

Jeanne Francoise

Oostkerke

01-02-1714

3

Ballion

Alexander

Demailly

Marie Cornelie

Oostkerke

23-09-1746

93

Ballion

Alexander

Geldof

Mary Joanne Jacoba

Oostkerke

21-05-1751

104

Baseure

Pieter Cornelis

Lassat

Joanne Cecilie

Oostkerke

12-10-1740

69

Baseure

Pieter Cornelis

Lassat

Joanne Cecilie

Oostkerke

12-10-1740

70

Bollaert

Adriaen

Vanlightervelde

Joanne Pieternelle

Oostkerke

08-02-1753

113

Bolle

Thomaes

Dewitte

Brigitte

01-02-1720

29

Bouche

Celestynus
Franciscus

Vandewiere

Godelieve Jacoba

15-04-1745

89

Boucneau

Jooris

Maelstaf

Jacoba

12-08-1724

30

Bourgoigne

Heindryck

Moenaert

Joanne Francoise

20-03-1738

54

Comeyne

Joannes Baptiste

Scheerssen

Pietronelle Eugenie

06-09-1738

60

Cordier

Theodor Franciscus

Defreyne

Marie Francoise

12-04-1752

108

Cornelis

Pieter

Annoot

Isabelle

18-01-1692

16

Cruydt

Jan

Pyckavet

Mary Terese

26-06-1716

2

Dacquet

Jacobus

Mannaert

Cornelie Constantia

00-00-1691

15

Debergh

Guislain

Breynaert

Victoria Bernardina

Veurne

24-11-1740

72

Deboeyser

Pieter Jacobus

Decroos

Joanne Jacoba

Kaaskerke

23-06-1741

76

Deboyser

Joseph Denys
Eugene

Hosten

Isabelle Jacoba

Veurne

07-01-1786

13

Deboyser

Pieter Jacobus

Hopsomer

Marie Francoise

Veurne

24-04-1765

126

Debruyne

Francois Hiachintus

Moenaert

Mary Terese

Oostkerke

30-01-1750

101

Debusschere

Judocus

Vercruysse

Marie Pietronelle

Veurne

12-04-1742

79

Degraeuwe

Franciscus

Chattellé

Angeline Regina

18-04-17XX

12

Degraeve

Hiacintus
Engelbertus

Vereecke

Isabelle Claere

Veurne

05-11-1767

131

Degrauwe

Isodoor

Dehondt

Victoria Genoveva

Veurne

24-12-1755

117

Degrauwe

Joannes Francois

Dewitte

Joanne Therese

Veurne

03-05-1770

134
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Oostkerke

Veurne

Veurne

Delacauw

Joannes Francois

Teerlynck

Anne Therese

Delaere

Pieter Josephus

Moenaert

Rosalia Constantia

Delahaye

Caerel

Annoot

Marie Francoise

Delahaye

Pieter Joannes

Wilmot

Demolder

Joannes Baptiste

Demoor

Veurne

28-08-1765

127

03-05-1753

114

Veurne

16-09-1739

67

Marie Therese

Veurne

18-06-1738

55

Annoodt

Anna Margriete

Veurne

29-07-1740

71

Jan Francois

Mobouck

Petronelle

Oostkerke

05-01-1727

36

Desaver

Dominicus Franchois

Haelewyck

Therese

12-04-1741

73

Deschryver

Jan Baptiste

Neve

Josepha Delphine

Lampernisse

12-05-1785

140

Desmaziere

Joannes Baptista

Duytschaver

Mary Terese

Oostkerke

08-07-1719

27

Desmedt

Alexander Norbertus

Goudtsmidt

Isabelle Francoise

Diksmuide

31-08-1733

43

Desmit

Carel Ludovicus

Huyssen

Marie Catherine

10-07-1738

57

Devos

Ermanus

Gheleyns

Anna Constantia

Lampernisse

20-08-1795

141

Devos

Urbanus Joannes

Proot

Joanna Therese

Beveren-Ijzer

23-06-1774

135

Devriere

Pieter Francois

Desmazier

Mary Jacoba

Oostkerke

10-07-1750

102

Devryere

Pieter Joannes

Spyckynck

Barbara Elisabeth

Veurne

12-04-1752

109

Dewaele

Philippus Jacobus

Bernaert

Marie Jacoba

Wulpen

29-04-1741

74

Dewas

Ferdinande

Hembo

Anne Therese

25-04-1742

82

Dewitte

Jacobus

Gelins

Genoveva Jacoba

SintCatharinakapelle

26-11-1735

44

Dewitte

Joannes Francois

Coopman

Rosa Claere

Veurne

14-05-1766

129

Dongryes baron
d'Ourges

Louis Theodore

d'Argenteau
(gravin)

Michelle Eugenie

(Henegouwen)

07-08-1731

6

Ducastelle

Joannes

Platteeuw

Mary Francoise

17-05-1738

64

Duhocquet

Jacobus Francois

Thieren

Anne Terese

19-11-1740

68

Flaheel

Pieter Franchois

Vandencasteele

Marie Isabelle

17-09-1738

56

Flooresoone

Felix Franciscus

Haelewyn

Anna Stasia

Veurne

04-09-1743

84

Geldof

Cornelis Urbanus

Allynck

Constantia Therese

Veurne

27-12-1758

122

Gesquiere

Pieter Anthoine

Coulier

Isabelle
Alexandryne

Veurne

30-08-1758

124

Gheleyns

Franciscus Bernardus
Ludovicus
Dehaeze

Marie Josepha

Veurne

17-06-1785

139

Gloorie

Joseph Emanuel

Vercamer

Jacoba Constantia

Oostkerke

05-04-1755

118

Goutsmidt

Pieter Joannes

Vandecasteele

Mary Clara

Diksmuide

09-11-1741

75

Haesebrouck

Jacobus Francois

Vandenbussche

Helene Francoise

Lampernisse

01-10-1732

42

Hollebeke

Christiaen Albertus

Vandenkerckhove Marie Joanne

28-03-1750

105

Hopsomer

Engelbertus
Josephus

Gheleyns

Jacoba Constantia

17-12-1784

138

Hosten

Joannes Baptiste

Desmedt

Petronelle Francoise Oostkerke

18-04-1744

88

Hosten

Pieter

Verhulst

Anne Mary

24-10-1752

14

Houvenaeghel

Pieter Fransois

Vermote

Isabelle Threse

Veurne

19-04-1758

121

Veurne

Huyghe

Joannes

Annys

Isabelle Clare

SintCatharinakapelle
(Bercle)

03-07-1749

97

Huyghe

Joannes Franchois

Devos

Cornillie Faustina

Eggewaartskapelle 27-03-1737

7

Inghelram

Pieter Jacobus

Lagache

Mary Joanne

Kaaskerke

24-12-1742

78
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Janssen

Augustyn Andries

Vandenbussche

Anne Terese

Eggewaartskapelle 07-04-1736

45

Lahaeye

Pieter Joannes

Demolder

Rosalia Isabelle

Veurne

81

Lahaye

Joannes Baptiste

Vermeesch

Joanne Cornelia

Lahaye

Leopoldus

Vandenbussche

Marie Catherine

Lamote

Jacobus

Bolle

Isabelle Clara

Lamote

Jacobus

Bolle

Isabelle Clara

Lancsweert

Ludovicus Jacobus

Louchaert

Lefebure

Xaverius Franciscus

Letten

18-07-1742

11
10-09-1738

59

Pervijze

25-11-1737

47

Pervijze

25-11-1737

51

Marie Angelyne

18-03-1746

10

Vandekerckhove

Joanne Therese

22-09-1742

80

Pieter Jacobus

Delacauw

Marie Catheryne

Lampernisse

26-06-1766

130

Ligneel

Pieter Jacobus

Weyns

Isabelle Francoise

Oostkerke

13-01-1746

94

Logier

Pieter

Maseman

Brigitta Joanna

Stuivekenskerke

09-05-1738

61

Logier

Pieter

Maseman

Brigitta Joanna

Stuivekenskerke

09-05-1738

62

Loonis

Pieter Joseph

Pyckes

Petronelle

Oostkerke

05-08-1752

111

Loovoet

Francois Benedictus

Kestelyn

Louise Eugenia
Judoca

Veurne

03-02-1751

106

Maeseman

Christiaen

Odein

Cathelyne

Oostkerke

01-07-1716

25

Moenaert

Carolus Ludovicus

Annaert

Godelieve Joanne

Oostkerke

22-03-1743

87

Moenaert

Carolus Ludovicus
Jacobus

Duytschaver

Mary Joanne Clare

Oostkerke

31-07-1749

99

Monteyne

Franchois Norbertus

Demolder

Marie Jacoba

05-08-1745

91

Nollet

Dominicus Jacobus

Vaniewaede

Joanne Jacoba

Eggewaartskapelle 09-05-1736

46

Osten

Pieter

Duytschaver

Mary Terese

08-08-1743

9

Petoen

Pieter Jacobus

Desmazieres

Mary Anne

Oostkerke

25-05-1720

28

Petoen

Pieter Jacobus

Vandevoorde

Mary Petronelle

Oostkerke

21-03-1724

31

Portier

Joannes jacobus

Jansseune

Jacoba Constantia

26-07-1748

95

Provo

Alexandre Judocus

Salmeys

Isabelle Cornellie

23-11-1746

92

Provoost

Philips Laurens

Deconynck

Victoria

Diksmuide

17-04-1719

26

Pyffroen

Carel

Vanvlamertynge

Mary Jacobe

Oostkerke

28-06-1727

37

Robyn

Joannes Josephus

Sobry

Pieternelle Therese

Veurne

11-07-1758

123

Ryckewaert

Cydroen

Aernouts

Joanne

Oostkerke

10-11-1752

112

Seltschotter

Joseph

Vandewalle

Marie Catherine

Veurne

13-03-1743

83

Snabbe

Jacobus

Pycke

Anna Therese

Veurne

27-03-1737

4

Snabbe

Jacobus

Baeselen

Isabelle Franchoise

Veurne

17-12-1738

58

Soete

Pieter Jacobus

Leroy

Marie JOanne

Veurne

18-05-1763

125

Spyckynck

Joannes Cornelis

Verhulst

Isabelle Clare

Oostkerke

30-01-1756

120

Spyckynck

Michiel

Jonckheere

Anne Marie

08-01-1707

17

Streeck

Carel Guillebert

Vermote

Mary Francoise

22-04-1726

34

Streeck

Guillebert Carel

Detollenaere

Rosalia Francoise

04-10-1737

49

Sys

Joannes Baptiste

Vandecasteele

Joanne Francoise

Stuivekenskerke

13-05-1745

90

Terly

Jacobus

Deleforterie

Marie Margriete

Veurne

03-06-1739

8

Terly

Jacobus

Deleforterie

Marie Margriete

Veurne

03-06-1739

66

Trehou

Joannes

Montagne

Anne Terese

Oostkerke

30-08-1749

98

Valcke

Joannes Baptista

Devos

Joanna Terese

Oostkerke

18-12-1749

100
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Oostkerke

Vandaele

Francois Xaverius

Matsaert

Brigitta Petronella

Oostkerke

08-11-1754

115

Vandaele

Francois Xaverius

Matsaert

Brigitta Petronella

Oostkerke

08-11-1754

116

Vandamme

Pieter Jacobus

Gheleyns

Marie Cornelie

Veurne

19-02-1783

137

Vandecasteele

Frans

Huys

Mary

Lampernisse

30-12-1704

19

Vandecasteele

Marijn

Vuylsteker

Anne Therese

04-07-1739

65

Vandecasteele

Pieter

Dewailly

Petronelle Francoise Ramskapelle

08-03-1725

33

Vandenabeele

Guylliames

Blomme

Cathelijne

Lo

24-05-1702

18

Vandenameele

Jan

Meny

Anne Mary

Oostkerke

03-07-1707

20

Vandenberghe

Jacobus Albertus

Vandencasteele

Mary Catheryne

Nieuwkapelle

05-03-1725

32

Vandenbussche

Joannes Baptiste

Vandenberghe

Genoveva

Veurne

02-04-1778

136

Vandenbussche

Ludovicus Joannes

Pauwels

Genoveva Rosalia

Veurne

25-04-1743

85

Vandenbussche

Pieter Jacobus

Demolder

Marie Therese

12-08-1750

103

Vandevelde

Pieter Joannes

Decroos

Joanna Jacoba

22-08-1733

5

Vandevoorde

Florens

Wyllie

Joanne Emerentiane

16-03-1727

35

Vankemmelbeke

Cornelis

Vanleke

Constantia Therese

Veurne

12-09-1752

107

Vanloo

Pieter

Dehaese

Dorothea Perpetua

Oostkerke

27-04-1752

110

Vanpoucke

Pieter Jacobus

Coussaert

Anne Marie

Veurne

24-01-1742

77

Vanthuyne

Pieter

Vandenbroele

Mary Anne

23-04-1707

21

Vanthuyne

Pieter

Dubois

Petronelle

04-05-1715

24

Vanvlamertynghe Louis

Byloo

Petronelle

Oostkerke

10-03-1731

40

Vanywaerde

Pieter

Vanhecke

Isabelle Terese

Pervijze

01-06-1737

48

Vercamer

Joannes Josephus

Samyn

Mary Francoise

26-04-1738

63

Vereecke

Joannes Baptista

Desmazier

Joanne Terese

08-08-1743

86

Verhelst

Jacob

Gheeraert

Mary Catheryne

15-10-1711

23

Verleure

Pieter Joannes

Vannecke

Mary Joanna

Pervijze

31-08-1737

52

Verleure

Pieter Joannes

Vannecke

Mary Joanna

Pervijze

31-08-1737

53

Vermarcq

Joannes

Thieren

Monica

Oostkerke

30-04-1728

39

Vermeire

Joannes

Aernout

Joanne

SintCatharinakapelle

25-03-1737

50

Vermout

Lodewyck Laureyns

Depuydt

Barbera Josepha

Veurne

30-06-1768

132

Verscheure

Joannes

Verhelst

Dorothea

24-04-1708

22

Voordecker

Jacobus Henricus

Debeerst

Bregita Constantia

Veurne

09-01-1756

119

Voordecker

Martinus

Delacauw

Constantia

Kaaskerke

25-01-1727

38

Vramboudt

Pieter Jacobus

Nollet

Anna Barbera

Veurne

06-06-1768

133

Wantier

Joannes Baptiste

Jansseune

Jacoba Constantia

Oostkerke

05-04-1749

96

Stuivekenskerke

Oostkerke
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WAAROM DRAGEN VEEL EDELEN DE VOORNAAM GHISLAIN ?
GABY VAN CANNEYT
Bij het herbenoemen van bidprentjes heb ik al deze personen uit de adel virtueel ontmoet. Hierbij is mij
opgevallen dat zoveel personen uit dit milieu de naam Ghislain of Ghislaine dragen en dan nog opvallend veel als
laatste van hun serie voornamen. Wie mij de reden voor dit fenomeen kan bezorgen zou me ten zeerste voldoening
schenken.
Cornet de Grez Ferdinand Gomaire Ghislain
Cornet de Grez Julienne Henriette Ghislaine
Cornet de Grez Louise Juliette Marie Ghislaine
Cornet de Grez Octavie Marie Thérèse Antoinette Idesbalde Ghislaine
d’Alcantara Emma Anatole Ghislaine
D’Hoop Hubert Eugène Georges Marie Joseph Ghislain
De Bie de Westvoorde Jules François Ghislain
de Bruges de Gerpinnes Marie Josephine Ghislaine Charlotte
de Burbure de Wezembeek Marie Leonie Sidonie Ghislaine
de Croeser de Berges Edouard Marie Ghislain
de Crombrugghe de Looringhe Christine Isabelle Marie Ghislaine
de Crombrugghe de Looringhe Emmanuel Christian Marie Godelieve Colette Bruno Marie Ghislain
de Crombrugghe de Looringhe Gontran Ida Marie Joseph Ghislain
de Crombrugghe de Looringhe Victor Auguste Pie Jean Ghislain Marie
de Crombrugghe de Looringhe Werner Auguste Alexandre Marie Joseph Ghislain
de Crombrugghe de Picquendaele Philippe Charles Fréderic Marie Ghislain
de Kerckhove de Denterghem Octavie Marie Rosalie Constance Jeanne Ghislain
de Kerckhove de Denterghem Philippus Maria LudovicusGonzaguaGhislanus
de PeellaertArents de Beerteghem Denise Emma EugenieValerie Charlotte Marie Ghislaine
de Schietere de Lophem Jean Stéphane Hector Marie Ghislain
de Thibault de Boesinghe Marguerite Marie Louise Charlotte Joseph Désirée Ghislaine
Del Fosse et d’Espièrres Ignace Auguste Marie Antoine Joseph Gerard Ghislain
Fontainas Marie Cathérine Antoinette Ghislaine
Herry Edith Marguerite Marie Caroline Ghislaine Colette
Herry Germaine Marie Colette Ghislaine Anna
Iweins de Wavrans Georges Jules François Antoine Marie Ghislain
Janssens de Bisthoven Ferdinand Alphonse Leon Gustave Marie Ghislain
Joos de ter Beerst Albert Georges Eugene Hector Marie Ghislain
Pangaertd’Opdorp Robert Egide Marie Ghislain
Parthon de Von Berthe Louise Elisabeth Marie Joseph Ghislain
Pecsteen Raymond Edouard Arthur Colette Ghislain
Peers de Nieuwburgh Albert Eduard Irenée Chrétien Ghislain
Piers de Raveschoot Eugène Alfred Joseph Ghislain Marie
Piers de Raveschoot Jeanne EugenieJosephine Marie Ghislaine
Piers de Raveschoot Stanislas Théodore Marie Ghislain
Rapaert de Grass Jacques Marie Joseph Ghislain Etienne
Rapaert de Grass Roland Paul Antoine Marie Ghislain
Stas de Richelle Arthur Edouard Victor Marie Ghislain
Stiénon du Pré Marie Julie Françoise Xavière Antoine Joséphine Ghislaine
Stockhove deBuytswalle Isabelle Marie Cathérine Ghislaine
Stockhove de Buytswalle Jean Aubert Ghislain
Surmont de Volsberghe Albéric Paul Marie Ghislain
Surmont de Volsberghe Claire Victoire Marie Ghislaine
Surmont de Volsberghe Jeanne Marie Joséphine Anne Antoinette Ghislaine
Surmont de Volsberghe Marie Antoinette Joséphine Anne Eudoxie Ghislaine
Surmont de Volsberghe Ursule Gabriëlle Marie Ghislaine
Tack Daniel Henri Raymond Marie Corneille Ghislain

56 | jrg. 15 nr. 4

KWARTIERSTAAT VAN 100-JARIGE IRÈNE ALDERWEIRELDT
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KWARTIERSTAAT VAN 100-JARIGE ELISABETH VANLEKE
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Aanvullingen kwartierstaat van 100-jarige Irène ALDERWEIRELDT
KW 22 = weduwnaar Eugenia Carolina DEGRAEVE (+Sint-Pieterskapelle, 28-01-1815)
KW 23 = xx Sint-Pieterskapelle, 22-07-1835 Karel Lodewijk VANHOUTTE °Westende, 27-10-1812
KW 24 = xx Maria Anna VANHECKE
KW 32 & 33 = Petrus Jacobus ALDERWEIRELDT (°Beveren-Ijzer, 12-09-1759 +Beveren-Ijzer, 24-02-1807) x BeverenIjzer, 08-10-1782 Regina Jacoba Philippina DENDECKER (°Pollinkhove, 1754 +Beveren-Ijzer, 20-12-1847)
KW 34 & 35 =Joannes Ludovicus ROOTAERT &Maria Catharina CANDAELE
KW 36 & 37 = Petrus Albertus ALLACKER (+Alveringem, 15-05-1791) & isabella Clara DELEU (+Alveringem, 08-111796)
KW 38 & 39 = Jacobus Josephus HENNEBEL (+Sint-Rijkers17-09-1796) & Anna Maria DINNEKEIN
KW 40 & 41 = Joannes Franciscus DEWITTE (herbergier-handelaar) & Rosa Clara COOPMAN
KW 42 & 43 = Joannes Raymondus TORRELLE (burgemeester Wulveringem in 1810, landbouwer) &Josepha
Constantia DESCHODT
KW 44 & 45 = Joannes Baptista DEKEYSER (+Sint-Pieterskapelle, 22-12-1794) & Petronilla Theresia HOSTEN (+SintPieterskapelle, 28-02-1802)
KW 46 & 47 = Franciscus Bernardus DECAT (+Leke, 24-04-1820) & Joanna Clara DUYTSCHAVER (+Leke, 04-12-1810)
KW 48 & 49 = N.N. & Isabella HAEST
KW 50 & 51 = Felicianus ANNYS & Maria Joanna GODERIS
KW 52 & 53 = Petrus EVERAERT (+Koekelare, 03-06-1810) & Maria Joanna BAEKELAND
KW 54 & 55 = Alexander LORTEEUW (+Koekelare, 21-04-1810) & Rosalia PIERLOOT
Kw 56 & 57 = Joannes Baptista VANNIEUWKERCKE (°Staden) & Petronilla Theresia FAES (°Werken)
KW 58 & 59 = Cyprianus WILLAERT (°Handzame) & Maria Theresia VEREECKE (°Kortemark)
KW 60 & 61 = Jacobus Winnocus VANDAELE & Angelina Constantia MALLENGIER
Aanvullingen kwartierstaat van 100-jarige Elisabeth Vanleke
KW 32 & 33 = Joannes Norbertus VANLEKE (°Steenkerke, 25-07-1743) & Isabella Clara CREUS
KW 34 & 35 = Josephus BOSTYN & Constantia DELOBBEL
KW 36 & 37 = Joannes Baptista TROOSTER & Theresia VERSCHOOTE
KW 38 & 39 = Josephus COMMEYNE & Maria VERWEERDER
KW 40 & 41 = Pierre Francois WILLERVAL (°Pas-en-Artois (F), 17-05-1755 +Zuydcoote (F), 24-05-1804) & Marie Rosalie MACQ
(°Halloy (F), ca. 1750 +Koksijde, 04-08-1809)
KW 42 & 43 = Josephus Albertus VERWEIRDE (°Hoogstade, ca. 1732 +Koksijde, 29-01-1801) & Joanna Theresia TORHOUT
(°Veurne, ca. 1740 +Koksijde, 09-02-1795)
KW 44 & 45 = Petrus Jacobus VANDEVELDE (°Veurne) & Joanna Theresia HOUVENAGHEL (°Oostkerke)
KW 46 & 47 = Petrus Jacobus DELANGHE (°Adinkerke, 17-09-1734 +Veurne, 09-06-1807) & Constantia Theresia CORDIER
(°Adinkerke, 29-08-1739 +Veurne, 08-02-1810)
KW 48 & 49 = David VANDENBUSSCHE (+Pervijze) & Maria Catharina DETOLLENAERE (+Pervijze)
KW 50 & 51 = Joannes DANNEEL (°Langemark, ca. 1680)& Maria Jacoba ACQUET (°Beerst)
KW 52 & 53 = Pieter MAENHOUT (°Hansbeke +Bredene, 25-08-1795) & Anna Rosa LAUWRYNS (°Vlissegem)
KW 54 & 55 = David Carolus DESWAEF (°Oostkerke bij Brugge) & Petronilla DEWEERDT (+Bredene, 09-04-1789)
Kw 56 & 57 = Adrianus WINNOCK (+Ramskapelle, 18-09-1773) & Maria SLABBINCK (+Ramskapelle, 25-07-1793)
KW 58 & 59 = Henricus HENDRICKX (+Stene, 14-05-1767) & Maria Francisca BAESELEN (+Stene, 10-12-1761)
KW 60 & 61 = Christianus LAUWERS (°Eernegem) & Joanna JANSSENS (°Bekegem)
KW 62 &63 = Petrus VERMEULEN & Maria Anna BROUCKE
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NOTABELEN IN HET KANTON VEURNE OP 28 JUNI 1804
GABY VAN CANNEYT & JOERI STEKELORUM
Departement de la Lys, 2ième arrondissement, canton de Furnes - Assemblée de canton an 12.
Registre ouvert depuis le 1 jusq’au 9 messidor inclusivement, pour reçevoir les noms des notables communaux,
qui auront déposé leurs bulletins
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Looten
Moeneclaey
Lafranco
De Man
De Spot
Commeyne
Dewitte
Van Baekel
Van Baekel
Janssen
Dewitte
Delacauw
Tyrou
Eecke
Jonckheere
Schipman
Muys
Peuteman
Deprey
De Maziere
Bernier
Dacquet
Bril
Merlevede
Bril
Ollivier
Bernier
Ryckeboer
Maes
Ackerman
Floor
Feys
Caulier
Bonefaes
Desandt
Bonefaes
de Schoolmeester
de Spot
Huseel
Torrelle
Moutonnier

Denys
Joseph
Albert Pieter
Jaques
Pierre
Anthone
Pierre
François
Balthazar
W.
Frans
Norbert
Louis
Pierre
Pierre
Joseph
Joseph
Joseph
Charles
Guillaume
Bernard
Eugene
Bernard
Pierre Andre
Roland Antoine
Pierre
Charles
Laurent
Pierre
Eugene
Philippe
Philippe
Joseph
Englebert
Philippe
Constantin
Guillaume
Pierre

propriétaire
procureur imperial
president du tribunal
juge au tribunal
propriétaire
maître bouché (meester beenhouwer)
recepteur (ontvanger)
ex juge de paix
avoué (procureur)
maire (burgemeester)
pratiquer
adjoint au maire
agriculteur
agriculteur
agriculteur
agriculteur
agriculteur
rentier (rentenier)
cultivateur
curé (pastoor)
propriétaire
propriétaire
huissier (gerechtsdeurwaarder)
brasseur (brouwer)
huissier (gerechtsdeurwaarder)
propriétaire
propriétaire
maire
adjoint (schepen)
brasseur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
propriétaire
propriétaire
notable
marchand
percepteur (ontvanger)

Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Adinkerke
Veurne
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Adinkerke
Veurne
Adinkerke
Diksmuide
Veurne
Veurne
Leisele
Veurne
Leisele
Veurne
Veurne
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Leisele
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Carton
Noë
Bernier
Tahon
Missu
Van Tortelboom
Bauden
Colen
Demoor
Huyghe
Rilhof
Deband
Dutour
Loncke
Vanstaen
Deman
Ryx
Janssone
Prignot
Bernier
De Coninck
Terrelynck
Top
Schottey
Croliez
Debats
Le Roy
Verkynderen
Vanhoutte
David
David
Degans
Detollenaere
Rillof
Deplat
Blancard
Proot
Dedullen
Rouserez
Dewulf
Samper
Vandenbussche
Deprey
Dequeeker
Vandewalle
Deschot
Dewitte
Vermarcke
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François
Charles
Jean
Pierre François
François
Pierre
Thomas
Jean
François
Louis
Louis
François
Pierre
Pieter
Joseph
Albert Pieter
Norbert
François
Henry
Jacques
Pierre
Philippe
François
François
Eugene
Joseph
Victor
Omer
Pierre
François
François
François
Pierre
Jean
Alexander
François
Pierre
Pierre
Laurens
Adrien
Louis
Jean
Albert
Pierre
François

notaire
notable
notable
maire
cultivateur
cultivateur
adjoint (schepen)
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
arpenteur (landmeter)
griffier
aubergist (herbergier)
negociant (groothandelaar)
fils, homme de loi
notable
notable
maire
secretaire
notaire
maire
cultivateur
boucher (beenhouwer)
cultivateur
cultivateur
cultivateur
meunier (molenaar)
maire
maire
cultivateur
cultivateur
percepteur (ontvanger)
cultivateur
cultivateur
meunier (molenaar)
cultivateur
cultivateur
marchand brasseur
agriculteur
cultivateur
cultivateur
griffier
cultivateur
notable
meunier
adjoint
substituut

Veurne
Veurne
Veurne
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Steenkerke
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Wulveringem
Houtem
Houtem
Houtem
Houtem
Houtem
Houtem
Houtem
Vinkem
Wulveringem
Wulveringem
Wulveringem
Wulveringem
Steenkerke
Veurne
Houtem
Leisele
Leisele
Alveringem
Vinkem
Leisele
Veurne
Veurne
Leisele
Alveringem
Wulveringem
Veurne
Veurne

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Dedeurwaerder
Decae
Groensteen
Janssen
Mesdagh
Sobry
Bouckxsoone
Spyckinck
Dehaene
Tahon
Provoost
Duthoo
Allaert
Allaert
Ketelers
Demolder
Vandewoude
Vanderheyde
Vlaminck
Ange
Dubois
Deblieck
Moenaert
Lehouck
Vanderbrugge
Houtman
Huygebaert
Geldof
Follet
Duchatelez
Coppin
Lahaye
Lauwaert
Deconinck
Follet
Matsaert
Minne
Moenaert
Herwijn
Herwijn
Pichonico
Bonte
Coucke
Verbeke
Zwyndedauw
Marannes
Morlion
Vandenberge

Jacques
Felicien
Pierre
Frans
Philippe
Pierre
Pierre
Frans
Pierre
Cosme
Jacques
Charles
Charles
François
Balthasar
François
Jean
Charles
Pierre
Henry
Jacques
Louis
Jean
Frans
Charles
Ferdinand
Jacques
Jean Baptist
Marin

notable
maire
ex juge de paix
rentier
cultivateur
marchand bouché
rentier
cultivateur
negociant (handelaar)
cultivateur
cultivateur
aubergiste (herbergier)
negociant (handelaar)
huissier (deurwaarder)
maire
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
maire
rentier
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
arpenteur (landmeter)
maire
cultivateur
cultivateur
cultivateur

Frans
Jean
Pierre
Pierre
Jean
Hubert
Philippe
Philippe, fils
Joseph
Pierre
Jean
Jean
Jean Baptist
Henry
Pierre
Jean

maire
brasseur (brouwer)
meunier
cultivateur
cultivateur
percepteur (ontvanger)
adjoint (schepen)
sousprefet (onderprefect)
maire (burgemeester)
secretaire du sousprefet
charpentier (schrijnwerker)
cultivateur
notable
cultivateur
adjoint (schepen)
notaire
cultivateur

Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Alveringem
Sint-Jacobs-Kapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Eggewaartskapelle
Houtem
Alveringem
Oeren
Oeren
Oeren
Lampernisse
Sint-Jacobs-Kapelle
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Bulskamp
Veurne
De Moeren
Veurne
Bulskamp
De Moeren
Bulskamp
Bulskamp
De Moeren
Alveringem
Alveringem

jrg. 15 nr. 4 |

63

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Decortte
Looten
Maes
Vanderheyde
Beke
Desenap
Morillion
Rommelaere
Angillis
Detollenaere
Verweerder
Kinget
D'Acquet
Vandermeesch
Devoogel
De Moucheron
Tack
Francos
Bertrem Dubuysson
De Brauwer
Messiaen
De Siere
De Molder
Vermeesch
Barbier
Van de Zande
Missu
Tack
Verwaerde

Jean
Jean
Alexandre
Dominique
Thomas
Guillaume
Jacques
Leonard
Jacques

Charles
Ange
Alexandre
Jean Ignace
Charles
Frans
Frans
Norbert
Henderyck
François Albert
Robert
Jean Jacques
Jean
Basile

negociant (handelaar)
cultivateur
notable
notable
boulanger
medecin
cultivateur
cultivateur
adjoint (schepen)
cultivateur
maire (burgemeester)
cultivateur
notable
president de l'assemblé
cultivateur
notable
notable
avoué (procureur)
greffier (griffier)
negociant (handelaar)
maire
notable
president du conseil d'Arr.
negociant (handelaar)
medecin
agent d'affaires
maire
notaire

Alveringem
Alveringem
Veurne
Alveringem
Alveringem
Veurne
Oostkerke
Oostkerke
Oostkerke
Oostkerke
Koksijde
Leisele
Veurne
Veurne
Adinkerke
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Sint-Rijkers
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Nieuwkapelle
Veurne

Clos et arretté le present régistre contenant le nombre de 166 notables qui ont avoir leurs vœux conformement
aux loix, Furnes ce 9 messidor an 12 à six de relevé.
(Stadsarchief Veurne, nieuw archief nr. 163)
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