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afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN
Zondag 20 maart 2016 om 10 uur

Voordracht door Michel Bouttry over de oorlog ’14-‘18 in
Erfgoedhuis Bachten de Kupe (zie aankondiging op pag.15)

Zondag 24 april 2016 om 10u30

Erfgoeddag: rondleiding op de stedelijke begraafplaats Oude
Vestingstraat van Veurne o.l.v. Joeri Stekelorum

Vrijdag 20 mei 2016

Bezoek aan het Rijksarchief Gent, Italiaans restaurant en het
huis van Alijn (zie advertentie in deze nieuwsbrief op pagina
2 met meer info)

Zondag 16 oktober 2016 om 10 uur

10 uur: heksenprocessen ( door Marcel Denduyver)

Zondag 4 december 2016 om 10 uur

Gebruik genealogische bronnen op het internet (tips en trics)
door Joeri Stekelorum

IN DIT NUMMER
Vrijdag 20 mei 2016 Daguitstap naar Gent
Gedigitaliseerde Popp-kaarten op de website van de Koninklijke Bibliotheek
van België
Begrafenis van Pierre Dalle
Kwartierstaat van Pierre Dalle
Kwartierstaat van 100-jarige Margaretha Vermeulen
Lijst van teruggekeerde personen naar Nieuwpoort na WO I
BIDOC: een beheerssysteem voor alle bibliotheken van FV
nieuwe rubriek: vraag en antwoord
vernieuwing lokaal - oproep hulp bij klasseren van rouwbrieven en bidprentjes
- rouwbrieven fonds lams consulteerbaar
Aankondiging Voordracht WO I door Michel Bouttry
Antwoord op de vraaag: “Waarom dragen veel edelen de voornaam Ghislain?”
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GEDIGITALISEERDE POPP-KAARTEN OP DE WEBSITE VAN DE KONINKLIJKE
BIBLIOTHEEK VAN BELGIË.
JOERI STEKELORUM/PHILIP OVERBERGH
Tussen 1842 en 1879 werkte Philippe-Christian Popp aan zijn Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Dit is een
verzameling kadasterkaarten op schaal 1:5000 van zowat alle gemeenten in de provincies Brabant, Henegouwen,
Luik, Oost-Vlaanderen en ook West-Vlaanderen. Bij de kaarten werden ook ‘leggers’ gepubliceerd, lijsten waarop
men kon nagaan welk perceel bij welke grondeigenaar hoorde. De Poppkaarten zijn onmisbaar bronnenmateriaal
voor iedereen die op één of andere manier bezig is met historische geografie. Hierna vind je de link naar de
deelgemeenten van ons arrondissement:
gemeente

legger

Kaart

Alveringem

http://uurl.kbr.be/1046957

http://uurl.kbr.be/1039964

Oeren

http://uurl.kbr.be/1047045

http://uurl.kbr.be/1040252

Sint-Rijkers

http://uurl.kbr.be/1047076

http://uurl.kbr.be/1040340

Izenberge

http://uurl.kbr.be/1047003

http://uurl.kbr.be/1040142

Leisele

http://uurl.kbr.be/1047015

http://uurl.kbr.be/1040176

Hoogstade

http://uurl.kbr.be/1046997

http://uurl.kbr.be/1040122

Gijverinkhove

http://uurl.kbr.be/1046991

http://uurl.kbr.be/1040096

Beveren-IJzer

http://uurl.kbr.be/1047139

http://uurl.kbr.be/1040475

Stavele

http://uurl.kbr.be/1047078

http://uurl.kbr.be/1040342

Veurne (stad)

http://uurl.kbr.be/1046987

http://uurl.kbr.be/1040085

Veurne (buiten)

http://uurl.kbr.be/1046988

http://uurl.kbr.be/1040086

Avekapelle

http://uurl.kbr.be/1046194

http://uurl.kbr.be/1039956

Booitshoeke

http://uurl.kbr.be/1046964

http://uurl.kbr.be/1040001

Bulskamp

http://uurl.kbr.be/1046213

http://uurl.kbr.be/1040011

De Moeren

http://uurl.kbr.be/1047027

http://uurl.kbr.be/1040213

Eggewaartskapelle

http://uurl.kbr.be/1046227

http://uurl.kbr.be/1040069

Houtem

http://uurl.kbr.be/1047000

http://uurl.kbr.be/1040129

Steenkerke

http://uurl.kbr.be/1047081

http://uurl.kbr.be/1040350

Vinkem

http://uurl.kbr.be/1047091

http://uurl.kbr.be/1040371

Wulveringem

http://uurl.kbr.be/1047112

http://uurl.kbr.be/1040436

Zoutenaaie

http://uurl.kbr.be/1047125

http://uurl.kbr.be/1040463

Adinkerke

http://uurl.kbr.be/1046956

http://uurl.kbr.be/1039954

Koksijde

http://uurl.kbr.be/1046972

http://uurl.kbr.be/1040037

Oostduinkerke

http://uurl.kbr.be/1047041

http://uurl.kbr.be/1040243

Wulpen

http://uurl.kbr.be/1047110

http://uurl.kbr.be/1040429

Nieuwpoort

http://uurl.kbr.be/1047035

http://uurl.kbr.be/1040232

Sint-Joris

http://uurl.kbr.be/1047069

http://uurl.kbr.be/1040323

Ramskapelle

http://uurl.kbr.be/1047058

http://uurl.kbr.be/1040283
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BEGRAFENIS VAN PIERRE DALLE
CHANTAL LOONES
Een lokale krant beschreef de begrafenis van Pierre (Pieter) Dalle.
Woensdag 12 januari 1916 werd één van de kinderen uit de Belgische schoolkolonie van Caudebec-en-Caux onder
massale belangstelling begraven.
De plechtigheid ging niet door in de te kleine kapel van het plaatselijke hospitaal waar de jongen was gestorven
maar in de kerk die de deken van het dorp ter beschikking had gesteld.
Zijn 4 jaar jongere broer Maurice ging vooraan de begrafenisstoet naar de kerk waar een mis werd opgedragen
door priester Dubois, aalmoezenier van de schoolkolonie.
Naast alle jongens, leerkrachten, religieuzen en personeel van de schoolkolonie waren ook kinderen van de drie
dorpsscholen, drie vrije scholen aanwezig en talrijke inwoners van Caudebec- en-Caux anwezig.
Na de mis, die door de jongens uit Westhoek werd gezongen, trok de stoet voor een laatste groet naar de lokale
begraafplaats onder leiding van de deken.
Zonder de ouders van het overleden kind die in België waren gebleven en zonder de broers die soldaat waren en
misschien nog niet op de hoogte waren van het overlijden.
De 13 jarige Pierre (Pieter) Dalle (°11.2.1903) afkomstig uit Sint-Joris aan de IJzer (een deelgemeente van
Nieuwpoort) was gestorven aan een acute hersenvliesontsteking en was de zoon van Henri en Rosalie Simoens.
Na Achille Sercu uit Zonnebeke die op 18 november 1915 in l’Hôpital de l’Alliance van Yvetot stierf was dit het
tweede sterfgeval in de schoolkolonie van Caudebec-en-Caux.
De schoolkolonie van Caudebec-en-Caux werd nochtans regelmatig bezocht door de plaatselijke dokters Bréchot
en Solau, luitenant dokter Viane tandarts en oogarts Majoor Gulezowzki.
Bron : Ghislain Kuyle - ghislainkuyle@me.com
https://oorlogskantschool.wordpress.com/kinderen/les-enfants-de-lyser/
https://www.facebook.com/oorlogs.kantschool?fref=ts

Hospitaal waar Pierre Dalle overleed op 10 januari 1916
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De ouders van Pieter Dalle (Foto van Eddy Dalle):

De kerk waar Pieter Dalle werd begraven.

Waar ligt Caudebec-en-Caux ?

jrg. 16 nr. 1 |

5

KWARTIERSTAAT VAN PIETER DALLE
JOERI STEKELORUM
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KWARTIERSTAAT VAN 100-JARIGE MARGARETHA VERMEULEN.
JOERI STEKELORUM
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Pieter Dalle:
KW 5 = xx Saint-Pol-sur-Mer (F), 15-04-1887 Gabriel MAERTENS zv/ Carolus & Henrica Deman °Leke, 21-02-1848
KW 21 = weduwe Joannes HAMELINCK (°Oudenburg)
KW 32 & 33 = Francois Paul DAL (marchand) & Marie Anne Josephe HASBROUCQ
KW 34 & 35 = Antoine FINART & Martine LONGFILS (x Fresnes sur Escaut (F), 1748
KW 36 & 37 = Cornelius FRAEYE & Jacoba CORNELIS
KW 38 & 39 = Joannes DEWAELE & Genoveva BOUVERY
KW 40 & 41 = Petrus GHYSELBRECHT (°Slijpe) & Dymphna JONCKHEERE (°Lombardsijde)
KW 42 & 43 = Joannes Baptsita JONCKHEERE (°Alveringem ) & Jacoba Constantia VANDEVELDE (°Veurne Walburga)
KW 44 & 45 = Philippus Antonius LEHOUCK & Aldegonda Joanna RABAEY
KW 46 & 47 = Petrus BOUDENS & Regina ROELOF
KW 48 & 49 = Jacobus Joannes SIMOENS & Amelberga DE CLERCK
KW 54 & 55 = Laurentius DEBRUYNE & Maria Cecilia RESPALIE
KW 62 & 63 = Josephus CLOET & Maria Constantia DEVRIESE

Aanvullingen bij de kwartierstaat van Margaretha Maria Cornelia Vermeulen:
KW 4 = xx Elodie DEREYGHER
KW 13 = xx Leisele, 02-06-1884 Jacobus Antonius SMAEGHE (°Leisele, 22-03-1840 + Leisele, 09-12-1920)
KW 14 = wed. Amelia Catharina CLITEUX (+Houtem, 17-04-1865)
KW 32 & 33 = Mattheus Josephus VERMEULEN (+Vlamertinge, 09-10-1809) & Maria Joanna Theresia HOEVENAGHEL
(+Vlamertinge, 24-04-1821)
KW 34 & 35 = Jacobus Ludovicus HENNION & Maria Theresia HUYGHEBAERT
KW 36 & 37 = Albertus Carolus LACANTE (+Elverdinge, 13-11-1789) & Angela Eugenia VERHAEGHE
KW 38 & 39 = Ignatius BRUNEEL (+Woesten, 21-05-1786) & Maria Joanna DEHOUCK (+Woesten, 12-02-1797)
KW 40 & 41 = N.N. & Anna Theresia TOP (°Leisele, 27-08-1781)
KW 42 & 43 = Joannes BOTS & Maria BOURY
KW 44 & 45 = Joannes Baptiste DECOCK & Isabella MERLEVEDE
KW 46 & 47 =Balthazar DEVISCH (smid) & Constantia CLARYS
KW 48 & 49 = Petrus Jacobus CARLIER (+Proven, 02-02-1801) & Maria Magdalena Cornelia BLONDEEL (+Proven, 2105-1784)
KW 50 & 51 = Ferdinandus Jacobus VERLEENE & Rosalia SEZIER (+Leisele, 15-12-1794)
KW 52 & 53 = Jacobus Cornelis VIGOREUX (+Lille (F) in het militair hospitaal, 17 floreal XI = 07-05-1803) & Isabella
Dorothea PAUWELS (+voor 1802)
KW 54 & 55 = Pieter Joannes KNOCKAERT (+Leisele, 16-03-1817) & Maria Cecilia WERQUIN
KW 56 & 57 = Augustin Pacifique MARY (+Lestrem (F), 03-12-1801) & Amelie SAINT MICHEL
KW 58 & 59 = Carolus Joannes DECAE (+Proven, 28-02-1814) & Maria Francisca MAHIEU (+Proven, 03/1814)
KW 60 & 61 = Pieter Cornelius HAEUW & isabella Rosa DESCHEPPER
KW 62 & 63 = Philippus Jacobus PALYNCK (+Houtem, 21-04-1822) & Isabella Rosalia DEBLAUWE
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LIJST VAN TERUGGEKEERDE PERSONEN NAAR NIEUWPOORT NA WO I
HILON VANLEENHOVE
In het archief van de stad Nieuwpoort vonden we een lijst van naar de stad terug gekeerde inwoners in 1919.
We vermelden de naam, het beroep (zb = zonder beroep) en de datum van terugkeer, per huisgezin.
In het boek Frontstad in de grote oorlog, de burgerbevolking van Nieuwpoort tijden en na WO I van Peter
Vandenabeele (uitg. De Krijger, 2015) wordt de terugkeer van de bevolking uitgebreid beschreven. Omdat de stad
volledig verwoest was, namen enkele inwoners hun intrek in woningen in naburige gemeenten. Het is pas in de
lente van 1919 dat enkele Nieuwpoortse gezinnen opnieuw hun intrek namen in Nieuwpoort. De sasknechten waren
de eersten die terug keerden. Ze vonden een onderkomen in onderaardse schuilplaatsen die de soldaten hadden
achtergelaten. Anderen timmerden zelf een barak in elkaar, waarvoor het materiaal maar voor het grijpen lag.
De levensomstandigheden moeten voor die eerste inwoners zeer primitief en ongezond zijn geweest, aldus Peter
Vandenabeele.

Puinen van de kerk en huizen van Nieuwpoort, 16-05-1918 (bron:archief Heemkring Bachten de Kupe)

1. Adam Joris herbergier | Adam Maria zb | Adam Leonia zb | Adam Juliette zb (03/05/1919)
2. Adam Pieter werkman | Arnoys Elisa zb | Adam Frans zb | Adam August zb (16/09/1919)
3. Aesaert Philip werkman | Delahaeye Emerentia zb | Aesaert Angéle zb | Aesaert Philomena zb | Aesaert Christina zb |
Aesaert Pieter zb | Aesaert Clara zb | Aesaert Gerardine zb | Aesaert Elisabeth zb (15/09/1919)
4. Beke Theophiel sluismeester | Vanborne Silvie zb | Beke Henri zb | Beke Georges zb (15/04/1919)
4bis Ryckewaert Rosalia zb (15/04/1919)
5. Beschuyt Joseph schuitvisser | Monteny Maria zb | Beschuyt Georgius werkman | Beschuyt Pieter werkman | Beschuyt
Leopold werkman | Beschuyt Gaston werkman (02/10/1919)
6. Beschuyt Oscar schuitvisser | Vroman Arthurine zb | Beschuyt Florent zb | Beschuyt Rachel zb | Beschuyt Helena zb
(02/06/1919)
7. Blomme Ildefons herbergier | Quaegebeur Celestina zb | Blomme Clementia zb | Blomme Adriana zb (02/06/1919)
8. Bonjé Frans werkman | Mercier Maria zb | Bonjé Anna zb | Bonjé Georgius zb | Bonjé Rachel zb | Bonjé Antoine zb
(15/09/1919)
9. Bonjé Juliaan werkman | Parmentier Maria zb | Bonjé Frans zb | Bonjé Karel zb | Bonjé Prudentia zb | Bonjé Maurits zb |
Bonjé Romeo zb | Bonjé Bertha zb (16/09/1919)
10. Bonjé Lodewijk werkman | Catrysse Amanda zb | Bonjé Leopold zb | Bonjé Albert zb | Bonjé Martha zb (15/09/1919)
11. Borgo Edmond werkman | Houcke Leonia zb | Borgo Joris zb | Borgo Cyriel zb | Borgo Maria zb | Borgo Karel zb | Borgo
Victor zb (30/06/1919)
12. Buffel Arthur werkman | Buffel August zb | Buffel-Minne wed. Maria zb | Buffel Zoë zb | Buffel Gustaaf schilder
(26/09/1919)
13. Callenaere Lodewijk metser | Hubrecht Lucia zb | Callenaere Magdalena zb | Callenaere Adriana zb | Callenaere August
zb (15/05/1919)
14. Catrysse Camiel brouwersgast | Catrysse Rosalia zb | Catrysse Jeroom zb (01/08/1919)
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15. Cocquyt Joseph werkman (01/08/1919)
16. Debruyne Theophiel herbergier | Tratsaert Emma zb | Debruyne Gertrude zb | Debruyne Karel zb | Debruyne Leo zb |
Debruyne Andreas zb | Debruyne Simonna zb (23/04/1919)
17. Declercq Joseph wachter | Verstraete Elisa zb | Declercq Gerardine zb | Declercq Maria zb | Declercq Antoinette zb |
Declercq Jeanette zb | Declercq René zb (01/08/1919 -allen vertrokken naar Oostende)
18. Declercq Renilde herbergierster | Ingelbrecht Irma zb | Ingelbrecht Rachel zb | Ingelbrecht Jozef zb (06/09/1919)
19. Decraemer August werkman | Parmentier Estella zb | Decraemer Maggie zb (05/07/1919)
20. Degryse Julius werkman | Calcoen Maria zb | Arnoys Hendrik werkman | Arnoys Frans werkman | Degryse Juliaan werkman
| Degryse Bertha zb | Degryse Arthur zb | Hamers Henri zb (16/09/1919)
21. Dejaegher-Vermeersch Wed. Amelia herbergierster | Dejaegher Oscar mekanierbewerker (17/05/1919)
22. Dekeyser Michiel hovenier | Claeys Stephanie zb (27/08/1919)
23. Delacauw Hendrik herbergier | Delacauw Karel voerman | Delacauw Martha zb | Delacauw Cyriel voerman | Delacauw
Maria zb | Delacauw Irma zb | Delacauw René bakker (12/07/1919)
24. Delanghe Hendrik voerman | Debruyne Nathalie zb | Delanghe Marcel zb | Delanghe Fernand zb | Delanghe Remi zb
(23/05/1919)
25. Deleye Arthur gareelmaker | Vinck Valeria zb | Deleye Lodewijk zb | Deleye Arthurina zb (12/08/1919)
26. Deman August werkman | Adam Sidonia zb | Deman Germain zb | Deman Omer zb | Deman Marie zb | Deman Albert zb |
Deman François zb (13/09/1919)
27. Deman Augustyn werkman | Blondeel Zenobie zb | Deman Omer zb | Deman Rachel zb | Deman August zb | Deman Elisabeth
zb (11/09/1919)
28. Deman Germain herbergier | Filiaert Julienne zb (20/04/1919)
29. Deman Karel werkman | Flitser Nathalia zb (13/09/1919)
30. Deman Norbert beenhouwer | Coen Louisa zb | Deman Prosper zb (17/03/1919)
31. Demaziere Hectoor smid | Vandecasteele Maria herbergierster | David Omer zb | Anthone Camiel smid (15/05/1919)
32. Demeester Pieter landbouwer | Demeester Camiel zb | Demeester Anna zb | Demeester Gustaaf zb | Demeester Willem
zb | Demeester Maurits zb (25/09/1919)
33. Demary Edouard werkman | Symoen Lucia zb (10/05/1919)
34. Den Baes Edouard werkman | Vanvooren Joanna zb | Vandevelde Frederik werkman | Vandevelde Margareta zb
(07/10/1919)
35. Deplanter Medard visser (15/05/1919)
36. Deseyn Prosper sluisbediende | Verlinde Marie zb | Deseyn Germaine zb | Deseyn Yvonne zb | Deseyn Fernand zb | Deseyn
Albert zb (15/05/1919)
37. Desmedt Hendrik werkman | t' Jaeckx Adriana zb (05/07/1919)
38. Devolder Gustaaf landbouwer | Pylyser Octavie herbergierster | Devolder Lucie zb | Devolder Arthur zb | Devolder Irma
zb | Devolder Georges zb | Devolder Gustaaf zb | Devolder Remi zb | Devolder Madeleine zb (26/04/1919)
39. Devos Juliaan blikslager | Declerck Leonia zb | Devos Georgius zb | Devos Bertha zb | Devos Godelieve zb | Devos Daniel
zb | Devos Gaspard zb | Devos Maurits zb | Devos Karel zb (22/09/1919)
40. D'Haene René herbergier | Dekemel Elodie zb | D'Haene Celestine zb | D'Haene Alice zb | D'Haene Hendrik zb (03/04/1919)
41. Dingens Geert sluismeester | Beun Sophia zb | Dingens Marie zb (09/08/1919)
42. Dobbelaere Philip herbergier | Cloet Augusta zb | Dobbelaere Magdalene zb | Dobbelaere Hendrik zb | Dobbelaere Maria
zb | Dobbelaere Paula zb | Dobbelaere Amberina zb (28/04/1919)
43. Dobbelaere Pieter werkman | Ghoossen Philomena zb (11/08/1919)
44. Dobbelaere Theophiel bediende | Derycke Celina zb | Dobbelaere Lucien zb (01/09/1919)
45. Dubuy-Maesen wed Maria werkvrouw | Dubuy Alberik werkman | Dubuy Albert zb (30/07/1919)
46. Duflou Hendrik landbouwer | Decoster Emma zb (03/05/1919)
47. Dumon Amand bakker (11/06/1919)
48. Engelbeen Theodoor werkman | Lagrou Amelia zb | Engelbeen Karel zb | Engelbeen Angela zb | Engelbeen Emiel zb
(10/08/1919)
49. Geeraert Emiel metser | Arnoys Emerentia zb | Geeraert Bertha zb | Geeraert Angela zb (20/09/1919)
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50. Geeraert Hendrik werkman | t'Jaeckx Malvina zb (20/09/1919) Geeraert Hendrik werkman | Geeraert Malvina zb | Geeraert
Hendrik zb | Geeraert Magdalena zb | Geeraert Antonia zb | Geeraert Prosper zb | Geeraert Camiel zb (03/06/1919)
51. Geryl Eugeen baardscheerder | Ghys Helena herbergierster | Geryl Alina zb | Geryl Lodewijk zb | Geryl Juliaan zb
(12/03/1919)
52. Goderis Emiel visser | Robaeys Clementia zb | Goderis Stephania zb | Goderis Maria zb | Goderis Karel zb | Goderis Albert
zb | Goderis Adriana zb (12/08/1919)
53. Haemers Emiel werkman-herbergier | t Jaeckx Alicia zb | Haemers Magdalena zb | Haemers Gaspard zb | Haemers Augusta
zb | Haemers Maria zb (11/05/1919)
54. Hillebrant Hendrik werkman | Bonjé Bertha zb | Hillebrant Magdalena zb | Hillebrant Maria zb | Hillebrant Gabriella zb |
Hillebrant Karel zb | Hillebrant Yvonna zb | Hillebrant Juliana zb | Hillebrant Estella zb (15/06/1919)
55. Houvenaghel Lodewijk bakker | Bogaert Rosalia zb | Houvenaghel Honoré zb (17/09/1919)
56. Jonckheere Lodewijk landbouwer | Debruyne Elisa zb (23/09/1919)
57. Lauwereins August sluisbediende | Vinck Irma zb | Lauwereins Willy zb | Lauwereins Albert zb (30/07/1919)
58. Lauwereins Lodewijk herbergier | Vandecasteele Clementia zb | Lauwereins Leontina zb | Lauwereins Clotilde zb
(03/06/1919)
59. Leye Jeroom scheepstimmerman | Verhaeghe Clara herbergierster | Leye Maria zb (22/06/1919)
60. Lobbestaele Adolf herbergier | Dapsence Angèle zb (03/06/1919)
61. Marey Emiel bakker | Debevere Marie zb | Marey Maurits zb | Marey Marcel zb | Marey Martha zb (15/05/1919)
62. Monteny Isidoor gepensioneerde | Adam Marie zb | Monteny Lodewijk metser | Monteny Elisa zb | Monteny Alfonsina zb |
Monteny Georgette zb | Monteny Louise zb (08/09/1919)
63. Mycke Joseph werkman | Rudaolf Beertha zb | Mycke Albert zb | Mycke Leonia zb | Mycke Cesarina zb (12/05/1919)
64. Nassel Adriaan werkman | Mycke Helena zb | Nassel Joseph zb | Nassel Maria zb (12/05/1919)
65. Neudt Frans werkman | Decoster Louisa zb | Neudt Bertha zb | Neudt Mathildis zb (15/09/1919)
66. Neudt Hendrik werkman | Vanhecke Leonia zb | Neudt Leonia zb (15/09/1919)
67. Norullie-Dubuy wed. Valerie herbergierster | Deman Lodewijk beenhouwer | Norullie Marie zb | Norullie Bertha zb
(17/03/1919)
68. Rabout Gustaaf werkman | Vynck Victorina zb (03/05/1919)
69. Raecke Karel werkman | Dumont Celine zb (03/05/1919)
70. Rommelaere Lodewijk velomaker | Dobbelaere Margaretha zb (18/09/1919)
71. Rudolf Jan werkman | Dumont Leonia zb (12/06/1919)
72. Rumpler Bernard werkman | Mercy Elisa zb | Mercier Andreas zb | Mercier Yvonna zb | Rumpler Luciaan zb (15/08/1919)
73. t' Jaeckx Gaspard werkman | Storm Marie zb (18/05/1919)
74. t' Jaeckx Hendrik werkman | Mercy Victorina zb | t' Jaeckx Hendrik zb (15/08/1919)
75. Ureel Pieter wagenmaker | Renty Rachel herbergierster | Ureel Pieter zb (09/07/1919)
76. Vanackere Leon bakker | Vanborne-Ryckewaert wed. (zie ook nr. 4bis) Rosalia zb (11/06/1919)
77. Vandenabeele Antoon metser | Ganseman Hortensia herbergierster | Vandenabeele Lucie zb | Vandenabeele Arthurine zb
| Vandenabeele Albert zb | Vandenabeele rachel zb | Vandenabeele Maurice zb | Bouve Richard metser (26/04/1919)
78. Vandenabeele Camiel schilder | Vereycken Maria zb | Vandenabeele Marjolaine zb | Vandenabeele Marcel zb (28/06/1919)
79. Vandenabeele Cornelis werkman | Herman Anastasie zb | Vandenabeele Ernest werkman | Vandenabeele Juliaan werkman
(01/08/1919)
80. Vanderhaeghe August herbergier | Vanderhaeghe Louis zb | Ureel Leonia zb | Ureel Louis zb (01/05/1919)
81. Vanderhaeghe Pieter werkman | Verbrughe Elisa herbergierster | Vanderhaeghe Florida zb | Vanderhaeghe Leo werkman
| Vanderhaeghe Joanna zb | Vanderhaeghe Clara zb | Vanderhaeghe Juliana zb | Vanderhaeghe Polydoor zb (22/05/1919)
82. Vandermeersch Desideer landbouwer | Geryl Leonia zb (03/05/1919)
83. Vandevelde Desideer herbergier | Vandenabeele Elisa zb | Vandevelde Maria zb | Vandevelde Germana zb | Vandevelde
Georgius zb | Vandevelde Yvonna zb | Vandevelde Rachel zb (01/08/1919)
84. Vandevelde Juliaan timmerman | Lamidel Josephine zv (01/08/1919)
85. Vandewalle Hendrik werkman | Dejaegher Urbanie zb | Vandewalle Charles zb | Vandewalle François zb (17/05/1919)
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86. Vanelverdinghe Karel werkman | Quaegebeur Leonia zb | Vanelverdinghe Joris zb | Vanelverdinghe August zb |
Vanelverdinghe Gabriëlle zb (06/06/1919)
87. Vanelverdinghe-Verplancke Nathalia zb (14/06/1919)
88. Vanhee Karel werkman | De Clerck Emeliana zb | Vanhee Isidoor zb | Vanhee Karel zb | Vanhee Leon zb | Vanhee Jeanne
zb | Vanhee Maurits zb | Vanhee Martha zb (12/08/1919)
89. Vanlandtschoote Desideer landbouwer | Vanlandtschoote Lodewijk landbouwer | Vanlandtschoote Karel landbouwer
(23/08/1919)
90. Vanlandtschoote Valentijn sluisbediende | Cocquyt Clementina zb | Vanlandtschoote Georgius zb | Vanlandtschoote Angela
zb | Vanlandtschoote Hendrik zb | Vanlandtschoote André zb (01/08/1919)
91. Velein Pieter werkman | Double Maria zb | Velein Lydia zb (12/09/1919)
92. Verbanck Lodewijk werkman | Goderis Elisabeth zb | Verbanck Hectoor zb | Verbanck Arthur zb | Verbanck Godelieve zb
| Verbanck Albert zb | Verbanck Eugenie zb (15/09/1919)
93. Vereycken Aloïs werkman | Cocuyt Jeanette zb | Vereycken Eugeen werkman | Vereycken Maria zb | Vereycken Omer zb
| Vereycken Alphonsa zb (06/06/1919)
94. Vergracht Hendrik werkman (18/07/1919)
95. Verhaeghe-Beke wed Rosalia winkelierster | Verhaeghe Maria zb (03/07/1919)
96. Vlieghe Amand bakker | Abbeloos Louisa zb (06/05/1919)
97. Vynck-Vergracht Pieter werkman | Vergracht Bertha zb | Vynck Rebecca zb | Vynck Rosalia zb | Vynck Yvonne zb
(18/07/1919)
98. Wackenier Juliaan schoenmaker | Sagie Romanie zb (05/08/1919)
99. Weiss Pieter werkman | Nevejans Elodie zb | Weiss Frans werkman | Weiss Christoffel zb | Devolder Marcel werkman |
Devolder Elisa zb | Devolder Simeon zb (30/07/1919)
100. Weiss Pieter werkman | Mercier Hermandine zb | Weiss Denise zb | Weiss Albert zb (10/09/1919)
101. Winne Polydoor herbergier | Barzeele Helene zb | Winne Gabriëlla zb | Winne Albertina zb | Winne Stella zb | Winne
Arthur zb (15/09/1919)
102. Wittevrongel Gustaaf herbergier | Vergauwe Octavie zb | Wittevrongel Alice zb | Wittevrongel Bertha zb | Wittevrongel
Georges zb | Wittevrongel Maurits zb (15/08/1919)

PUINEN VAN DE HUIZEN IN DE
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POTTERSTRAAT TE NIEUWPOORT, 13-07-1915 (BRON:ARCHIEF HEEMKRING BACHTEN DE KUPE)

BIDOC: EEN BEHEERSSYSTEEM VOOR ALLE BIBLIOTHEKEN VAN FV
PIERRE RYCKAERT
Sedert enkele maanden is FV Westkust samen met nog een aantal andere afdelingen ingestapt in dit
beheerssysteem maar het is de bedoeling dat op termijn alle afdelingen hun bibliotheek via BIDOC doorzoekbaar
maken. BIDOC is in feite niets anders dan een catalogus met de bedoeling dat je van bij jethuis kan zien welke
boeken, publicaties, tijdschriften … alle afdelingen in bezit hebben. Door het aanbieden van deze mogelijkheid
wordt zoekwerk weer wat makkelijker en zal U misschien ook onnodige verplaatsingen kunnen vermijden.
Je kan opzoekingen doen via de 2 onderstaande links die je beide naar dezelfde database leiden:
http://bib.familiekunde-vlaanderen.be/
http://www.bidocnet.be/fv/
Om in alle afdelingen tegelijk te zoeken volstaat het om links in het daarvoor bedoelde vak “uw zoekterm” in te
vullen.

Je kan ook per afdeling zoeken, houd dan de muis even stil rechts over “FV - alle documentatiecentra en
afdelingen”, je krijgt dan een pop-up keuzemenu met daarop alle afdelingen die hun medewerking aan dit systeem
reeds verleenden. Je klikt op de gewenste afdeling en voert dan de zoekterm in.

NIEUWE RUBRIEK: VRAAG EN ANTWOORD
Om ervaringen uit te wisselen en leden te helpen met “moeilijke gevallen” willen we in onze nieuwsbrief een
nieuwe rubriek lanceren: vraag en antwoord.
Heb je een vraag over genealogie waar je al een tijdje mee worstelt, zit je ergens vast met iets en kunnen we je
misschien helpen stuur dan je vraag naar stekelorum@telenet.be. Als we zelf geen oplossing hebben, publiceren
we hem in onze nieuwsbrief.
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VERNIEUWING LOKAAL
In de eerste week van maart hebben we de leeszaal van ons documentatiecentrum wat heringericht. Er werden
o.a. nieuwe leestafels geplaatst voor de bezoekers. Met dank aan de gemeente Koksijde die deze tafels ter
beschikking stelde omdat ze in de gemeentelijke bibliotheek werden vervangen. Een geslaagd hergebruik.

Deze nieuwe infrastructuur zal zeker voor het nodige comfort zorgen voor onze bezoekers.

OPROEP HULP BIJ KLASSEREN VAN ROUWBRIEVEN EN BIDPRENTJES
We krijgen de laatste tijd heel veel schenkingen en ook dubbels van andere afdelingen binnen van rouwbrieven en
bidprentjes.
Omdat vele handen licht werk maken, doen we een oproep om ons te helpen met het klasseren van deze
aanwinsten. Dat kan in het documentatiecentrum zelf, maar er is ook de mogelijkheid om thuis te klasseren. Heb
je wat tijd en zie je dat zitten, neem dan contact op met Marc Derudder (marc.derudder@vtiveurne.be) of kom
op een zaterdagnamiddag naar het
centrum.

ROUWBRIEVEN FONDS
LAMS CONSULTEERBAAR
De verzameling rouwbrieven van wijlen
Lucien Lams uit Veurne werd destijds
door zijn zoon gedeponeerd in het
stadsarchief van Veurne, samen met de
bidprentjesverzameling. Deze laatste
werd reeds vroeger door onze afdeling
gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld
in ons documentatiecentrum. Nu werden
ook alle rouwbrieven, 100.000 in totaal,
uit dit fonds door onze afdeling
gedigitaliseerd.
Vrijwilligers hebben de ingescande
beelden thuis herbenoemd en de
bestanden zijn nu te raadplegen op de computers in ons centrum. Ook op onze website (http://familiekundewestkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak3/Archief/html/IndexBidprentjes.html) kan je nazien
welke rouwbrieven aanwezig zijn.
Met dank aan al wie heeft bijgedragen tot het welslagen van dit project !
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ANTWOORD OP DE VRAAG: “WAAROM DRAGEN VEEL EDELEN
DE VOORNAAM GHISLAIN”
GABY VAN CANNEYT
Van de heer Jo Ghijs, archivaris van het archief te Nieuwpoort ontving de redactie onderstaand antwoord
betreffende het gebruik van de naam Ghislain in adelijke families.
Ik citeer:
Ik meen een antwoord te weten op de vraag van Gaby Van Canneyt omtrent het feit waarom zoveel edellieden de
naam GHISLAIN dragen. Ghislain is een Oudfranse voornaam met een Germaanse oorsprong. Hij stamt af van het
woord Giso – Gisil wat “een kleine speer” betekent, doch ook en vooral in figuurlijke zin “van edele afkomst”. Ik
vermoed dat dit meespeelt bij de naamkeuze onder “mensen van blauwen bloede”.
Tot daar de aanvaardbare uitleg van de heer Jo Ghijs waarvoor we hem uiteraard dankbaar zijn.
Verder zoekend op basis van deze gegevens vinden we In het “Woordenboek van voornamen” van Dr. J. Van Der
Schaar bij de voornaam Gislenus, in het frans Ghislain en Ghislaine het volgende: Vleivorm van een Germaanse
naam met Gisil wat “pijl” betekent. Het woordenboek verwijst echter ook naar gis(el). Bij gis(el) – gijs vind je
dan: gijzelaar, krijgsgevangene, “kind van edele afkomst” . Als gijzelaars werden gewoonlijk vooral kinderen van
aanzienlijken genomen. Van deze was men zeker dat ze losgeld konden betalen om hen vrij te kopen. Gisel, Ghisel,
Ghislain, verwijst dus naar “gijzelaar, kind van edele afkomst”.
Tot zover het gebruik van de voornamen Ghislain en Ghislaine in adelijke families.

BURGERLIJKE STAND LILLE
Sinds kort werden de consulteerbare akten voor de Burgelijke Stand uitgebreid voor de stad Lille in Frankrijk.
De akten kunnen geraadpleegd worden op de volgende link: “ http://archives.lille.fr/search/home “.
De jaren 1901 tot en met 1922 zijn beschikbaar.

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
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16de jaargang – nr. 2 – driemaandelijks
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afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Zondag 16 oktober 2016 om 10 uur

10 uur: heksenprocessen ( door Marcel Denduyver)

Zondag 4 december 2016 om 10 uur

Gebruik genealogische bronnen op het internet (tips en trics)
door Joeri Stekelorum

donderdagen 18 augustus, 1 & 15
september, 6 & 20 oktober, 3 & 17
november, 1 & 15 december
(elke 1ste en 3de donderdag)

klasseren van bidprentjes en rouwbrieven in ons centrum
onder leiding van de bestuursleden met een kopje koffie en
een versnapering – iedereen welkom die een handje wil
toesteken in een gezellige sfeer

NIEUWE UITGAVEN
Uitgaven staten van goed nu ook digitaal beschikbaar
onze uitgaven “staten van goed Veurne”, “Veurne in Brugse Vrije”,
“staten van goed Nieuwpoort” en diverse notities worden beschikbaar
gesteld op usb-stick
prijs: 50 euro
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EXPLOSIE TE GRAVILLE - 15 DECEMBER 1915
CHANTAL LOONES
PHILIP OVERBERGH
Op zaterdag 11 december 1915 om 9.40 u gebeurde een geweldige ontploffing in Graville, niet ver van Le Havre
(Frankrijk). Daar was er tijdens WOI een Belgische munitiefabriek met aanpalend depot. Het bevond zich op een
terrein van 5 ha rondom de fabriek van Bundy en gebruikte ook wat aanpalende gebouwen van een andere fabriek
l’Usine d’Or op het grondgebied van Gonfreville-L’Orcher. En in deze laatste waren 320 ton munitie ondergebracht.
De zware explosie vernietigde het ganse complex van L‘Usine d’Or en bijna alle werkplaatsen van de legerbasis
bij de fabriek van Bundy.
Alle werknemers kwamen om. Er werkten Belgen die niet direct verbonden waren aan een gevechtseenheid,
waaronder 2 soldaten afkomstig van Adinkerke, nl Joseph SOBRY en August VIAENE. De slachtoffers konden niet
meer geïdentificeerd worden. Van Joseph SOBRY bleef er enkel nog een identificatieplaatje over.
In een omtrek van 50 km, tot Le Havre, Lisieux, Yvetot, Fécamp, Pont-Audemer was er verschrikkelijk veel schade.
Zelfs tot in Dieppe (op 130 km) was er nog aanzienlijke schade opgemeten. Nog eens meer dan 100 mensen kwam
om en zaten bedolven onder het puin. De explosie was zo hevig dat er tot aan Rouen (90 km) een aardbeving was.
Het was een drama, zowel bij de militairen als voor de burgers. Alle huizen en kerken in de omgeving waren
beschadigd. Meer dan 1.500 gekwetsten werden afgevoerd naar de hospitalen in de omgeving.
Na ondervragingen achteraf bleek niemand echt een uitleg te kunnen geven hoe het eigenlijk kon gebeuren. Wel
werd er ontdekt dat de explosieven van de Verenigde Staten kwamen en de ontstekers er ook bij werden bewaard.
De familie Schneider van de fabrieken rekende nooit de miljoenenschade aan voor de Belgische overheid.
In allerlijl werden alle stukgemaakte ramen en dakpannen van de woningen en andere beschadigde gebouwen
vervangen. Een grote oproep werd gedaan voor glas, ramen en dakbedekking. Met een zeer grote respons. Ook
vanuit Engeland werd er hulp aangeboden. Op het moment van de ontploffing was ze immers een periode van
koude en nattigheid.
Jammer genoeg zouden nu en dan munitiefabrieken ontploffen…. Telkens met grote gevolgen.

Joseph SOBRY sneuvelde bij deze ontploffing.
hier is het verhaal van zijn dood.
In het gezin van Emiel SOBRY en Maria VANDENBUSSCHE heerste altijd een sfeer van bedrijvigheid. Alle kinderen
konden zich thuis probleemloos nuttig maken, want vader was landbouwer en koopman. Zoon Joseph, de negende
van twaalf, die op 25 maart 1892 geboren werd, groeide op in Adinkerke. Pas begin de jaren 1900 verlegde het
gezin zijn activiteiten naar de hoeve De Posterie langs de weg Veurne - De Panne.
Toen Emiel op 21 november 1907 onverwacht op 60-jarige leeftijd kwam te sterven, was Joseph nog maar 15. Hij
had er toen al drie jaar aan het Bisschoppelijk College Veurne op zitten. Maria wou niet dat de dood van haar man
de studies van haar kinderen in de weg stond, dus werkte Joseph zijn collegeloopbaan af en werd ook zijn jongere
broer Maurice leerling van het college in 1909. Ondertussen hield Maria zelf het landbouwbedrijf draaiende. Later
werd ze koopvrouw van melk en boter. Toen zijn collegejaren erop zaten, hielp Joseph zijn moeder daar
waarschijnlijk bij.
Begin juni 1915 nam Joseph SOBRY, net als zijn jongere broer Maurice, dienst in het leger. Of hij dit deed als
vrijwilliger is niet duidelijk; op dat ogenblik was hij 23 jaar oud. Vóór 1913 moest slechts één zoon per gezin naar
het leger. De broers SOBRY maakten dan ook deel uit van de "speciale lichting" van 1915. Joseph kwam niet in de
gevechtseenheden terecht. Op 7 juli 1915 werd hij ingelijfd als milicien en in een Werkerscompagnie geplaatst.
Enkele maanden later, op 19 oktober, werd hij "ouvrier" in de opslagplaats van de artillerie in Gonfreville l’Orcher
(Graville), ver weg van het Belgische front en dus zogezegd "veilig". Joseph maakte deel uit van de eenheid CIAX
("Centre Instructif d’Auxiliaires") en kreeg het stamnummer 33678/(7347), 2de Compagnie D2T d’Ouvriers
d’Artillerie.
Op zaterdag, 11 december 1915 ging Joseph SOBRY, een van de 130 arbeiders in de munitiefabriek van Graville,
nietsvermoedend aan het werk. Vele arbeiders waren al blij dat ze de lijf-aan-lijfgevechten aan het front niet
hoefden mee te maken en munitie konden sorteren voor de vrachtwagens die de aanvoer van wapens en munitie

18 | jrg. 16 nr. 2

naar het front verzekerden. Toen echter gebeurde het ondenkbare: om 9.40u. vloog de fabriek, waar meer dan
300 ton poeder was opgeslagen, de lucht in.
De explosie was zo hevig dat men de aarde 90 kilometer verder voelde trillen. De echo duurde 30 seconden. In
Yvetot (op 52 km van Graville) vielen zelfs slachtoffers door rondvliegende glasscherven. Alle 130 arbeiders
kwamen in de explosie om. Ongetwijfeld lieten ook heel wat burgers er het leven. Arbeiders uit de omliggende
bedrijven raakten zwaargewond door rondvliegende glasscherven. Burgers die de ontploffing hadden overleefd,
durfden de gewonden niet te helpen, want velen vreesden voor een tweede ontploffing. In de straten heerste er
totale chaos: mensen waren op zoek naar hun familieleden, ambulances en brandweerwagens reden zomaar in het
rond en keken hulpeloos toe. Gelukkig kwam er geen tweede ontploffing, voornamelijk dankzij een aantal
Belgische militairen die het laboratorium bij de fabriek blusten.
Dokters en apothekers verzorgden de gewonden die glasscherven tegen het hoofd of de arm kregen. Aangezien de
meeste lichamen zo verminkt waren dat ze onmogelijk geïdentificeerd konden worden, werden ze in een massagraf
geborgen. Joseph SOBRY’s lichaam werd nooit gevonden; men vond alleen zijn identificatieplaatje. De begrafenis
vond plaats op 14 december om 11 uur in Le Havre. Vele slachtoffers werden op het kerkhof van Sainte-Marie
begraven. Op vraag van de familie transporteerde men ook heel wat lichamen terug naar eigen land om ze daar
een rustplaats te geven. Naar de precieze oorzaak van de ontploffing heeft men nog steeds het raden.
Op 14 juli 1921 richtte de Belgische regering een grafmonument op voor de slachtoffers van de ontploffing van de
munitiefabriek in Graville. Marguerite SOBRY, Josephs zus, mocht op 1 juli 1923 de "Juweelen van de Zege en de
Herinneringsmedaliën" ter ere van haar broer in ontvangst nemen. Een magere troost ? Vandaag vinden we Josephs
naam op het gedenkteken op de collegemuur en op een koperen herinneringsplaatje in de Veurnse SintWalburgakerk.
Bron: Bischoppelijk College Veurne - Vierentwintig Gezichten van een Grote Oorlog

Lijst der gesneuvelden explosie Graville –11 dec 1915
ADAM Louis

DE GROOF Louis Philemon

ADANT Louis Jules

DE LANGHE of DELANGHE Rene Corneel

ALPAERT François

DE SCHEPPER of DESCHEPPER Achiel

ALTZINGER Nicolas

DEHOUCK Romain Gustin

AUBADUIN N.

DELBERGHE Paul Oscar

BAGUET Edouard Joseph Ghislain

DELLEUR Robert François Charles

BALIS Joseph

DESHOMMES Leon Philip

BAUDOIN Norbert

DESSILY Maurice

BAUDOUR Victor Auguste

D'HONDT Isidoor Lodewijk

BAUDOUX Hector Joseph

DIGNEF Pierre Lambert Joseph

BAUDUIN Joseph Norbert

DUMORTIER Raymond Emile Florimond Ghislain

BAYARD François Joseph

DUPONT Georges Charles Joseph

BERVOETS Edouard Louis

EVENS Charles August

BLOEMEN Henri Joseph

FINFE Louis Henri Ghislain

BOLS Pierre Henri

FRANCOIS Maurice Valentijn

BROTCORNE of BROTCORN Armand Joseph Odilon

GAILLY Ferdinand Léopold

CALLENS Arthur Léopold

GEERAERTS François Auguste

CANDRIES Pierre Auguste

GIGNEZ Oscar Jean Baptiste

CHANTRAIN François Louis

GILLEYENS of GILLEYNS Jean

COETSIER Louis Napoleon

GOMEZ Moïse Joseph Emile

COLLET Jean Louis Corneille Joseph

GUILLICK François

CREVITS Hector

GUILMIN Henri Paul Joseph

DAELMAN Alfred Arthur Marie

HERMANS Julien Joseph
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HOLLEVOET Gustaaf François

PUTZ Adolphe Michel

HUBEAU Louis Georges Ernest

REYNAERT Vital Leon of Leon

JACQUEMIN Henri Hubert Joseph Marie Thérèse René

ROMAIN Andre Léon Joseph of Joseph

JANSEN Corneel Louis

ROMBAUT Fernand

JANSSENS Auguste

ROMEDENNE Jules Joseph Ghislain

LABEAU ou/of LABIAU Louis

SAMYN Oscar Joseph

LACHAMBRE Léon Arthur

SAVEYN Félix

LADRY Léon

SCHAEFER Hubert

LEBLON of LEBLOND Auguste Fernand

SENDEN Jean Joseph

LEFEVRE of LEFEBVRE Ivon

SERIACOP Paul Theodoor Ghislain Achiel

LENARD Florimond Isidoor Aloysius

SMOES Julien

LEPOT Adrien Henri

SOBRY Joseph Albert Emiel Corneel

LOGMAN Nicolaas Joseph Hubert

SOSSET Jean Baptiste

LORAINE Désiré Louis

STAQUET Edgard Jean François

LOWET Victor

STEUX Henri

MAERTENS Karel Antoon

STEVENS Joseph Albert

MAHIEUX César Eugène

THOMAS Edgard

MARTIN Firmin Joseph

VAN ALSTEIN Joseph Desire

MAUCQ Louis Jules of Auguste Louis

VAN DER AA Jean Constant

MERTENS Henri Julien Paul

VAN DER WAEREN Jean François

MEULEMANS Jean Edgard Joseph

VAN DYCK Pierre Joseph Albert

MIEGEM of MIEGHEM Jozef Edmond

VAN LANDE(R)WYCK Maurice

MITTOCQ A.

VAN MECHELEN Joseph

MOORS Jan Joseph

VAN NIEUWENBORGH Michel Odile

MULLIE Achille Gustave Henri

VAN ROELEN Pierre

MUYLDERMANS Antoon Joseph Arnould

VANDEN BOSCH August

NEEFS François

VERBEEREN François

ONGHENA Louis François Alexandre

VERCAMMEN Theodoor

PAUWELS Rene

VERHAEGEN Henri Corneel

PEERAER Adriaan Felix

VERMARIEN Joseph

PERET Adolphe G. F. D.

VERMUNT Edgard

PERET Jacques Joseph Léopold

VIAENE August Corneel

PIESSENS Joannes Alphonsius

WELLENS François Jean

POECK Eugeen

WISSOCQ Emile

PORTOCARERO Jean Desire
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KWARTIERSTAAT VAN AUGUSTUS CORNELIUS VIAENE:
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KWARTIERSTAAT VAN JOSEPHUS ALBERTUS EMILIUS CORNELIUS SOBRY:
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Augustus Cornelius VIAENE:
KW 6 xx Koksijde 20-11-1862 Sophia Justina PLANCKE (°1840)
KW 11 xx Adinkerke 21-10-1833 Joannes Franciscus LAMBRECHT (1772-1853), xxx Adinkerke 27-11-1862 Cornelius Benedictus
MAES (1789-1872)
KW 13 x Koksijde 17-05-1813 Joannes Baptiste VANDEPITTE (°1790, +1821)
KW 16 x Joanna Theresia MOERMAN (°1756, + 1808)
KW 18 xx Coleta Francisca DEWITTE (1784-1867)
KW 23 x Thomas Jacobus HOUTSAEGER (°1778, + 1820)
KW 26 xx Wulpen 20-02-1806 Rosalia Francisca Josepha NEVEJANS (°1776, + 1838)
KW 29 x Wulpen 30-10-1781 Felix Hippolytus FLORIZOONE (°1744, +1789)
KW 31 xx Joannes VANTOORTELBOOM (°Keiem 1770)
KW 32 & 33 = Petrus Jacobus VIAENE (°1725 Veurne BWP, + Adinkerke 03-11-1810), dagloner & X Veurne 22-05-1841 Maria
Joanna VEREENOGE (°Adinkerke 16-02-1743, + Adinkerke 27-05-1823)
KW 34 & 35 = Jacobus Carolus LOUWAERT (ex Bulskamp) & Aldegonda Florentina DEVOS (ex Bulskamp)
KW 36 & 37 = Petrus Engelbertus COGGHE (° Alveringem) & Anna Maria VANDEWALLE (°Oeren)
KW 38 & 39 = Petrus Sylvester GOMBERT (°Alveringem 10-10-1722 , + Adinkerke 17-06-1782 ) & X Bulskamp 29-04-1749 Joanna
Francisca CORDIER (° Adinkerke 06-01-1731, + Adinkerke 12-06-1795)
KW 40 & 41 = Jacobus WARMOES (ex Woumen) & Godeleva POELE (ex Kortemark)
KW 44 & 45 = Josephus FAIT & Constantia Hellinck
KW 46 & 47 = Engelbertus MASEMAN (°Stuivekenskerke +Diksmuide) & Felicita VANDECASTEELE (°St.Jacobskapelle + Kaaskerke)
KW 48 & 49 = Petrus Jacobus Xaverius VERLEENE (° Bergues 1736, + Koksijde 09-01-1809), dagloner & X Koksijde 29-11-1769
Josepha Joanna RABAEY (°Oostduinkerke 1734, + Koksijde 23-12-1821), werkvrouw
KW 50 & 51 = Josephus Ludovicus THIBOUT (°Oostduinkerke 1745, + Oostduinkerke 04-11-1783) & X Veurne 19-07-1777 Joanna
Theresia LEFEVER (° Alveringem 25-04-1753, + Oostduinkerke 31-05-1801)
KW 52 & 53 = Joannes Baptiste LAFERE (° Quadypre 1724, + Oostduinkerke 02-10-1788), werkman & X Houtem 16-01-1751 Maria
Theresia PLOVIER (+ Wulveringem 08-07-1761)
KW 54 & 55 = Petrus Jacobus MEIJNS (° Slijpe) & Elisabeth Theresia DOURNÉ (°Oostduinkerke)
KW 56 & 57 = Carolus Ludovicus GOUTSMET (°Stuivekenskerke 08-02-1725, + Stuivekenskerke 07-03-1772) & Joanna Jacoba
SEYS (° Stuivekenskerke 10-12-1729)
KW 58 & 59 = Carolus STREECK (° Oudekapelle 1720, + Wulpen 13-01-1789) & X Wulpen 24-05-1757 Maria Cecilia VANCANNEYT
(° Ramskapelle 1736, + Wulpen 12-05-1775)
KW 60 & 61 = Joannes Franciscus KIDEIJ (ex Alveringem) & Isabella Clara Demarez (ex Stavele)
KW 62 & 63 = Joannes Baptiste HOORNAERT (° Langemark 16-04-1691, + Steenkerke 27-04-1778) & XX Veurne (Sint Niklaas) 0212-1755 Maria Theresia STOCKELINCK (° Veurne (Sint Niklaas) 16-04-1735, + Steenkerke 27-01-1814)

Aanvullingen bij de kwartierstaat van Josephus Albertus Emilius Cornelius SOBRY:
KW 4 X Anna Teresia RABAEY, XX Maria Theresia DELAETER (herbergierster, °Gistel)
KW 8 X Veurne 1796 Isabella Constantia VERSCHELLE (+1808), XX Veurne 02-10-1809 Rosa Jacoba CAMERLIJNCK (°Beveren 1760,
+ Veurne 12-04-1817), XXX Joanna Theresia VANDEWOUDE
KW 9 X Joannes Baptista SOBRY, XX Joannes Jacobus Benedictus GICHTENAERE (°Hondschoote, + Veurne)
KW 12 X Susanna VAN KEMMELBEKE, XX Susanna Ludovica DEHOUCK (°Leke, + Veurne)
KW 14 = X Zevekote 07-04-1809 Joanna Clara PIERLOOT (°1762, + Zevekote 29-10-1817), XX Marie Theresie VAN BELLE
KW 16 XX Anna Theresia ALOIJ
KW 21 = x Franciscus Xaverius FLORIJ (°Vinkem, + Wulveringem), xx Petrus Jacobus RABAEIJ, xxx Joannes Raymondus TORRELLE
(+ Wulveringem)
KW 22 X Isabella DE SMET (Houtem), XX Susanna COENE (°Krombeke), XXX Barbara Josephina GRIECK
KW 27 = x Justus Franciscus KEMMELBEKE, xx Petrus Hosten
KW 30 = X Isabella VERMEIRE, XX Genoveva VEREECKE
KW 32 & 33 = Joannes Baptiste SOUBRIJ (ex Beselare) & anna Theresia TALIER (ex Slijpe)
KW 34 & 35 = Raphael Gabriel LINSEELE (°Wijtschate) & Elizabetha TICQUET (°Alveringem)
KW 36 & 37 = Andreas Alexandrus VAN DE WOUDE (ex Oudekapelle) & Anna Maria VER EECKE (ex Lo)
KW 38 & 39 = Josephus DAVID (+Alveringem) & Joanna Theresia NOLLET (+Alveringem)
KW 40 & 41 = Philippus Jacobus RABAEIJ (°Hoogstade) & Dorothea Christina VAN STEENE (°Avekapelle)
KW 42 & 43 = Joannes Franciscus DESCHODT (°Leisele + Wulveringem) & Isabella Clara CLEMENT (° en +Wulveringem)
KW 44 & 45 = Jacobus-Philippus VERDOOLAEGE & Petronilla VAN NOOTE
KW 46 & 47 = Carolus GRIECK (ex Leisele) & Maria Francisca PLATEEUW (ex Sint Rijkers)
KW 48 & 49 = Ludovicus VANDEN BUSSCHE (°Sint Katharinakapelle) & Genoveva Rosalia PAUWELS (Sint Walburga Veurne)
KW 50 & 51 = Philippus Laurentius PROVOOST (°Ramskapelle, + Ramskapelle 1759) (Philippus hertrouwde met Victoria Jacoba
DECONINCK) & Maria Catharina VANDECASTEELE (°Nieuwkapelle)
KW 52 & 53 = Josephus VAN KEMMELBECKE (°Eggewaartskapelle 27-12-1699, + Booitshoeke 20-01-1735) & Maria Cornelia
DESMIDT (°Wulpen 05-02-1706, + Pervijze 18-11-1781)
KW 54 & 55 = Josephus BOUDELOOT (ex Schoore) & Anna Jacoba OPSOMER (ex Kaaskerke)
KW 56 & 57 = Petrus DE LATERE (°Aartrijke) & Anna Theresia LAUWERS (= Eernegem)
KW 58 & 59 = Bartholomeus Josephus KIMPE (°Koekelare) & Helena Theresia COUVEREUR (°Kortemark)
KW 60 & 61 = Laurentius VAN BELLE (ex Leffinge, +Middelkerke) & Genoveva DECLERCK (ex Leke)
KW 62 & 63 = Petrus VERMEIRE (°Varsenare) & Victoria DE VOS (=Leffinge)
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 7)
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; in het nummer
4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem)
Alveringem, 1782
Lijste van alle de disschenoten ghealiementeert uyt de middels van den disch der prochie van Alverynghem met
de voordere aenwijzingen, relatief aen den camerbrief (…)

Joannes MERLEVEDE, 42 j, vrouw 36 j, wel en gezond, boerewerckman, met drie zoons (10-14-15 jaar) en zes
dochters (3-4-5-6-8-16 jaar)
Albert EVERAERT, 36 j, vrouw 34 j, wel en gezond, houtvelder etc. met twee zoons (4-8 jaar) en een dochter 6
jaar)
Joannes LEYRE, 59 j, weduwaere, timmerman met 2 zoons (8 en 14 jaar) en twee dochters (18 en 12 jaar)
Pieter BLOMME, 48 jaer, vrouw 35 jaer, ghezondt, boerewerckman met één zoon (12 jaar) en twee dochters (2 en
4 jaar)
Pieter VERMEULEN, 46 j, vrouw 20 jaar, ghezondt, zwynghelaer etc. met twee zoons (22 en 10 jaar) en één dochter
(13 jaar)
Eugenius SCHILLEWAERT, 44 j, vrouw 36 j, onghezondt, kleermaecker met drie dochters (3,5 – 9 – 11 jaar)
Jacobus PATTOU, 51 j, vrouw 45 j, ghezondt, princelycken officier met twee zoons (1 en 4 jaar) en één dochter
(6 jaar)
Pieter DAMMAN, 48 jaer, impotenten jongman, niet van style
Joannes MORRAS, 60 jaer, vrouw 42 j, ghezondt, schoelapper met één dochter van 4 jaar)
Vidua Carel SCHUTTELAERE, 28 jaer, ghezondt, spinnege met één dochter van 5 ½ jaar
Vidua Emmanuel RENIER, 78 j, impotent, spinnege
Vidua Jan WEMAERE, 66 jaer, ghezondt, spinnege
Vidua Joos JONCHEERE, 52 jaer, blindt, niet van style met één dochter van 14 jaar)
Eugenius DEVINCK, 45 jaer, vrouw 36 j, wel ende ghezondt, boerewerckman met drie zoons (9, 10 ½ en 12 jaar)
en één dochter (3 jaar)
Anna LEHOUCK, 54 j, imbecile doghter, landlopen
Baptiste HUVAERT, 35 j, vrouw 34 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (1 en 8 jaar)
Jacobus VANAERDEN, 77 j, vrouw 38 j, impotent, spinnen met een zoon van 14 jaar en een dochter van 6 jaar
Pieter VERWEIRDE, 34 j, vrouw 39 j, ghezondt en wel, boerewerckman met één zoon van 16 jaar en 5 dochters (1,
2 , 9 ½, 13 en 16 jaar)
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Vidua Jacob BOOM, 56 j, kranckzinnig, spinnende met één dochter van 37 jaar
Vidua Philippus RABAUT, 62 j, onghezondt, spinnende
Marie BURCGRAVE, 54 j, impotente dochter, spinnende
Vidua Louis TOULOUSE, 57 j, ghezondt, spinnende met één zoon van 17 jaar
Vidua Joannes EVERAERT, 65 j, onghezondt, spinnende

Joos LEHOUCK, 50 j, vrouw 48 j, ghezondt, werckman met drie zoons (4, 6 en 13 jaar) en twee dochters (14 en 16
jaar)
Jan VERBEKE, 29 j, vrouw 33 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 2 jaar en drie dochters (4, 7 en 9
jaar)
Vidua Frans CAESTEKER, 48 j, ghezondt, naeystereghe met drie zoons (9, 11 en 15 jaar)
Joos BRUNEEL 70 j, vrouw 40 j, impotent, niet
Vidua Jan DELANGHE, 66 j, onghezondt, spinneghe
Vidua Joannes Baptiste CLARYSSE, 42 j, gehzondt, werckwijf met twee dochters van 10 en 13 jaar
Idua Michiel BOOM, 34 j, blindt, niets met één dochter van 1 jaar
Frans GOENS, 40 j, vrouw 40 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 3 jaar en drie dochters (1, 8 en 10
jaar)
Vidua Pieter CORNELIS, 53 j, ghezondt, werckwijf met twee dochters (15 en 20 jaar)
Pieter BROUCKAERT, 79 j, blinden jongman, niets
Vidua Pieter BEYEN, 66 j, impotent, niets
Joannes DEBOO, 57 j, vrouw 38 j, impotent, schoelapper met twee zoons (1 ½ en 10 jaar) en één dochter van 7
jaar
Franciscus MAES, 40 j, jongeman geaffligeert, niet
Eugenius DEGANS, 30 j, jongman geaffligeert, schoenmaeker
Pieter QUETSTROY, 57 j, vrouw 57 j, gheincommodeert, spinnende met één zoon van 12 jaar en één dochter van
14 jaar
Vidua Jacobus CLARYS, 66 j, onghezondt, spinnende met twee dochters van 29 en 24 jaar
Vidua Jan PAUWELS, 44 j, gheincommodeert, naeystereghe met twee zoons (4 en 7 jaar) en vier dochters (8, 12,
18 en 19 jaar)
Jacobus ROSSEEL, 47 j, vrouw 41 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 6 jaar en vier dochters (3, 8, 10
en 12 jaar)
Philippus RABAEY, 54 j, vrouw 40 j, ghezondt, boerewerckman met twee dochters (4 en 8 jaar)
Pieter GRIMMONPREZ, 40 j, weduwaere, ghezondt, stoeldraeyer met twee zoons (7 en 16 jaar) en drie dochters
(3, 6 en 10 jaar)
Frans DEROO, 55 j, vrouw 42 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 19 jaar
Adriane DEROO 57 j, vrouw 48 j, vet en ghezondt, rentier met één zoon van 11 jaar
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Pieter LUTSEN, 51 j, vrouw 43 j, onpasselick, boerewerckman met vier zoons (8, 10, 14 en 16 jaar) en twee
dochters (3 en 12 jaar)
Frans WYCKAERT, 36 j, vrouw 36 j, ghezondt, wever met één dochter van 9 jaar)
Frans BEYEN, 40 j, vrouw 37 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 4 jaar
Jan Baptiste DELEU, 32 j, vrouw 29 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon van 4 jaar en een dochter van 2
jaar)
Vidua Jacobus EYNZE (?), 58 j, impotent, naeystereghe
Theodor SIX, 42 j, vrouw 45 j, ghezondt, schoenmaecker met één zoon van 12 jaar en drie dochters (3, 10 en 11
jaar)
Eugenius KERCKHOVE, 44 j, vrouw 50 j, ghezondt, werckman met twee zoons (5 en 12 ½ jaar) en twee dochters
(4 en 10 jaar)
Adriaen VANRYSSEL, 42 j, vrouw 34 j, ghezondt, musicant militaire met één zoon van 1 ½ jaar
Anne NOTREDAME, 24 j, allende zieckte, besteedt
Pieter DELANGHE, 43 j, weduwaere, liedt-zangher met één zoon van 6 jaar en één dochter van 7 jaar
Joannes CATTEEUW, 42 j, vrouw 42 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (3 en 11 jaar) en 3 dochters (1
½ , 6 en 13 jaar)
Ambrosius CATTEEUW, 37 j, vrouw 34 j, ghezondt, boerewerckman met één zoon (3 jaar) en twee dochters (2 en
5 jaar)
Joannes VANAERDEN junior, 43 j, vrouw 45 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (3 en 13 jaar) en twee
dochters (6 en 9 jaar)
Vidua Victor TOURNEZ, 75 j, zieckelick, spinnende
Jan Baptiste VERWEIRDE, 36 j, jongman melaets, besteedt
Pieter NOLLEZ, 50 j, vrouw 60 j, ghezondt, boerewerckman met één dochter van 9 jaar
Pieter PHILIPS, 52 j, vrouw 53 j, ghezondt, molemaecker met één zoon (15 jaar) en twee dochters (13 en 16 jaar)
Marie VERSTRAETE, 35 j, imbecile dochter, spinnende
Frans WYLLYNCK, onbejaerdt, wever met één zoon van 16 jaar
Joannes MELIS, 56 j, weduwnaere, ghezont, zaegher
Ambrosius VERBEKE, 31 j, vrouw 24 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (4 en 6 jaar) en één dochter (3
jaar)
Vidua Pieter CLAREBOUT, 52 j, ghezondt, spinneghe met één zoon van 5 jaar en twee dochters (4, 7 ½ jaar)
Jan Baptiste ROELS, 51 j, vrouw 44 j, ghezondt, werckman met twee zoons (elk 10 jaar) en twee dochters (8 en
14 jaar)
Vidua Joannes ALLEWAERT, 77 j, kranck, spinnende
Pieter DENDRYVER, 34 j, vrouw 33 j, soldaet deserteur met één zoon van 6 jaar
Joannes FIERS, 50 j, vrouw 30 j, ghezont, boerewerckman met twee zoons (3 en 11 jaar) en vier dochters (1/2, 5
½ , 7 ½ en 9 jaar)
Marie PICKER, 52 j, zieckelyke dochter, spinnende
Marie PEINE, minderjaerigh, besteedt met één dochter van 13 jaar
Cecilia en Rosalie DUJARDIN, minderjaerigh, besteedt 9 en 11 jaar
Jan Baptiste BOLLE, minderjaerigh, besteedt, 12 jaar
Karel WYCKAERT, minderjaerigh, besteedt, 8 jaar
Isabelle ROELEN (?), 34 j, gheincommodeert, besteedt
Frans COULIER, 47 j, vrouw 43 j, ghezondt, boerewerckman met twee zoons (14 en 10 jaar) en twee dochters (7
en 9 jaar)
Pieter RAMOUDT, 52 j, weduwaere, onghezondt, spinnende
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Frans PHILIPS, 50 j, vrouw 38 j, ghezondt, wever met drie zoons (6, 9 en 12 jaar) en één dochter (1/2 jaar)
Vidua Frans ZAEGHER, 53 j, ghezondt, werckwijf
Vidua Jan MUYLLE, 65 j, half blindt, spinnende
Rooze SPYCKINCK, 50 j, kranckzinnige dogter, besteedt
Rooze VLAMINCK, 48 j, kranckzinnige dogter, besteedt
Vidua Pieter DEPOT, 46 j, ghezondt, werckvrauwe met één zoon (10 jaar) en twee dochters (8 en 12 jaar)
Pieter BONNEELE, ghezondt, landloper, 18 jaar
Isabelle COOL, 26 j, gheincommodeert, besteedt
Vidua Pieter BLONDé, 40 j, gehzondt, spinneghe met twee zoons (2 en 4 jaar) en twee dochters (6 en 8 jaar)
Frans HOUBAERT, 50 j, vrouw 42 j, incommodé, boerewerckman met twee zoons (7 en 9 jaar) en twee dochters
(11 en 13 jaar)
Frans PYSSONIER, 56 j, vrouw 52 j, impotent, kleermaecker
Gregorius BEERST, 51 j, vrouw 46 j, zieckelick, boerewerckman met twee zoons (5 en 8 jaar) en drie dochters (3,
7 en 10 jaar)

Aldus de voorenstaende lyste (…) Ivo DECROOS, dischmeester ende my onderschreven gheeede clerck der prochie
van Alverynghem (…) dezen 18 december 1782 (get. Houtman),

Naschrift bij deel 6
in de lijst van Vinkem, verschenen in de nieuwsbrief 4/2015 stond volgende vermelding “ten steene bestidt”.
We vroegen raad wat dit zou kunnen betekenen, en kregen het antwoord via Jan van Acker van dr. Thijs
Lambrecht, archivaris-diensthoofd van het Rijksarchief Gent:
“Ik vermoed dat men met die personen 'ten steene bestidt' de armen bedoelt die openbaar en op kosten van de
dis werden uitbesteed. Om de kosten voor het onderhoud te drukken werden wezen en weduwen/weduwnaars
meestal jaarlijks uitbesteed bij andere inwoners/gezinnen. Deze armen werden meestal jaarlijks op een soort
publieke veiling aangeboden en de persoon die het laagste bod uitbracht mocht de arme in kwestie een jaar (soms
ook langer) in huis nemen en kreeg hiervoor een vergoeding van de armendis. Door met een soort van publieke
veiling te werken en de competitie te laten spelen hoopte de armendis de kosten te drukken. Ik denk dat 'ten
steene' verwijst naar de plaats waar deze veiling plaatsvond (eventueel een roepsteen ?). In andere bronnen heb
ik ook al de uitdrukking 'ten kerkstichele besteed' aangetroffen.
Zie hierover ook J. VLAMYNCK, Een reglement voor de " publique bestedynghe van aerme persoonen ende
kynderen vanden disch. Woumen 1765., - Biekorf, LXX (1969), p. 112-114.
In dit artikel lezen we het volgende:
Op de dis of armbestuur berustte in vroegere tijden grotendeels de zorg voor de armen van de gemeente of
parochie: weeskinderen, zieken, zwakzinnigen, ouden van dagen, enz. In de oude disrekeningen kan men jaar na
jaar nagaan welke steun er aan de behoeftigen werd verleend in de vorm van geld, voedsel, klederen, brandstof
en andere benodigdheden. Er komen gevallen voor dat het armbestuur volledig in het onderhoud moest voorzien.
Dergelijke ‘dischgenooten’ werden dan vaak door een of ander gezin opgenomen tegen een bepaalde vergoeding
volgens akkoord gesloten met de dismeester of met de pastoor. Wellicht om deze uitgaven enigszins te drukken,
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ging de dis later over tot een ‘publigue bestedynghe’ waarop behoeftigen die geheel ten laste van de dis waren,
voor een tijd, veelal een jaar, aan de minstbiedende werden toevertrouwd.
Deze ‘bestedynghe’ werd te Woumen gehouden in de maand april in een of andere herberg. Wanneer dit systeem
werd ingevoerd, kan niet met zekerheid worden achterhaald. Het bestond in elk geval reeds in 1712 toen, volgens
de disrekening van dat jaar, ‘bij publigue bestedynghe’ 9 kinderen en 6 volwassenen in verschillende gezinnen
werden ondergebracht. Voor ons gevoel is dit een schrijnende en zelfs mensonwaardige praktijk die echter door
onze voorouders waarschijnlijk niet als zodanig werd aangevoeld en opgevat. Mogelijk hebben velen in een
dergelijke opname van een arme, een zieke, een weeskind, een oude van dagen een menslievende daad gezien
waarvoor zij slechts een geringe of soms helemaal geen vergoeding vroegen. Om willekeur, verwaarlozing of
uitbuiting uit te sluiten, was deze opname onderworpen aan verschillende bepalingen en voorwaarden die in een
reglement waren bevat.
Wie interesse heeft in de integrale tekst van het reglement verwijs ik naar:
http://www.dbnl.org/tekst/_bie001196901_01/_bie001196901_01_0038.php

ANTWOORD OP DE VRAAG: “WAAROM DRAGEN VEEL EDELEN
DE VOORNAAM GHISLAIN”
PHILIP OVERBERGH

Van de heer Nicky Vileyn ontving de redactie onderstaand antwoord aangaande het gebruik van de naam Ghislain
in adelijke families.
Ik citeer:
‘’De verklaring is te ver gezocht. Die naam wordt gewoon gegeven om kinderen te beschermen tegen hondsdolheid,
wat me bevestigd werd door mensen die hun kinderen als een van de voornamen Ghislain of Ghislaine gaven. Zie
ook wikipedia: En Belgique, il est de coutume parmi les familles issues de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie
de donner Ghislain ou Ghislaine comme dernier prénom à leurs enfants. Cette coutume est expliquée par le fait
que Saint-Ghislain était réputé pour protéger de la rage, maladie à laquelle les aristocrates étaient
particulièrement exposés du fait de leurs activités (chasse, chiens de cour, etc.).’’
Alvast bedankt voor de verheldering van deze vraag!
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LANCERING HISGISKUST HISTORISCHE KAARTEN KUSTZONE
JOHAN TERMOTE

LANCERING HISGISKUST HISTORISCHE KAARTEN KUSTZONE

Bent u geïnteresseerd in hoe onze kustlijn er vroeger uit zag en hoe deze geleidelijk geëvolueerd is naar
de huidige situatie? Dan nodigen wij u graag uit om een kijkje te nemen op HisGISKust
(www.vliz.be/hisgiskust), een initiatief dat werd opgestart door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en
de Cultuurbibliotheek te Brugge, met financiering van de Provincie West-Vlaanderen.
In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw, die specifieke informatie over
de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat
ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden.
Van elk van de kaarten worden de afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met
betrekking tot onder meer de nauwkeurigheid vrij aangeboden aan eindgebruikers. Daarnaast worden ook
time-lapse filmpjes met de evolutie van de kustzone en informatie over toponiemen en cartografen ter
beschikking gesteld. De werking van de website wordt uitgelegd in de volgende tutorial.
In de toekomst zal HisGISKust verder uitgebreid worden met relevante historische kaarten (inclusief 19de
eeuw en begin 20ste eeuw). Indien u hieromtrent ideeën of suggesties heeft, dan horen wij dit graag.
Verder verwelkomen wij ook graag nieuwe partners die kaartmateriaal, mits correcte bronvermelding, ter
beschikking willen stellen in dit initiatief.
Hans Pirlet
Uit naam van het VLIZ en de Cultuurbibliotheek
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STATEN VAN GOED DIGITAAL TER BESCHIKKING
Tussen 2001 en 2007 werden door Familiekunde Vlaanderen regio
Westkust (toen nog VVF) maar liefst 23 delen uitgegeven van de
ontledingen door Jef Cailliau van de staten van goed van de
kasselrij Veurne, de stad Nieuwpoort en het Brugse Vrije (1ste, 2de
en 4de reeks) die betrekking hebben op de regio Veurne.
Voor de kasselrij Veurne gaat het om maar liefst 18.628 bundels
die werden geanalyseerd op hun genealogische inhoud. Naast deze
uit het fonds “Kasselrij Veurne” (R.A. Brugge) werden ook
volgende fondsen opgenomen:


Rijksarchief Brugge, Fonds de Spot (in deze uitgave
afgekort als DS/inventarisnummer)



Stadsarchief Veurne, Oud Archief, de nummers 1830 tot
en met 1832 (in deze uitgave afgekort als SAV/1830,
SAV/1831 en SAV/1832 gevolgd door het volgnummer in
de liasse;



Rijksarchief Brugge, familiearchief Salmon de la Barre
(afgekort als SALM/inventarisnummer)

Per staat van goed worden volgende elementen aangereikt:
(1) het nummer van de staat van goed, gevolgd door de
plaats waar deze is opgemaakt (in normale gevallen
de woonplaats = plaats van overlijden);
(2) de kwartierstaat van de overledene van wie de staat van goed is opgemaakt met datum en de plaats
van overlijden indien deze afwijkt van de woonplaats; voor de nummering is beroep gedaan op de
conventionele nummering van kwartierstaten;
(3) de kinderen uit de respectievelijke huwelijken van de overledene en/of zijn partner;
(4) de andere erfgenamen (hoirs)
(5) merkwaardige relevante informatie uit de staat van goed (bijv. beroep, nationaliteit, eigendommen
enz.)
In de Nieuwsbrief van Familiekunde Vlaanderen verscheen een artikelreeks met nota’s die door Jef Cailliau werden
genomen bij de staten van goed van de kasselrij Veurne,
maar niet werden opgenomen in de uitgave “De staten van
goed van de kasselrij Veurne”. Deze notities worden ook op
de stick opgenomen, samen met volgende indexen:
gemeente, naam van de man, naam van de vrouw.
Alle bestanden zijn digitaal doorzoekbaar.

Prijs: 50 euro (incl. verzendkosten)
voor wie de volledige 20-delige reeks aankocht, is de
prijs 15 euro.

Bestellen via marc.derudder@vtiveurne.be, tel.
058/31.16.57

Jef Cailliau aan het werk in het Rijksarchief Brugge (2005)
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NIEUWE UITGAVEN VAN

2 VAN ONZE LEDEN:

JEAN-PIERRE VERHELLE
VAN DEN HEEDE IN HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN VAN DE 14DE TOT DE 17DE EEUW
Het boek is een verzameling van alle gegevens over de familie van den
Heede vanaf 1300, met vooraf een overzicht van de geschiedenis van
de diverse heerlijkheden met de leenhoven waarin ze verbleven en de
verbanden tussen de diverse leenheren.
Daarna volgt een overzicht van den Heede, heren van ten Dijcke, te
Zulte en Gent, van den Heede die verbleven in Brugge, Sluis, Utrecht,
Oostende, Tenerife en Oudenaarde. Dit alles gestoffeerd met 50 blz.
waarop kleurenfoto's zijn aangebracht en diverse geneagrammen.
Auteur(s): Jean Pierre Verhelle
Jaar van uitgave: 2016
Prijs: 27,00 euro
Ledenprijs: 25,00 euro
Afdeling: Andere / extern
Locatie in publicatie: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Gegevensdrager: Boek
Aantal pagina's: 189
Bestelinformatie:
Het boek kan besteld worden bij Jean Pierre Verhelle, Tennislaan 7,
8670 Koksijde
Tel:058/520200; email: jeanpierre.verhelle@telenet .be
Betaling op rekening : JP Verhelle iban BE21 2900 0971 7603
Afhaling ter plaatse is mogelijk.
De prijs is exclusief verzendingskosten

PAUL VANDEWALLE
DE KASSELRIJ VAN VEURNE IN BEELD, GETAL EN TEKST
14 april 2016 - Veurne - Bron: Chris Vandewalle
De Ghesellen van de Kastelrij Veurne werken aan de uitstraling van Veurne en Veurne-Ambacht op economisch,
toeristisch, sociaal-cultureel en/of enig ander gebied, en ondersteunen de acties van andere verenigingen ten
bate van stad en streek.
De Kasselrij Veurne. Geschiedenis-Instellingen -Economie- Cartografie door Dr. Hist. Paul Vandewalle is eigenlijk
een verzamelwerk waarbij de auteur zowel uit eigen werk als uit dit van vooraanstaande historici putte. Het werk
telt 581 bladzijden op A4 formaat en bevat volgende hoofdstukken.
I. De Kasselrij Veurne in oude kaarten
II. De gebeurtenissen in de Kasselrij Veurne vooral vanaf de 16e eeuw, waarbij de vele crisissen en oorlogen
besproken worden.
III. De Kasselrij Veurne: het landschap. De nieuwste bevindingen over de evolutie van het landschap, door Johan
Termote beschreven, komen hier aan bod.
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IV-V. De Kasselrij Veurne: Keuren en Costumen. De oudste Keure van
de Kasselrij, die in 1240 door de graven Thomas van Savoie en Johanna
van Constantinopel geschonken werd en door ons hertaald naar een
meer hedendaags Nederlands. Tot nu bestond er een Latijnse tekst,
een bijna gelijktijdige Middelnederlandse vertaling en een Franse
vertaling door E. De Coussemaecker. In 1619 werden de Costumen een soort grondwet- gehomologeerd door de Aartshertogen en later
gepubliceerd. De volledige oorspronkelijke tekst – maar nog niet in
hedendaags Nederlands omgezet - wordt hier in fotokopie afgedrukt.
VI. De kasselrij Veurne: bestuur. Hier komt de oppervlakte en de
begrenzing van de Kasselrij aan bod, maar ook de geschiedenis van de
bestuursinstellingen zoals die door Klaas Maddens werden
omschreven. Dit hoofdstuk bevat ook de lijsten van de hoogbaljuws
en de burgemeesters.
VII. De Kasselrij Veurne: landbouw en economie. Dit hoofdstuk bevat
uittreksels uit het verslag van de prefect van het Leije-departement
Viry, een uitgebreide studie over het pachtcontract, de
landbouwproductie, landbouwwerktuigen en de landbouwtelling van
1846. Het hoofdstuk wordt afgesloten door een item over de
belastingen tijdens het Ancien Regime.
VIII. De kasselrij Veurne: archieven
IX. Het kerkelijk leven. In dit hoofdstuk komt het bisdom Ieper en de grote abdijen in de Kasselrij aan bod. Men
vindt er ook de lijsten van de bisschoppen en prelaten.
X. De parochies. Dit hoofdstuk geeft per parochie een afdruk van de Popp-kaart, een kaart met de toestand in
1960, het dorpsplan op de kaart van Ferraris. Daarnaast volgt een beschrijvende tekst door Johan Termote en
waar voorhanden de beschrijving die Pauwel Heinderyckx over de parochie schreef. Ook wordt een foto van de
dorpskerk afgedrukt.
Het boek wordt afgesloten met een aantal kaarten in kleur, bewerkingen van de Ferrariskaart (1777) en Vander
Maelen(ca1850), een index en een inhoudstafel.
Kostprijs: € 35.00 + € 6.00 verzendingskosten.
Te bestellen bij de auteur: Paul Vandewalle, Jef Mennekenslaan, 1, 8300 Knokke-Heist, door overschrijving van
het verschuldigde bedrag op rekeningnummer: BE06 7370 2193 9322, BIC: KREDBEBB
Meer info: dr. Paul Vandewalle
of Ghesellen van de Kastelnij Veurne vzw – secretaris: herman.vanheste@telenet.be of voorzitter:
johan@vanmarcke-software.be – of https://sites.google.com/site/ghesellenveurne

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons, Gaby Van Canneyt,
Pierre Ryckaert,Philip Overbergh, bestuursleden

16de jaargang – nr. 3 – driemaandelijks
juli – september 2016
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Zondag 16 oktober 2016 om 10 uur

10 uur: voordracht door
Marcel Denduyver “Heksenprocessen” (heksenverhalen,
historische aspect, waar zoeken ?)

Zondag 4 december 2016 om 10 uur

Gebruik genealogische bronnen op het internet (tips en trics)
door Joeri Stekelorum

elke 1ste en 3de donderdag van de
maand 14-17u

klasseren en scannen van rouwbrieven en bidprentjes
info: chantal.loones@telenet.be

IN DIT NUMMER
Behoeftigen in de kasselrij Veurne (deel 8)
Naamwijzigingen....het kan verkeren..of hoe “Lecocq” veranderde in “Dehaene

p. 34
p. 38

FV Westkust, behoeder van ons funerair erfgoed

p. 40

Studiedag over West-Vlaamse archieven

p. 41

Nieuwe uitgaven van onze leden: Alveringem

p. 41

Kwartierstaat van Jozef Pieter Mouraux

p. 42

Interessante site

p. 44

Nieuwigheden op de site van het Algemeen Rijksarchief van België

p. 44

Foto’s Eerste Wereldoorlog als genealogische bron

p. 46

Een merkwaardig huwelijk

p. 47

Nieuwsflash Rijksarchief: instructievideo

p. 48
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE (DEEL 8)
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; in
het nummer 4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in het nummer 2/2016: Alveringem)
Steenkerke, 1782
Lyste van alle de dischgenoten gealimenteert uyt de middelen van den disch der prochie van Steenkercke met
de voordere aanwysinghen relatif aen den camerbrief (…) soo volght:
Joannes BAROEN, 31 jaar met vrouw van 40 jaar, ongesondt, boerewerckman, 1 zoon van 3 jaar
Jacobus VITSE, 37 jaar met vrouw van 38 jaar, ongesondt, boerewerckman, 4 kinderen waarvan 3 zoons van 10,
6 en 2 jaar en één dochter van 5 jaar
Vidua Joannes REGER, 52 jaar, ongesondt, spinneghe met drie kinderen waarvan 1 zoon van 8 jaar en 2 dochters
van 13 en 10 jaar
Vidua Ciprianus GINNEVIER, 55 jaar, ongesondt, naeystreghe
Eugenius ARENS, 55 jaar met vrouw van 52 jaar, wel te passe, wever met één dochter van 11 jaar
Pieter MORTIER, 65 jaar met vrouw van 40 jaar, wel te passe, spinder etcetera met drie kinderen, waarvan een
zoon van 6 jaar, en twee dochters van 7 en 5 jaar
Vidua Frans MAERTEN, 47 jaar, gesondt, spinneghe met vijf kinderen: twee zoons van 16 ½ en 3 ½ jaar en drie
dochters van 14, 9 en 7 jaar
Vidua Pieter GINNEVIER, 46 jaar, wel te passe, werckvrauwe met drie zoons van 19, 14 en 12 jaar en één
dochter van 10 jaar
Ferdinand TAHON, 36 jaar met vrouw van 41 jaar, wel te passe, spinder met één zoon van 2 jaar
Pieter VERBRUGGHE, 49 jaar met vrouw van 52 jaar, vet ende gesondt, timmerman en schrijnwerker met één
zoon van 12 jaar
Jacobus TITECA, 69 jaar met vrouw van 72 jaar, impotent, neirstig
Frans VERMEULEN, 42 jaar, vet ende gesondt, kuiper, met twee zoons van 10 en 7 jaar
Marie STRABURGH, 26 jaar, impotent, neirstigh
Joanne MONTAINE, dienstmaerte, hebbende een onwettigh kyndt, een zoon van 6 jaar, besteedt
Jacques VANSTEENE, 55 jaar met vrouw van 76 jaar, gesondt, timmerman
Joannes VANLEKE, 39 jaar met vrouw van 44 jaar, vet ende gesondt, meester kuiper met twee zoons van 15 en
13 jaar en één dochter van 11 jaar in d’aermeschole
Joannes VERHEYDE, 79 jaar met vrouw van 36 jaar, impotent, was voortijdts biervoerder, met drie zoons van 12,
9 en 7 jaar en één dochter van 4 jaar
Constantia TOORTELBOOM, 50 jaar, gesondt, spinneghe
Hendrick BARBILIOEN, 43 jaar met vrouw van 42 jaar, gesondt, boerewerckman, met twee zoons van 15 en 13 ½
jaar en twee dochters van 11 en 1 ½ jaar
Engelbert VITSE, 39 jaar met vrouw van 50 jaar, gesondt, boerewerckman met één zoon van 6 jaar en twee
dochters van 10 en 2 jaar
Judocus TAMPERE, 34 jaar met vrouw van 30 jaar, gesondt, matser, met twee zoons van 11 en 7 jaar en twee
dochters van 9 en 5 jaar
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Vidua Pieter GEYSEN, 39 jaar, gesondt, ten deele geneirende met naeyen ende commissionarege etcetera met
twee zoons van 12 en 10 jaar en twee dochters van 9 en 7 jaar
Aldus de voorenstaende lyste (…) door de voorschreven ende andere persoonen aen Pieter VANKEMMELBEKE
dischmeester ende my onderschreven geeedt clerck der prochie van Steenkercke (…) 19 december 1782
(get. Dutouys)

Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort
Lyste van alle de persoonen onderhouden door den ghemeenen disch der prochien van St. Nicolais Beoosterpoort
ende Bewesterpoort (…)
Alvooren de weduwe LOUPAERT, spellewerckster oudt 78 jaeren woonende binnen Veurne
De weduwe LAUWAERT oudt 50 jaeren woonende ter prochie van Gyvelde casselrie van Berghen St. Winnocq
hebbende eene dochter oudt 18 jaeren, hun geneirende met waschen, stoppen ende naeyen
De weduwe LEYNAERT oudt ontrent 70 jaeren woonende tot Nieuport, hebbende eenen soone die haer ten
grooten deele bijstaet
De weduwe BATERAM oudt 55 jaeren woonende tot Bewesterpoort, geneirt haer met wercken by de landtlieden
Joannes MAES, dagwercker out 40 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 44 jaeren woonende in ’t geseyde Veurne,
hebben eenen soone oudt 8 jaeren ende een dochter oudt 12 jaeren
De weduwe LONCKE daghwerckster oudt 34 jaeren, woonende tot t’gemelde Bewesterpoort, heeft by haer
eenen soone oudt 12 jaeren ende een dochterken oudt 13 jaeren
Jacobus VIAENE oudt 51 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 43 jaeren, woonende ter prochie van Adinkercke,
metschers diender, hebbende by hun 5 kynderen: soonen, eenen van 9 jaeren, eenen van 6 jaeren, dochters:
eene van 16 jaeren, eene van 11 jaeren, ende eene van 2 jaeren
De weduwe Pieter REYNAERT, daghwerckster oudt 70 jaren woonende tot ’t gemelde Gyvelde
Louis DEGRENON, jonghman oudt 36 jaeren woonende ter prochie van Wulpen, gequollen met de vallende
sieckte ende met eene lammigheyt
Jan Baptiste CHARLES oudt 31 jaeren, ongesonden jonghman woonende tot ’t genaemde Adinkercke werckt by
de landtlieden
De weduwe RILLOF oudt 49 jaeren woonende in ’t gemelde Veurne geneirt haer met stoppen, naeyen ende
breyen
Norbert CAES oudt 75 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 76 jaeren woonende in ’t voornoemde Veurne
gedeurigh onpasselick
Philippus VEREENOOGHE oudt 73 jaeren woonende tot ’t geseyde Adinkercke, niet meer bequaem tot doen
eenigh werck
Pieter VANCASSEL oudt 12 jaeren besteedt ende leerende den styl van hovenieren met Andries MERCY tot Ste
Walburge
Henricus VANDEN WITTENHUYSE (*)oudt 3 jaeren besteedt met Joannes CAILLIAU ter prochie van Beoosterpoort
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Frans RIETHAEGE oudt 40 jaeren daghwercker ende syne huysvrauwe oudt 30 jaeren woonende tot ’t voorseyde
Bewesterpoort hebbende drie dochterkens, eene oudt 9 jaeren, eene oudt 4 jaeren ende eene oudt 1 jaer
Vidua Jacobus VANGISTEL oudt 45 jaeren woonende in t’ selve Veurne geneirt haer met wasschen, stoppen ende
naeyen, hebbende drie kynderen te weten eenen soone oudt 11 jaeren, eene dochterken oudt 10 jaeren ende
het ander dochterken oudt 3 jaeren
Joannes Baptiste LOUREINS jonghman oudt 50 jaeren daghwercker woonende ter prochie van Ysenberge
Philippus BAZEELE daghwercker ende violonist oudt 36 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 26 jaeren woonende
ter voorengenaemde prochie van Adinkercke, hebbende twee soone, eenen oudt 3 jaeren ende een van 1 jaer
Joannes DEVOGHEL, sackedraegher in dito Veurne ende daghwercker oudt 40 jaeren ende syne huysvrauwe oudt
36 jaeren hebbende vier kinderen, soonen, een van 5 jaeren, een van 3 jaeren ende een van 2 jaeren,
mitsgaders een dochterken oudt 11 jaeren, grootelickx gebult

Aldus dese lyste gemaeckt op het kennen geven van Pieter DESMIDT, hooftman van Bewesterpoort ende van
Louis VANDENBUSSCHE, dischmeester Adinkercke ende Bewesterpoort, desen 20 december 1782
(get. E. GHYSELEN)
Zoutenaaie
Liste ende declaratie van het getael der persoonen de welcke gealimenteert worden door den disch der prochie
van Zoutenay (…), Benedictus ZWAENEPOEL, hooftman der selve prochie van Zoutenay (…)
Alvooren Anna BRUNEEL, weduwe van Pieter PETITE, oudt 67 jaeren geneirende haere tot haer onderhoudt ten
deele met spinnen
Anna PUYDT weduwe van Joannes KEMPE, oudt 34 jaeren, daghwerckster belast met drie kynderen al dochters
danof eene oudt 10 jaeren, eene van 8 jaeren ende de derde oudt 7 jaeren
Aldus dese liste gemackt ende geformeert (…) by my onderschreven geeedt clercq der prochie van Zoutenay
voornoemt desen 30 novembre 1782
(get. H.F. ZWAENEPOEL)
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’s-Heerwillemskapelle
Lyste van alle de persoonen onderhouden door den disch der prochie van s’Heerwillemscappelle (…)
Alvooren Mattheus CARON daghwercker oudt 48 jaeren, ende syne huysvrauwe oudt 38 jaeren, woonende ter
prochie van Beoosterpoort hebbende ses kynderen, soonen: een oud 14 jaeren, een van 12 jaeren, een van 4
jaeren; dochters: eene oudt 10 jaeren, eene van 8 jaeren ende eene oudt 1 jaar
Pieter CARON oock daghwercker oudt 45 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 44 jaeren, woonende ter prochie
van Avecappelle, hebbend met hun vier kynderen; soonen: een van 9 jaeren, een van 5 jaeren; dochters: eene
van 12 jaeren ende eene van 10 jaeren
Joannes PINSEEL inschelycx daghwercker oudt 41 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 28 jaeren, woonende tot ’t
geseyde Avecappelle, hebbend met hun vier kynderen; eenen soone oudt 8 maenden; dochters: eene van 10
jaeren, eene van 9 jaeren ende eene van 4 jaeren
Joannes DONCK daghwercker alsvooren gequollen met den ashtma oudt 56 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 54
jaeren woonende tot ’t gemelde s’Heerwillemscappelle, hebben by hun eenen soone oudt 12 jaeren ende eene
dochter oudt 4 jaeren
Pieter GOMBERT werckman in de fabrycke van pannen oudt 62 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 50 jaeren
woonende tot Alveringhem hebbende een dochter oudt 16 jaeren
Pieter VANDENBERGHE huydvettersknecht ende daghwercker oudt 43 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 46
jaeren woonende in Veurne hebben met hun vier dochterkens: eene van 15 jaeren, eene van 7 jaeren, eene van
5 jaeren, eene van 2 jaeren
Benedictus DEPUYDT daghwercker oudt 38 jaeren ende syne huysvrauwe oudt 37 jaeren woonende tot ’t selve
Avecappelle, hebben met hun twee dochterkens: eene van 11 jaeren, ende eene van twee
Aldus dese lyste (…) op het kennen geven van Joannes Frans MATON, hooftman deser ghemelde prochie desen 20
decembre 1782 als gheeedt clercq
(get. E. Ghyselen)
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(*) NASCHRIFT – Henricus VANDEN WITTENHUYSE
Bij de transcriptie van het document valt een dergelijke vreemde familienaam natuurlijk direct op… en
onmiddellijk denk je ook aan een vondeling.
En inderdaad, bij nazicht in de parochieregisters van Sint-Niklaas Veurne blijkt in 1779 een baby gevonden te
zijn (puerum inventitium) nabij de poort van herberg Wittenhuys in Sint Niklaas Beoosterpoort op 21 december
1779 om 9 uur ’s morgens. De dag nadien wordt het kind gedoopt door pastoor Franciscus Godefridus Rycx met
als peter Ludovicus Vandenbusshe uit Sint-Catharinakapelle en als m eter Anna Maton uit Sint Niklaas
Beoosterpoort. Het kind krijgt als naam Henricus Josephus VAN WITTENHUYSE.

Ik vond nadien van dit kind niets meer terug. In de volkstelling van 1815 lijkt hij niet voor te komen. Ook in
Noord-Frankrijk geen spoor.
Wie helpt zoeken ? vind je een spoor, graag melden aan stekelorum@telenet.be
(wordt vervolgd …)

NAAMWIJZIGINGEN.... HET KAN VERKEREN..OF HOE “LECOCQ”
VERANDERDE IN “DEHAENE”
DIRK CAILLIAU
In mijn eigen genealogie (langs moeders kant) vond ik enkele jaren terug een interessante akte. Het betreft de
overlijdensakte van “Jacques Albert Lecoq”, alias “Dehaene” te vinden in de P.R. van Hondschoote en dit mede
dank zij de creativiteit van de pastoor van Hondschoote die het verhaal noteerde in de overlijdensakte (zie
hieronder)
De volledige tekst luidt als volgt..
L’an de grâce mil sept cent cinquante-six, le vingt-sept de février, après le moyen service, je soussigné ay enterré
au cimetière le corps de Jacques Albert De Haene, veuf de Marie Laurence Lahaeye, paysan de profession, agé de
cinquante-deux ans décédé avant-hier à sept heures du soir dans sa maison sur le rivage prez du canal ou la beke,
dite l’hooghuys, administré de sacremens
ordinaires ont été témoins pierre lahaye, françois gekiere et Jean De Haene et Pierre De Haene, frère et beaufrère et neuveu respectifs du defunct qui ont signé avec moy en double.
A noter que ce defunct ne s’appelait point dehaene mais lecocq, comme il a déclaré luy même au soussigné un
peu de temps avant sa mort disant que son père était originaire de Wervicq, outre la lisse, et étant venu tout
jeune à Rexpoëde, pour etre entretenu de ses parents, comme il était wallon on l’a appris la langue flamande et
en luy disant que lecocq signifiait dehaene on l’a appelé Dehaene, lequel nom il a retenu et il s’est marié sous le
meme nom et il a aussi fait appeler tous les enfants qu’il a gagné « haene » ainsi s’il faudrait faire un arbre de
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généalogie de cette famille, il faudrait chercher le père de ce défunct à Wervicq sous le nom de lecocq cecy est
connu et notoire aux parents du dit défunct qui demeurent encore actuellement à Wervicq et il est ici marqué
pour l’assistance (si le cas arriverait) de la postérité du défunct ainsi même
Getekend door getuigen en pastoor J.J. Ghyselen van Hondschoote
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FV WESTKUST, BEHOEDER VAN ONS FUNERAIR
ERFGOED
Dat onze afdeling actief is op het vlak van inventarisatie van het funeraire
erfgoed, kon je reeds vroeger vernemen. Het is één van onze opdrachten als
Familiekunde Vlaanderen om er ook voor te zorgen dat ons funerair erfgoed,
grafmonumenten dus, gewaardeerd en waar nodig behouden wordt.
Bij een bezoek aan het kerkhof van Ramskapelle stelde onze voorzitter Joeri
Stekelorum vast dat het stadsbestuur de intentie had om een aantal
“verwaarloosde” graven, waarvan de concessie is vervallen, te ruimen.
Vanuit de afdeling richtten we volgend schrijven aan het Nieuwpoortse
stadsbestuur. Op een eerste brief in 2014 kregen we geen reactie, dus schreven
we maar een nieuwe brief in april 2016 met volgende motivering.
“Daarom herhalen wij onze vraag om volgende grafmonumenten in elk geval
niet te verwijderen (het nummer verwijst naar het collegebesluit van
26/08/2013):
‐ Nr. 1 (naamloos, blok 1/rij 3 graf 11): dit filigraan fonten kruis vormt
een ensemble met deze links en rechts ervan; wegname zorgt voor
verstoring van de ensemblewaarde
‐ Nr. 17 (Dewaele Aimé): vormt een geheel met het graf van zijn ouders
(nr. 18)
‐ Nr. 18 (Dewaele Pieter – Degomme Leonie): Pieter Dewaele was eerste
schepen van Ramskapelle, ondervoorzitter van de Boerengilde en
bestuurslid van de Raiffeisenkas; het grafmonument is bovendien van
een bijzondere cultuurhistorische waarde met o.a. email-medaillons
van de echtgenoten, een bronzen christusfiguur, goed bewaarde
ketting in zamak en van boven bekroond met een arduinen of
marmeren sculptuur (monument ontworpen door Eneman, Brugge)
‐ Nr. 22 (Houtsaeger-Zwaenepoel): broer van Leopold Houtsaeger,
burgemeester van Ramskapelle,vader van Gustaf Houtsaeger,
burgemeester van Koksijde en aldus telg uit een vooraanstaande
familie in onze regio (waarnaar o.a. de Houtsaegerduinen in De Panne
zijn genoemd) (monument ontworpen firma Vandewalle, Veurne).
‐ Nr. 27 (Camiel Vanlerberghe-Emilie Benteyn): monumentale stèle
bekroond met een vrij massief boomkruis waaraan een porseleinen
christusfiguur (intact)
Daarnaast stellen we vast dat een aantal typische, eerder volkse
grafmonumenten (in beton, hout, …), die minstens een waardevol zijn en
getuigen zijn van de toenmalige volkse gebruiken, worden geruimd. We
begrijpen echter ook dat er keuzes moeten gemaakt worden, maar zouden
toch voorstellen om de niet wegname nog eens in overweging te willen
nemen.”
We kregen een positief antwoord op 27 mei: “Het college van burgemeester en
schepenen in zitting op 23 mei 2016 nam kennis van uw vraag tot behoud van
verwaarloosde graven op de begraafplaats van Ramskapelle. Dienaangaande
werd beslist om de door u voorgestelde graven niet te ontruimen en te
behouden.
Met dank aan het stadsbestuur van Nieuwpoort !
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STUDIEDAG OVER

WEST-VLAAMSE FAMILIEARCHIEVEN

Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseert Familiekunde Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen een studiedag over
familiearchieven als bron voor genealogisch onderzoek. Zowel private familiearchieven als familiearchieven die
bewaard worden in archieven en bibliotheken komen die dag aan bod. Experten geven toelichting over de
mogelijkheden van deze bronnen voor het onderzoek naar familiegeschiedenis.
Waar: Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26, 8210 Loppem
Wanneer : vrij 28/10/16 van 09:30 tot 17:00
Programma:
9.30 uur: verwelkoming en koffie
9.50 uur: welkomstwoord door gastheer Jean-Charles baron van Caloen
9.55 uur: inleiding door provinciaal voorzitter Wilfried Devoldere
10 tot 12 uur: Marcel Desmet, Johan Roelstraete en Wilfried Devoldere hebben het (telkens zo’n 40 minuten) over
familiearchieven in de rijksarchieven van respectievelijk Brugge, Kortrijk en Gent.
12 uur: middagpauze en broodjesmaaltijd
13 uur: Kristof Papin (familiearchieven in Rijsel), Pieter Donche (familiearchieven in bibliotheken), Luc Janssens
(het familiearchief d’Ursel) en Werner Peene (het familiearchief de Bethune).
16 uur: conclusie van de studiedag gevolgd door een korte receptie
Deelnameprijs in de kosten: 25 euro. Eveneens inbegrepen is een welkomstkoffie, een broodjesmaaltijd tijdens
de middag en een afsluitende korte receptie. Betaling op bankrekening BE53 4736 0972 2153 - KREDBEBB van FV
West-Vlaanderen. Wil a.u.b. ook uw deelname meedelen (voor 20 oktober 2016) aan provinciaal secretaris Noël
Boussemaere (057 42 29 85 of noel.boussemaere@skynet.be).

NIEUWE UITGAVEN VAN ONZE LEDEN
Dorp in een klerikale houdgreep
Alveringhem 1830-1899
Een ontluisterende kijk op Alveringhem in de 19e eeuw.
Na 'de Canadakoffer' (2012) publiceert ere-burgemeester Marc Wackenier 'Dorp in een
klerikale houdgreep, Alveringhem 1830-1899'.
Het wordt een indringende inkijk in een leefwereld die gedomineerd werd door het instituut
Kerk. De invloed van de Kerk op het lokaal politiek bestel en de macht van de grondbezitters
waren de dominante factoren in dat dorp dat toen 3000 'zielen' telde.
Een ontluikend liberalisme dat geen voedingsbodem vond in dat agrarisch dorp leidde nu en
dan tot merkwaardige gebeurtenissen en uitspattingen.
De auteur schetst een totaalbeeld van een gemeente die geprangd zat tussen politiek en
godsdienst.
Met fascinerende verhalen die tot de verbeelding spreken, wordt duidelijk gemaakt dat
Alveringhem in de negentiende eeuw meer dan ooit de ongekroonde 'Koninginne van Veurne Ambacht' was.
Het boek telt meer dan 400 pagina's en wordt overvloedig geïllustreerd met 500 foto's, tekeningen, prentkaarten
en onuitgegeven iconografisch materiaal.
Wie Alveringem op een historisch correcte en 'andere' manier wil doorgronden zal in dit boek een rijke
informatiebron vinden.
Het boek wordt te koop aangeboden bij de uitgever tegen 38 euro. De oplage is beperkt.
Info en bestellingen : Marc Wackenier, Sint Rijkersstraat 18, 8690 Alveringem, 0495 51 00 91/ 058 288767,
mwackenier@telenet.be
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KWARTIERSTAAT VAN JOZEF PIETER MOURAUX
JOERI STEKELORUM
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Jozef Mouraux
KW 2 & 3 = de oom van 2 (Gustavus MOURAUX °Brugge, 23-05-1850 +Lo, 13-10-1926) was pastoor
te Lo sinds 1902
KW 32 & 33 = Henri MOURAUX & Marie Josephe MOLLE
KW 34 & 35 = Challe ADAM & Jeanne PINEUR
KW 36 & 37 = Ignatius DEMEYER & Victoria ROLLY
KW 38 & 39 = Franciscus HOSTE & Isabella GALLE
KW 40 & 41 = Petrus USEZ (kleermaker) & Isabella VANDENBUSSCHE (+Torhout)
KW 42 & 43 = Carolus Josephus FLORé (kleermaker) & Anna Maria Theresia VAN WILSSENAERS
KW 44 & 45 = Benedictus Joannes BAUWENS (+Brugge, 18-05-1811) & Anna DE RONDE (+Brugge, 06-12-1787
KW 46 & 47 = Leonard CAUWIER (+Blankenberge, 15-10-1794) & Joanna OSTEN (+Blankenberge, 31-12-1806)
KW 48 & 49 = Alipius Augustinus VERLENDE (Hoogstade, 1736-1793) & Maria Joanna STRUYE (Woesten, 1741 –
Hoogstade, 1828)
KW 50 & 51 = Petrus Jacobus VERCAEMER (Lo, 1752-1811) & Josepha VANMECHELEN (Reninge, 1736 – Lo, 1795)
KW 52 & 53 = Petrus jacobus MARKEY (Oostvleteren, 1735-1795) & Petronella DESCHRYVER (Stavele, 1752 –
Oostvleteren, 1822)
KW 54 & 55 = Petrus Franciscus LOWAGIE (Reninge, 1774 – Pollinkhove, 1850) & Joanna Dorothea HOSDEY (Reninge,
1773 – Pollinkhove, 1812)
KW 56 & 57 = Carolus Jacobus VAN HEE (Lo, 1755-1823) & Anna Catharina CAILLIAU (Merkem, 1758 – Lo, 1811)
KW 58 & 59 = Joannes Baptiste LEENT (°Krombeke, 1762) & Maria Theresia DERAEVE (Lo, 1759-1797)
KW 60 & 61 = Petrus Maria FRAEYS (Gent, 1752 – Torhout, 1816) & Maria Joanna DE BROUCKERE (Torhout, 17581830)
KW 62 & 63 = Petrus Jacobus DEVOS (Torhout, 1744-1810) & Angela Victoria HOET (°Hooglede, 1750)
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INTERESSANTE SITE

Je klikt op het departement en komt automatisch op de site van het archief.

NIEUWIGHEDEN OP DE SITE VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF VAN
BELGIË
Update parochieregisters: 1.472 registers toegevoegd!
20/05/2016 - Digitalisering
De afgelopen jaren heeft het Rijksarchief meer dan 27.000 parochieregisters gedigitaliseerd en online gezet, goed
voor meer dan 5,8 miljoen pagina’s! Een deel van de originele parochieregisters wordt in de verschillende
Rijksarchieven bewaard. Daarnaast digitaliseert het Rijksarchief ook parochieregisters die in stads- en
gemeentearchieven worden bewaard. De parochieregisters bevatten een schat aan informatie voor wie zijn/haar
stamboom wil opmaken. Het gaat om doop-, huwelijks- en overlijdensakten die teruggaan tot de 16de eeuw!
Op 19 mei 2016 werd een update afgerond waarmee in één klap 1.472 parochieregisters – zo’n 500.000 pagina’s!
– werden toegevoegd aan de zoekrobot van het Rijksarchief. Tussen de nieuwe registers zitten enkele grote
reeksen, zoals 803 parochieregisters van Brugge, 211 van Mechelen en 88 van Aat.
Onderaan deze pagina vind je de volledige lijst van parochieregisters die in mei 2016 werden toegevoegd aan
http://search.arch.be. De update werd ook aangewend om heel wat fouten in de beschrijvingen te verbeteren of
ontbrekende, niet-gedigitaliseerde, pagina’s toe te voegen.
Nog geen ervaring met online zoeken in het Rijksarchief?
Belangrijk om weten is dat de raadpleging van de (parochie)registers gratis is, maar dat je wel een account met
login en wachtwoord moet aanmaken om toegang te krijgen tot de gedigitaliseerde beelden.
Klik hier voor meer info over het online aanbod van het Rijksarchief
Raadpleeg de parochieregisters online (laatste update: mei 2016)
Raadpleeg de registers van de burgerlijke stand online (laatste update: december 2015)

44 | jrg. 16 nr. 3

Parochieregisters die op 19 mei 2016 online kwamen (1.472 registers)
‐

Aldeneik – 3 registers

‐

Lens-Saint-Servais – 5 registers

‐

Ath – 88 registers

‐

Maaseik – 13 registers

‐

Aubechies – 1 register

‐

Matagne-la-Petite – 3 registers

‐

Averbode – 1 register

‐

Mazée – 1 register

‐

Bazel – 3 registers

‐

Mechelen – 211 registers

‐

Beloeil – 1 register

‐

Messelbroek – 9 registers

‐

Boekhoute – 1 register

‐

Oret – 2 registers

‐

Buggenhout – 22 registers

‐

Petegem-aan-de-Schelde – 1 register

‐

Bury – 1 register

‐

Petigny – 1 register

‐

Brugge – 803 registers

‐

Romerée – 3 registers

‐

Darion – 1 register

‐

Rummen – 1 register

‐

Dilbeek – 3 register

‐

Rupelmonde – 21 registers

‐

Elsene – 9 registers

‐

Sart-en-Fagne – 1 register

‐

Ellezelles – 31 registers

‐

Sint-Gillis-Waas – 23 registers

‐

Focant – 1 register

‐

Sint-Pauwels – 20 registers

‐

Franc-Waret – 4 registers

‐

Temse – 25 registers

‐

Grazen – 1 register

‐

Tienen en Grimde – 62 registers

‐

Hamme – 25 registers

‐

Waimes – 2 registers

‐

Haine-Saint-Paul – 2 registers

‐

Wervik – 7 registers

‐

Heppeneert – 2 registers

‐

Wetteren – 37 registers

‐

Hingeon – 2 registers

‐

Wieze – 10 registers

‐

Hollogne-sur-Geer – 5 registers

‐

Zandbergen – 1 register

‐

Kortemark – 2 registers

‐

Zomergem – 1 register
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FOTO’S EERSTE WERELDOORLOG ALS GENEALOGISCHE BRON
JOERI STEKELORUM
In het boek Villa des Roses. 1916, uniek fotoverslag uit de Belgische sectoren Koksijde vliegveld, Pervijze,
Nieuwpoort, Kaaskerke, Diksmuide, Booitshoeke, … (Bonte Peter & Lambrecht Eddy, uitgeverij Bonte, Brugge,
2016, 184 p.) troffen we twee foto’s aan van de (vernielde) kerk en het kerhof van Ramskapelle. Het boek is een
verzameling van foto’s genomen door de Gentse amateur-fotograaf Prosper Colpaert, Hulp-onderluitenant van het
10e Linieregiment die in 1916 wordt gelegerd aan het ondergelopen Belgische front tussen Nieuwpoort en
Diksmuide. Van deze gelegenheid maakt hij gebruik om zo’n 296 foto’s te nemen van de sectoren onder Belgisch
bevel. Zowel het front aan Diksmuide waar nu de IJzertoren staat, de inundatie, loopgraven, diverse dorpen en
boerderijen worden op de gevoelige plaat vastgelegd en verzameld in 3 fotoalbums.

Deze foto’s hielden onze bijzondere aandacht, omwille van de grafkruisen die er op te zien zijn. Ze zijn van een
type die heden ten dage bij ons weten niet meer terug te vinden zijn op de kerkhoven in onze regio. Het is een
massief kruis, zwart geschilderd met een witte of (mogelijks) een metalen boord. Op de dwarsbalk (horizontaal)
van het kruis staat de naam van de overledene, op het verticale deel staat de overlijdensdatum, voluit geschreven.
De foto links toont ons bijna in detail het grafkruis van Philippus SISSAU “overleden op den 17 juny 1855”. Op het
einde van de dwarsbalk lijken ronde (koperen ?) koppen te zitten. Nazicht van de registers van de burgerlijke
stand (zie uitgave FV Westkust) bevestigen dat de ontcijfering op de foto klopt. Philippus Jacobus SISSAU, zoon
van Josephus en Maria Theresia Vansteene, echtgenoot van Joanna Verhyser, landbouwer van beroep, stierf in
Ramskapelle op 17 juni 1855 ! Toch wel uitzonderlijk dat we hiervan nog een afbeelding vinden, van iemand die
reeds zo lang overleden is.
Op de tweede foto staat helemaal rechts een gelijkaardig type van grafkruis, maar aangevuld met versieringen
tussen de uiteinden van de dwarsbalk en het verticale deel. De naam van de overleden is op de foto moeilijk
leesbaar, maar de overlijdensdatum is dat beter: 20 april 191?
Ons bestuurslid Hilon Vanleenhove consulteerde daarop de overlijdensakten van Ramskapelle en vond op datum
van 21 april 1911 het overlijden terug van Lucie DEWULF, geboren in Diksmuide, gepensioneerde bareelwachtster,
dochter van Joannes Franciscus en Dorothea Steenmaere. Zij stierf op 20 april 1911 om 20.30 in haar woonst,
Steenweg op Nieuwpoort 14. De aangifte werd gedaan door haar echtgenoot Bartholomeus Andreas EGGER
(°Goringhem (NL), gepensioneerde halte-overste, 84 jaar) en de kleinzoon Eugeen Oscar (°Gent, 33 jaar, wonende
Nieuwpoort, bediende staatsspoorwegen).
Misschien heeft iemand nog dergelijke foto’s liggen die kunnen “ontcijferd” worden… ?
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EEN MERKWAARDIG HUWELIJK IN 1939
JOERI STEKELORUM
Tussen een schenking van rouwbrieven vonden we onderstaand kranteknipsel:

Het gaat om een huwelijk, afgesloten in Hondschoote, op 20 december 1939, in een periode waarin een algemene
mobilisatie van de Belgische dienstplichtigen in het vooruitzicht werd gesteld. Bijzonder, omdat het werd
afgesloten op de grens op het gehucht De Grayaert (Hondschootebaan).
In het artikel staan geen namen vermeld, maar het gaat over het huwelijk van Maurits BAELEN (geboren in Houtem
op 30 juni 1916 en overleden te Veurne op 7 januari 1998) en Pauline ZARZYCZNY (overleden 4 augustus 2007).
Op www.westhoekverbeeld.be vinden we overigens dezelfde foto, met volgende commentaar:
Alle oudere mensen van Houtem spreken nog van dit huwelijk, tussen Maurice Baelden en de zeer mooie Poolse
Pauline Zarzyczny! Maurice was een man uit Houtem, die verliefd was op de Poolse dienstbode van een Franse
boerderij, Pauline. Omdat zij Poolse was, op een moment dat Frankrijk in oorlog was met het Polen bezette
Duitsland, kon het huwelijk niet doorgaan in het neutrale België.
Maar voor alles zijn er oplossingen! Een tafel en stoelen werden geplaatst buiten op de brug van de Grayaert, het
gehucht aan de grensovergang met Hondschoote, maar aan Franse zijde van de brug.
Er zijn Franse en Belgische politieagenten en douaniers (commiezen) aanwezig. Het huwelijk wordt voltrokken
door de burgemeester van Hondschoote. Rechts staat de Belgische familie.
Achter en boven de trouwers vallen 2 mannen met hoeden op: vader Baelden en de broer van Maurice. De gelijkenis
van het trio is treffend. Eenmaal gehuwd kon het koppel in België een leven opbouwen. En zo geschiedde!
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NIEUWSFLASH RIJKSARCHIEF: INSTRUCTIEVIDEO.
http://search.arch.be: instructievideo online!
Het Rijksarchief bewaart meer dan 315 kilometer archief. Jaarlijks komt daar, na selectie, meer dan 10 km bij.
Hoe begin je te zoeken in die onvoorstelbare berg informatie?
Hét werkinstrument om je op weg te helpen is de zoekwebsite http://search.arch.be. In deze instructievideo krijg
je, na een korte voorstelling van het Rijksarchief, heel concrete tips over hoe je het maximale uit de zoekrobotten
van het Rijksarchief kan halen.
Klik hier om de instructievideo te bekijken via YouTube. En daarna ... zelf proberen!

Wil je http://search.arch.be nog verder doorgronden? Duwtje in de rug nodig om aan je stamboom te beginnen?
Ervaren genealoog of onderzoeker met specifieke problemen/vragen/suggesties? Zin om kennis te maken met de
mensen achter de zoekrobot of met andere gebruikers? Kom op zaterdag 1 oktober 2016 van 10u tot 12u naar het
Algemeen Rijksarchief in Brussel voor een interactieve workshop rond de zoekrobotten van het Rijksarchief.

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 35,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem

46 | jrg. 16 nr. 3

documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be
Raad van Bestuur FV-Westkust vzw
Joeri Stekelorum, voorzitter
Hilon Vanleenhove, secretaris
Marc Derudder, penningmeester
Dirk Cailliau, Chantal Loones, Willy Moons, Gaby Van Canneyt,
Pierre Ryckaert,Philip Overbergh, bestuursleden

16de jaargang – nr. 4 – driemaandelijks
oktober – december 2016
afgiftekantoor 8630 Veurne P309454
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

Ondernemingsnr.808.410.470

met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN:
Vrijdag 20 januari 2017 om 19u30

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 19 februari 2017 om 10 uur

Voordracht door Gery Capon “Seizoensmigratie naar
Frankrijk”
beide activiteiten gaan door in het Erfgoedhuis Bachten de
Kupe, Oostduinkerke

IN DIT NUMMER:
Mynheer, zyt zoo goed van dees kind te doopen Rosalie’. Over
vondelingennamen
Behoeftigen in de Kasselrij Veurne 1782 (Deel 9).
Een stukje erfgoed… mee verkocht: een lijst van fondaties in Wulveringem uit
1842.

p. 50
p. 53
p. 56

Interessante bronnen online.

p. 60

Digitaal loket moet nabestaanden weg wijzen naar overledenen op de
begraafplaats van Koksijde.

p. 61

Het begin van de tweede wereldoorlog in Veurne.

p. 62
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MYNHEER, :ZYT ZOO GOED VAN DEES KIND TE DOOPEN ROSALIE'.
OVER VONDELINGENNAMEN
FIEKE VAN DER GUCHT
Vandaag zijn vondelingen groot nieuws. Dat was in de vorige eeuwen wel even anders. Geboorteplanning bestond
nog niet en je kind te vondeling leggen was daardoor schering en inslag. Voor ongewenst zwangere ongetrouwde
meisjes was het de enige optie naast een illegale abortus of kindermoord Verder zorgden grote armoede,
hongersnood, oorlogen en pestepidemies ervoor dat de vondelingenaantallen de hoogte in gingen. Archieven van
vondelingenhuizen. en vondelingenregisters die sinds de tweede helft van de achttiende eeuw verplicht werden,
onthullen veel wonderbaarlijks over de naamgeving bij vondelingen. Ook het anonieme kind moet immers een
naam krijgen! Dit dossier focust eerst op tendensen in vondelingennaamgeving. Daarna worden de namen van tien
vondelingen, van vroeger tot nu, nader toegelicht.
Tendensen in vondelingennaamgeving
De ambtenaar van de burgerlijke stand was volledig vrij in de keuze van de vondelingennaam1. Taalkundigen die
vondelingennamen bestuderen, stellen wel enkele tendensen vast in de naamgeving: een naam kon een link
hebben met de vondeling zelf en met de omstandigheden waarin het kind gevonden werd ('een logische naam'),
kon een anoniem verzoek zijn van de vondelinglegger ('een opgelegde naam') of was het resultaat van een
ambtenaar met (te) veel fantasie ('een gefingeerde naam'). Veel van die namen zijn verloren gegaan: de meeste
vondelingen waren meisjes. Die hun naam niet doorgaven. en het sterftecijfer bij vondelingen lag erg hoog. Toch
hebben we sommige van onze familienamen aan vondelingen te danken (Opgelet: heel wat naamdragers van een
familienaam die toevallig identiek is aan een vondelingennaam. zijn daarom nog geen afstammelingen van een
vondeling)
De vindplaats was bijvoorbeeld een vaak voorkomende inspiratiebron voor de familienaam: Magdalena Verbruggen
werd in 1749 onder een brug gevonden, Alexander Portael uit 1782 in de ingang van een kerk ('in atria nostrae
ecclesiae'), Catharina Deylvaerts in 1757 aan de Dijle en Anthonius Groenegras in 1753 in het gras van het Leuvense
Biestplein.
Ook het tijdstip waarop een kind gevonden werd, werkte inspirerend. Anna Maria Nachtbol uit 1786, Jacobus
Vangenachten uit 1796 en Catharina Maenlicht uit 1795 werden uiteraard 's nachts ontdekt. Petrus Thiende werd
op 10 januari in het vondelingenregister ingeschreven. Thomas op de Mislicht op 2 februari. Lichtmis dus. Ook de
volgorde waarin vondelingen werden achtergelaten. liet soms sporen na. Guilielmus Eerst en Anna Catharina Slot
zijn de eerste en de laatste kinderen van dezelfde maand januari 1791. Op eenzelfde dag, 13 september 1793,
werden drie kinderen gevonden. De ambtenaar schreef ze in als Jacobus Enckel, Josephus Dobbel en Barbara
Tripel.
Verder leidden de weersomstandigheden waarin een kind werd achtergelaten tot namen als Anna Catharina
Vanderwinden (1783), Antonius Donderslagh (1786) of Joanna Eysel (1787) De Leuvense Catharina Dresselaer (1785)
werd gevonden toen het 'dreste' of'heel hard regende'. Soms resulteerde ook een opvallende eigenschap van het
vondelingenkind in een naam. Die kon bijvoorbeeld verwijzen naar de kleren die het kind droeg. Michiel Sackman
(1695) 'hadde aen ('droeg') een stuck van eenen sack' Philippus Sattijns (1706) had meer geluk met zijn 'sattijne
slaeplijf Verder was Joanna Minderfraey (1787) blijkbaar een minder mooie baby, werd Anna Maria Vuijl (1796)
niet netjes gewassen achtergelaten, had Antonius Kael (1786) geen haar op zijn hoofd en werd Christianus De
Schreeuwer (1781) gevonden omdat hij danig zijn mond opentrok

1

Ook vandaag is het de ambtenaar van de burgerlijke stand die de vondelingennaam kiest. Dat staat in Artikel 58 van het Burgerlijk
Wetboek van België: 'Het is de ambtenaar van de burgerlijke stand die een naam toekent aan de vondeling. Gewoonlijk kiest hij twee
voornamen, waarvan er een dient als familienaam' (Art. 58 BWB.)
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Er waren tot slot ook familienamen die verwezen naar het vondelingenstatuut zelf: Philippus Abandon uit 1714 of
Theresia Vondelinghs uit 1751 bijvoorbeeld. En de familienaam van Petrus Doortrek uit 1794 zinspeelde wellicht
op het feit dat zijn vader een van de doortrekkende soldaten was. Dit soort benamingsmotief kwam later minder
voor. Toen de vondelingenschuif verplicht werd in 1812 werd ambtenaren immers expliciet gevraagd 'om de
herinnering aan het feit dat dit een vondeling was uit te wissen'. (Overigens was 'De Prins der Dichters' die eind
zestiende eeuw geboren werd als Joost van den Vandel, geen vondeling. De familienaam Van de Vandel, of een
variant als van der Vonder of Vervondel. verwijst niet naar 'vondeling'. maar naar een 'vondel' of 'vonder'. Dat is
een 'vlonder' of een 'los bruggetje'.)
De gevoelige ambtenaar: opgelegde namen
Vondelingouders drukten met een zogeheten 'vondelingenbriefje' dat hun kind bij zich droeg, soms de wens uit om
de vondeling een bepaalde voornaam en/of familienaam rnee te geven. Wilden ze het kind later opnieuw
opsporen. dan hadden ze met die naam een aanknopingspunt Zo smeekte een moeder die haar dochter in 1844
achterliet in de Gentse vondelingenschuif op een briefje: 'Mynheer zyt zoo goed van dees kind te doopen rosalie.'
Meestal had de ambtenaar wel oren naar de emotionele oproepen. Maar hij was niet verplicht om de wens in te
willigen. Zo werd bij Pauwel de Vaert, vondeling uit 1685, een briefje gevonden met een ander naamverzoek: 'Dit
is Pauwel Vlassenhove.'
De fantasierijke ambtenaar: gefingeerde namen
Vondelingennamen hadden niet altijd een link met het kind in kwestie. Dan was de vondeling overgeleverd aan de
verbeelding van fantasierijke ambtenaren. Die werkten opvallend graag in bonte reeksen rond een bepaald thema.
Hoewel ambtenaren werden opgeroepen om geen naam te geven die 'onbehoorlijk of belachelijk' was, hield niet
elke fantasierijke ambtenaar zich daaraan.
Het kleurenthema leidde tot namen als Anna Catharina Blauw (1781), Joannes Baptista Wittens (1782), Franciscus
Swertens (1782) en Antonius Root (1786). De ene ambtenaar vond inspiratie in huis-. tuin- en keukenterminologie:
Joannes Baptista Kelder (1785), Franciscus Kamer (1785), Thomas Solder (1785). Christina Dack (17851. Joanna
Stoel (1785) en Thomas Setel (1785) bijvoorbeeld. Een andere ambtenaar doopte 'zijn' vondelingenkinderen naar
diverse fruitsoorten, onder meer Dorothea Citroen (1792), Judocus Appelsien (1792), Anna Catharina Ananas (1793)
en Theresia Milloen (1792). Nog een ander ambtenaar speelde blijkbaar graag een spelletje kaart. Hij noemde in
1795 vier opeenvolgende vondelingen Beatrix Kaert, Anna Catharina Spel, Anna Troef en Guilielmus Koeck!
Een enkele ambtenaar verstopte politieke boodschappen in de familienamen. Toen de Oostenrijkse Jozef II
kloosters wilde afschaffen in de zuidelijke Nederlanden, drukte een Brussels ambtenaar in 1787 de wens uit om
de kloosters in ere te 'herstellen' met Albertus Erstelt en Bruno Cloosterin (letterlijk: 'Klooster in!').
Vondelingen en hun namen, van vroeger tot nu: enkele voorbeelden uitgelicht
Magdalena Lepels te vondeling gelegd in Leuven, 20 november 1692. De ambtenaar die Magdalena Lepels haar
naam gaf. bleef erg redelijk in de naamgeving. Over Magdalena noteerde hij namelijk dat ze niet alleen een
blauwe vod bij zich droeg, maar ook 'een teecken daerby van eenen tinnen lepel'. Dat was slim gezien van
Magdalena's vondelinglegger(s). Haar vader en/of moeder hielden namelijk zelf een identieke lepel waarmee ze
later konden 'bewijzen' dat Magdalena hun dochter was.
Peeter Souliker, te vondeling gelegd in Leuven, op 21augustus1759. De moeder van Peeter Souliker liet een
vondelingenbriefje achter bij haar zoon: “1759. 21 Augustus Dit kind is gedopt het heet peeter souliker ick ben
ien leugen vrouw; die dat kindt sal haenverde sal daer voor betaelt woorden als wy weder komen.'
Of Peeter Souliker ook zijn echte naam was, valt te betwijfelen. Je kind te vondeling leggen werd tot 1812 immers
zwaar bestraft. Door een verordening uit 1725 wachtte vondelingzondenaars het lot om eerst publiek uitgejouwd
te worden op het schavoten daarna tot twaalf jaar verbannen te worden uit de stad. Wie de ouders van vondelingen
aangaf, kreeg een premie. Je maakte kans op die premie als je een kind herkende terwijl het publiek getoond
werd. Een dienaar van de zogeheten armenkamer droeg daarvoor elke vondeling de stad rond in het gezelschap
van de stadstrompetter.
Barbara Vandermussen, te vondeling gelegd in Brussel. 17 maart 1775. De Brusselse ambtenaar die voor Barbara
'Vandermussen' als familienaam optekende. had het niet voor een realistische naamgeving: haar naam bevat geen
verwijzing naar haar status als vondeling noch naar het tijdstip waarop ze gevonden werd. Wel had hij vast een
voorliefde voor vogels. Negen dagen later, op 26 maart 1775, gaf hij immers een vondelingenjongetje de naam
'Gregorius Goudtvinck'.
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Martin Dronckaert. te vondeling gelegd in Gent. 20 februari 1806. Martin Dronckaert was niet beschonken toen hij
te vondeling werd gelegd. Men ontdekte de kleine Dronckaert immers 'dans la vestibule de la maison habitée par
Livin De Meyere, vendeur de biere'. Martin dankt zijn familienaam dus aan het beroep van de huisbewoner van
het pand waar zijn ouders hem achterlieten.
Ambroise den Eersten, te vondeling gelegd in Gent, 2 februari 1820. Kinderen werden aanvankelijk vaak te
vondeling gelegd op plaatsen waar de kans om ze te vinden groot was: in een kerkportaal voor de mis begon of
aan de ingang van een cabaret, 's avonds voor de eerste voorstelling. Om vondelingen beter te beschutten tegen
de weersomstandigheden werden steden in 1812 verplicht om een vondelingenschuif te plaatsen. Niet elke stad
hield zich daaraan. Gent plaatste er pas eentje in 1820: de 'Rolle' aan de Oude Schaapmarkt. De eerste vondeling
in die Gentse 'rolle' kreeg weinig verrassend de familienaam 'den Eersten' mee. Paulina Pruymboom. te vondeling
gelegd in Gent 14 mei 1848.
Tussen 1848 en 1888 werden naast Paulina Pruymboom ook onder meer Octavia Overbeek, Maria Meijbloem.
Victoria Vrijstad, Xaverius Xhoris en Zacheus Zuna te vondeling gelegd. Toen onderzoekers de naamlijsten in die
periode overliepen, merkten ze dat daarin plots de opeenvolgende letters van het alfabet als beginletter voor de
vondelingenfamilienamen werden aangehouden. Dat was daarvoor niet het geval. De Gentse ambtenaren hadden
vermoedelijk strengere richtlijnen gekregen voor de naamgeving. Soms pasten ze die richtlijn ook toe op de
voornamen, met allitererende vondelingennamen tot gevolg.
Joseph Finis. te vondeling gelegd in Antwerpen, 31 Juli 1860. Acht Belgische steden hadden een vondelingenschuif:
Antwerpen, Bergen, Brussel, Doornik, Gent Leuven. Mechelen en Namen. De Antwerpse vondelingenschuif werd
opgedoekt in 1860. Voor het laatste 'schuifkind' was de familienaam dan ook gauw beslist: 'Finis'. Pas in 2000, 140
jaar later dus, krijgt Antwerpen opnieuw een vondelingenschuit: de enige in België tot nog toe.
Jasper van Essen, te vondeling gelegd in Essen, 26 november 2006. Het jongetje dat in 2006 werd achtergelaten
in het treinstation van Essen liet weinigen onberoerd. Zijn familienaam verwees naar zijn vindplaats. De naam
Jasper verwees naar Marc Jaspers, de politieagent die de zaak opvolgde. Ondertussen kreeg Jasper een andere
voornaam en de familienaam van zijn adoptieouders.
Thomas De Kleine (en alle andere De Kleines), te vondeling gelegd in Antwerpen, 17 november 2007.
Zeven jaar. Zo lang duurde het voor het eerste kindje te vondeling werd gelegd in de huidige vondelingenschuif
in Antwerpen die in 2000 werd ingericht door Moeders voor Moeders. Die liefdadigheidsorganisatie richt zich op
moeders met jonge kinderen. De Antwerpse vondelingenschuif is vandaag de enige in België. Alle kinderen die er
te vondeling worden gelegd, krijgen de familienaam De Kleine, zo ook Thomas. Later volgden onder meer Michael,
Pieter, Jules, Adriaan en Louise-Marie De Kleine. De voornaam van Pieter De Kleine verwijst naar de twee
advocaten die mee achter het initiatief van de vondelingenschuif stonden: Pieter Huys en Pieter Vercraye.
Mila Palfijn. te vondeling gelegd in Gent, 5 oktober 2010. In een ondergrondse parking aan de Groene Vallei in
Gent werd een meisje van nog geen dag oud gevonden. Een voorbijganger vond het meisje in de ondergrondse
parking van een supermarkt. De vondelinge werd naar het dichtstbijzijnde Jan Palfijnziekenhuis gebracht. Daar
gaven ze haar de naam Mila Palfijn. Mila Palfijn kreeg een pleeggezin en een nieuwe naam.

Referenties:
Archief OCMW Gent (zonder datum). 'Vondelingen' [online geraadpleegd via: http://www.ocmwgent.be/vondelingen.html]
De Man, L. (1956), Vondelingen en hun naamgeving, Leuven: Instituut voor Naamkunde
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BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 9)
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; in het nummer
4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke,
Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, Zoutenaaie en ‘s-Heerwillemskapelle)
Oudekapelle, 1782
Lyste ende declaratie inhoudende de arme ende behoeftighe dischenooten der prochie van Oudecappelle (…),
volghens de instrucite ende declaratie van sieur Joannes Baptiste MAES, als hooftman der gemelde prochie (…)
Alvooren Beranrdus VERHULST boeren werckman ter elde van 43 jaeren met vrauwe ter elde van 36 jaeren met
drie hunne kynderen op dese prochie, een knechtjen van 7 jaeren, het tweede knechtjen oudt 5 jaeren ende een
meysken ter elde van 2 jaeren
De weduwe N. CRUYT impotent ter elde van 50 jaeren met haere dochter van 14 jaeren die met haer woont, en
hun ten deele geneirende met spinnen, woont alsvooren
Vidua Pieter LOUWICK ter elde van 39 jaeren, cleermakeghe in vrauwe cleederen met drie haere kynderen op dito
prochie woonende, een knechtjen van 6 jaeren, een ydem knechtjen van 9 maenden ende een meysken van 3
jaeren
Pieter MOENAERT met vrauwe, beede in hooghen ende versleeten ouderdom, hun voormaels geneirt hebbende
met boerenwerck, woont alsvooren
Joannes LOBEL ter elde van 50 jaeren, schynnende crancksinnigh te syn met een vrauwe ter elde van 60 jaeren
geheel debil ende caduuq, woonende op Ghyvelde Berghen Ambacht
Joannes DEPUYDT ter elde van 36 jaeren boeren werckman met vrauwe ter elde van 30 jaeren, belast met vier
kynderen woonende op de prochie van Renynghe te Cnoque, een knechtjen van 8 jaeren, het tweede knechtjen 5
maanden, een meysken van 6 jaeren ende het tweede meysken 3 jaeren
Aldus dese lyste gemaekt (…) 30 novembre 1782
(get. DELALEEUWE)
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Brugse Vrije
Lyste der afgesetene dischgenooten der stede ende casselrie van Veurne woonende onder den lande van den Vrijen
Naemen der disch-genooten

naemen
der
prochie van den
disch wanof sy
onderhouden
worden

naemen der prochie
waer sy woonachtigh
syn

wat sy gedeurende de
twee
leste
jaeren
genooten hebben

vidua Joannes BAROEN

Oostduynkercke

Snaeskercke

134

Heindryck DEPREZ en vrauwe

Sinte Jooris

Brenynge

81.1.3

Pieter Jacobus CLAEYS

Pervyse

Knocke

60

Frans MAES

Eggewaertscapelle

Woumen

107.18

Vidua Joannes VLAMYNCK

Wulpen

Leffynge

21

vidua Joannes POUCKE en 4
kynders

Leysel

Keyhem

12 p. te maende

Philippus ROELANT en vrauwe

Wulveryngem

Lombaertzyde

3/8 deelen
maende

Alexander NAESSEN en vrauwe
met 3 kynderen

St. Nicolais

Ghistel

96.12.9

vidua Jacobus ROBERT en 6
kynders

Coxyde

Slype

12 p. te maende boven 42
p. huysheure s’jaers

Joannes TURPEIN

Haerynge

St. Laureins

28

Jacobus BLOMME

Westvleteren

Woumen

78.12

Renynge

Keyem

99.3

Constantia LATRUYWE

Hooghstaede

Kokelaere

48 p. s’jaers

Joannes ANNET met vrauw en
kynders

Caeskercke

Zarren

179.7.6

Tobias DECLERCK met vrauw en
kynders

Caeskercke

Clercquen

108.16

verlaten huysvrauwe Joannes
FLAHEEL en kynders

Caeskercke

Merckhem

270.16

Joannes LENOIR

Stuyvekinskercke

Beerst

36.8

Norbert PAUWELS

Stuyvekinskercke

Westende

194.19

Pieter LEFEVRE

Stuyvekinskercke

Lombarzyde

51.19

vidua Pieter CAESTEKER

Stuyvekinskercke

Snaeskercke

98.14

Pieter LEGRAND

Stuyvekinskercke

Houthave

44.2

Oostkercke

Lombaertzyde

13.1.4 te maende

Philippus DEMOLDER

Alveryngem

Slype

57.16

vidua Jean NASSCHAERT

Veurne stadt

Oostcamp

72 p. s’jaers

vidua Joannes
kynders

BODEYN

Pieter DERHILLE met
ende ses kynderen
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en

vrauw

terwe

te

Lyste der afgesetene dischgenooten vanden Lande van den Vrye woonende binnen de stede ende casselrie van
Veurne
naemen der dischgenooten

naemen der prochie
van den disch wanof
sy
onderhouden
worden

naemen der prochie
waer
sy
woonachtigh syn

wat sy gedeurende de
twee
leste
jaeren
genooten hebben

Cypriaen SCHORREL

Beerst

Caeskercke

ten jaere 1774 tot 1.15.6

Andries WILLEM

Eessene

Stuyvekenskercke

3.17.0

vidua Jacob HINDRYCX

Eessene

Lampernisse

9.18.0

Marcus AERNOUT

Eessene

Alveringhem

4.0.0

Frans POORTER

Eessene

Bulscamp

in eene sieckte tot 0.10.6

Joannes DONCK

Eessene

S’Willems

3.0.0

Jacob DEN DISER

Eessene

St.Jacob

5.0.0

vidua Benedictus DARIS

Keyhem

Provisie

ten jaere 1775 in deirynck
tot 1.6.8

Jacob STROOM

Moere

Pervise

t’jaer 1775 7.15.7 ende
rest te betaelen twee
jaeren cheyns van een
woonhuys

vidua Pieter Jacobus CLAEYS

Moere

Alveringhem

4.8.0 sonder woonste

Joseph VAN HILLE

Vladsloo

Caeskercke

1.11.6

Jacob PYSSONNIER

Woumen

Polynckhove

13.8.7

vidua Joseph MAERTEN

Woumen

ST.Jacobscappelle

5.8.1

vidua Pieter LEEMAN

Woumen

Nieucappelle

3.17.1

Jan DERAET

Woumen

Oostkercke

2.5.1

Jan SAMOY

Zarren

Pervise

in sieckte tot 2.17.9

vidua Jacobus BOEYDENS

Slype

Slype

9.9.0

vidua Beernaert BRUYNE

Slype

Slype

10.0.0

Jacobus DEBRUYNE

Slype

Westcappel

1.1.0

Pieter PIETERS

Slype

Provise

2.2.0
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EEN STUKJE ERFGOED… MEE VERKOCHT:
EEN LIJST VAN FONDATIES IN WULVERINGEM UIT 1842
JOERI STEKELORUM
Recent werd door het stadsbestuur van Veurne de historische en geklasseerde pastorie van Wulveringem
(Beauvoorde) verkocht aan de meestbiedende particulier… Een prachtig pand, waar de geschiedenis zowel buiten,
maar ook van binnen, zo van uitstraalt.
We hadden het geluk om net voor de openbare verkoop, in december jl., een bezoek te brengen aan het
leegstaande pand… of, toch bijna helemaal leegstaand. Op de binnenkant van een deur van de kast waar ooit de
archieven in bewaard werden, troffen we een opgeplakte affiche aan met als hoofding “Fondatien ten eeuwigen
dage gesticht binnen de kerk van Wulveringhem, zoo ten laste van het Armengesticht als van de kerk van
Wulveringhem als van eenige particuliere, genoteerd door zyne Hoogweerdigheyd den Bisschop van Brugge in
daten 23 september 1842 zoo volgt”. Aan de linkerkant opgekleefde gedachtenisprentjes met de “naamlijst der
bekende heeren pastoors van Wulveringhem (in Veurneambacht)”.
De enige manier om dit stukje erfgoed voor het nageslacht te bewaren was er foto’s van nemen, zodat we achteraf
de transcriptie konden doen. Tot nut voor wie het aanbelangt… misschien vind je er een voorouder tussen of een
ver familielid.
Naast deze lijst was er ook een overzicht van de gekende pastoors van Wulveringem. Dit publiceren we in een
volgend nummer.

Overlijdensakte van Norbertus Benedictus BUYCK, afkomstig van Veurne (Sint-Denijs) die gedurende 32 jaar
pastoor was van Wulveringem. Hij overleed op 31 juli en werd begraven in de voorkerk, bij de eerste pilaar, onder
het wijwatervat. Hij stichtte vier gezongen missen en drie loven, jaarlijks te zingen in de Octaaf der Geloovige
zielen.
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Fondatien ten laste van het armengesticht
nr

namen der stichters

aard der fondatien

datum van ontlasting

regten regten regten regten regten
van
van
van
van den van de
den
den
den
klokkercke
heer
heer koster luyder
pastor onderpastor
7,26
3,62
2,5
1,82
2,7

total

1

Iseboudt Pieter

3 lessen, lauden en postofficie

13 january

17,9

2

Snouckaert Wauter

gezongen misse, zonder assistentie

zaterdag na dertien dag

1,63

0,55

2,18

3

Van Torre Nicolaus

idem

1,63

0,55

2,18

4

Decrock Vigoureux

idem

1,63

0,55

2,18

5

Decrane Karel

idem

den eersten maendag
van den vasten
de tweede weke van den
vasten
den maendag na Oculi

1,63

0,55

2,18

6

Van Bambeke Isaac

idem

den dynsdag na Oculi

1,63

0,55

2,18

7

De Weeze Jan

idem

den donderdag na Oculu

1,63

0,55

2,18

8

De Value Jacob

idem

den maendag na Judica

1,63

0,55

2,18

9

De Value Relijn

Idem

den zaterdag na
Quasimodo
den witten donderdag

1,63

0,55

2,18

1,63

0,55

2,18

26 april

8,17

4 meye

1,63

0,55

2,18

1,63

0,55

2,18

1,63

0,55

2,18

10 Decrane Jacob

idem

11 Dewulf Omaer en huysvrouw
12 Hoorneweder Jacob

2 gezongen missen met commendatien
na d'eerste misse
gezongen misse zonder assistentie

13 Galeyn Jacob

idemp

14 Colens Torine (?) of
Margaretha STEENS
15 Weens Margareta

idem

den vrijdag na H.
Kruysdag
den donderdag na Sinxen

idem

na H. Sacramentdag

1,63

0,55

2,18

16 Steens Margareta

idem

in de maend meye

1,63

0,55

2,18

17 Weens Christoffel

idem

idem

1,63

0,55

2,18

18 Weens Dieryck

idem

idem

1,63

0,55

2,18

19 Denaeyere Jacob

gezongen misse met commendatien

den 22 of 26en meye

4,08

1,82

1,36

0,91

20 Mesdach Cornelius

gezongen misse met Ps. Miserere

den 4 juny

2,73

1,35

0,91

0,91

21 den zelven

26 gelezen missen by jare

onbepaald

32,66

22 Mesdach Guillielmus

gezongen misse met den Ps. Miserere

den 5 juny

2,73

23 Schipman Andries

gezongen misse zonder assistentie

den 11 dito

1,63

2,71

2,71

1,27

3,28

18,14

8,17
1,35

7,25
32,66

1,35

0,91
0,55

0,91

1,35

7,25
2,18
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24 Socx Willem

idem

in de maend juny

1,63

25 Moeyaert Nicolaus

den 18 juny

5,44

26 Desodt Nicolaus

gezongene misse, commendatien met
post officie
gezongene misse zonder assistentie

1,63

0,55

2,18

27 De Value Gillis

idem

den zondag voor
Magdalena
in de maend augustus

1,18

0,32

1,5

28 Elleboodt Mailliaert

gezongene misse en Ps. Miserere

den 3en september

2,71

29 Decrane Jan en huysvrouw

gezongene misse zonder assistentie

in de maend september

1,22

30 Schipman Pieter

gezongene misse, commendatien en
post officie
gezongene misse zonder assistentie

den 23en october

5,44
1,18

0,32

1,5

31 De Rycke Sion (?) en
huysvrouw

0,55
2,71

0,91

1,82

0,91

2,18
0,91

0,55

2,73

1,82

0,43
2,71

1,82

13,61

6,9
1,65

1,36

2,05

13,38

32 Quaetjonck Jan

idem

maendag na
Wulveringhem
kerstwijding
onbepaald

1,63

0,55

2,18

33 Courte Omaer

idem

idem

1,22

0,43

1,65

34 Quarteel Jan

idem

idem

1,22

0,43

1,65

35 Quarteel Renier

idem

idem

1,23

0,42

1,65

36 Oulterseune Renier en
huysvrouw
37 Vanhove Michiel

idem

idem

1,31

0,44

1,75

idem

idem

1,31

0,44

1,75

38 Carels Jan

idem

idem

1,32

0,44

1,76

39 Desomer Abel

idem

idem

1,32

0,44

1,76

40 Schipman Andries

idem

idem

1,32

0,44

1,76

totaal (fr.)

117,65

17,18

28,49

8,64

15,3 187,24

Fondatien ten laste der kerkfabriek
nr

namen der stichters

41 Iseboudt huysvrouw Pieter
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aard der fondatien

gezongene misse, commendatien en
post officie

datum van ontlasting

den 12en january

regten regten regten regten regten
van
van
van
van den van de
den
den
den
klokkercke
heer
heer koster luyder
pastor onderpastor
5,44
2,73
1,82
0,91

total

10,9

42 Devoghelaere Jacqueminken
huysvrouwe Pieter Van
Craninghe
43 Bazyn Jan

gezongene misse met de ps. Miserere
en De Profundis

den 23 february

3,62

1,19

1,19

0,72

6,72

gezongene misse en commendatien

den 11 april

4,33

2,18

1,46

1,08

9,05

44 Pyl huysvrouw Jacobus

gezongene misse en Ps. Miserere

den 2 juny

2,73

1,35

0,91

0,45

5,44

45 Vandermeersch heer en
meester Pieter
46 Van Waterleet jonker Pieter
en huysvrouw
47 Vandermeersch heer en
meester Michiel
48 den zelven

gezongene misse met commendatien
en post office
idem

den 7 dito

5,44

2,73

1,82

1,35

11,34

den 18 augustus

5,44

2,73

1,82

1,08

11,07

idem

den 19 dito

5,44

2,73

1,82

1,08

11,07

onbepaeld

13,61

13,61

idem

13,61

13,61

51 Benaut Cornelius

tien gelezene missen ter eere van OLV
en Ps. De Profundis
tien gelezene missen 's jaers ter eere
van den aertsengel Michael met de ps.
De Profundis over de sepultiere
gezongene misse, commendatien en
post officie
idem

den 15 dito

5,44

2,73

1,82

0,91

10,9

52 Marrannes Cornelius

gezongene misse en commendatien

daegs na Ste. Catharine

4,08

1,35

1,35

1,07

7,85

53 Eschavet Jan

gezongene misse met Ps. Miserere

den 9 december

2,73

0,91

0,91

0,55

5,1

77,35

23,36

16,74

10,1

127,56

49 den zelven
50 Bazyn Guillielmus

den 13 november

totaal (fr.)

5,44

2,73

1,82

0,91

10,9

Fondatien ten laste van particulieren
nr

namen der stichters

54 Coene jouffrouw Mary
Catherine
55 Buyck heer en meester
Norbertus

aard der fondatien

datum van ontlasting

regten regten regten regten regten
van
van
van
van den van de
den
den
den
klokkercke
heer
heer koster luyder
pastor onderpastor
37,73
9,25

total

30 gelezene missen by jaere

onbepaeld

46,98

vier gezongene missen en drie loven

binnen de (…) der
geloovige Zielen

10,35

5,16

4,19

2,9

21

43,54

totaal (fr.)

48,08

5,16

4,19

2,9

30,3

90,52
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INTERESSANTE BRONNEN ONLINE
BRON:

-

BRUGSE STAM + LEZERS

Op de website van de “Archives Départementales du Nord” zijn de tienjaarlijkse tafels (‘tables
décennales’) van de burgerlijke stand nu uitgebreid tot 1932. De akten zelf staan nog niet online, maar
kunnen opgevraagd worden bij de gemeenten.
Website: http://archivesdepartementales.lenord.fr/?id=etat_civil

-

De Brugse Biekorfbibliotheek zet historische kranten online.
De nieuwe krantenbank bevat 250.000 gedigitaliseerde pagina’s uit Brugse historische kranten. Dankzij
OCR (optische tekenherkenning) is zoeken via trefwoord mogelijk, bv. op de naam van een voorouder.
Volgende kranten zijn nu reeds online beschikbaar:
 Brugsche Gazette: 1795-1796 ; 1814
 Gazette van Brugge: 1797-1811 ; 1814-1914 ; 1918-1919
 ’t Jaer 30: 1864-1870
 ’t Jaer 70: 1870-1882
 Journal de Bruges: 1837-1914 ; 1918-1940 ; 1944-1953
 Journal du Département de la Lys: 1811-1814
 La Patrie: 1848 ; 1851 ; 1876-1914 ; 1919-1939
 Stadsbode: 1917-1919
 De Westvlaming: 1863-1878
Website: http://historischekrantenbrugge.be

-

Een lezer bezorgde een link naar een portaalsite voor genealogisch onderzoek in Canada:
Website: http://canadagenweb.org

-

De website van het Nederlandse CBG is sinds 1 september 2016 vernieuwd en uitgebreid. Er is een centrale
zoekingang voor stamboomgegevens, archiefbronnen, familienamen en familiewapens:
Website: http://cbg.nl/

-

Nederlandse databank van familienamen met minstens 5 naamdragers:
Website: http://cbgfamilienamen.nl

-

Franse databanken van familienamen:
Website: http://nom-famille.com/noms-les-plus-portes-en-france.html
Website: http://genealogie.com/nom-de-famille/

-

Drie archiefinstellingen hebben gezamenlijk een website ontwikkeld waarmee het lezen van oude
handschriften geoefend kan worden. Volgens de instellingen is hier behoefte aan omdat steeds meer
mensen zelf onderzoek doen in de archieven. Het lezen van oud schrift wordt ook wel paleografie
genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). Op de website
www.watstaatdaer.nl kan al puzzelend de vaardigheid van paleografie worden vergroot.

-

De bevolkingsregisters van Veurne en deelgemeenten (1846-1910) staan online !
Avekapelle
Bulskamp
Eggewaartskapelle
Houtem
De Moeren
Steenkerke
Veurne
Vinkem
Wulveringem
Zoutenaaie

http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025c|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025g|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025d|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025j|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025k|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025f|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025l|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025m|fb
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=VW|38025e|fb
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DIGITAAL LOKET MOET NABESTAANDEN WEG WIJZEN NAAR OVERLEDENEN
OP BEGRAAFPLAATSEN IN KOKSIJDE
JOERI STEKELORUM
Via een handige toepassing kan je voortaan vanaf je pc of telefoon gemakkelijk de ligplaats van een overledene
vinden.
Koksijde telt drie gemeentelijke begraafplaatsen: Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen. Op die plaatsen bevinden
zich samen ca. 7.400 zerken, die aan ca. 11.000 overledenen herinneren. Omdat de zoektocht naar een
rustplaats van een overledene niet altijd evident is, heeft de gemeente het online begraafplaatsenloket
uitgewerkt.
Via deze handige toepassing kan je voortaan vanaf je pc of mobieltje gemakkelijk de ligplaats van een
overledene vinden. Door het ingeven van bepaalde gegevens ga je snel een eenvoudig op zoek naar de locatie
van een graf. Je kunt zoeken op (een deel van) de naam, geboortedatum, sterfdatum of ligging. Als
zoekresultaat in de online toepassing krijg je de gegevens over de overledene, de ligging van het graf en zelfs
een foto van het zerk te zien.
Alle graven worden duidelijk en overzichtelijk in de overzichtskaart weergegeven. Je kan ook klikken op het
graf, op die manier krijg je de gegevens van de overledene(n).
Het geoloket bereik je via de gemeentelijke website: http://www.koksijde.be/kerkhoven (aanbevolen gebruik
van de Mozilla browser)
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HET BEGIN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN VEURNE
JOERI STEKELORUM
In het door Jef Cailliau gedeponeerde archief vonden we een kranteknipsel uit de begindagen van de tweede
wereldoorlog in Veurne. Een verslag van de feiten en een lijst van slachtoffers die werden begraven op het
stedelijke kerkhof. Op het kerkhof aan de Oude Vestingstraat is er, tegen de brandweerkazerne, nog steeds een
ereperk, waar de meeste van deze slachtoffers nog begraven liggen. Ietwat troosteloos….

Links: vooraan het mooi onderhouden ereperk voor de Franse soldaten, achteraan de betonnen herdenkingskruisjes
op een eerder troosteloos ereperk voor de burgerlijke slachtoffers; rechts: kruisje ter nagedachtenis van Eugene
Los.
Uit Veurne – hoe Veurne den oorlog doorstond
Reeds van af 2de Sinksendag had onze stad een oorlogsuitzicht. Van alle kanten kwamen vluchtelingen
toegestroomd, die, ’t zij per auto, ’t zij per trein of te voet, in Veurne aanlandden. Van Oostende, Nieuwpoort,
Brugge, enz. zond men de vluchtelingen naar Veurne, waar het een luilekkerland moest zijn. De bewoners deden
hun best, om de duizenden vreemdelingen te voeden en te herbergen. Na enkele dagen kwam schaarschheid aan
brood.
Nu was het een tijd van drukte, waarin zich vooral onderscheiden hebben de heeren burgemeester Van Hee en
stadssekretaris Rathé, het personeel van het stadhuis, Z.E.H. Principaal en de Zusters van ’t College en al de
Kloostergemeenten van Veurne, de Pompiers (als verkeersagenten) en de mannen der Tert. Wacht. Vooral voor
wat de voeding der vluchtelingen aangaat, legde men in ’t College en bij de Zusters Annuntiaten, bij de Blauwe
en Zwarte Zusters wonderen van zelfopoffering, moed en wijs beleg aan de dag, bij zooverre dat de vluchtelingen
als een kreet deden weergalmen “Nergens is men zoo goed als in Veurne”.
Maar dan kwamen de mannen van 16 tot 45 jaar met duizenden toegestroomd uit Roeselare, Ieper en Poperinge.
Wat in de eerste tien dagen na Sinksen in en door Veurne getrokkenis, grenst aan het ongeloofelijkste.
Op donderdag 23 mei moesten al de vreemdelingen naar Oostende vertrekken en op 24 mei, ’s namiddags te 2
uur, werd Veurne voor de eerste maal met bommen bestookt. 26 personen verloren hierbij het leven.
Nu en dan kwamen nog vliegtuigen boven Veurne vliegen, tot op dinsdag 28 mei een hevig luchtgevecht boven
onze stad plaats greep, gedurende het welk drie groote torpillen werden geworpen, die de ruiten van de stad
deden rinkelen en veel gebouwen beschadigden.
Woensdag 29 mei begon voor Veurne de groote marteling. De stad werd dan van dichtbij beschoten. De burgers
die nog bij duizenden in de kelders bleven – zij konden immers niet vluchten want ze wisten niet waar naartoe –
wserden meestal uit hun schuilplaatsen verdreven door de Engelsche soldaten. Veel Veurnaars hebben de stad
verlaten en enkelen verloren dan het leven. De stad werd een nest van machienegeweren en Veurne zou
hardnekkig verdedigd worden.
Wie nog in de kelders bleef zal niet zoo licht den donderdag en vrijdag onder ’t bombardement vergeten. Op die
dagen was het onmogelijk de kelders te verlaten en velen moesten honger lijden. In den nacht van 31 mei op 1
juni vielen honderden obussen op Veurne, zoodat de stad in een puinhoop herschapen werd. God alleen heeft ons
onder zijn hoede genomen en ons veilig en ongedeerd uit de vernieling gered. Den zaterdag morgen heel vroeg
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werd de beschieting stop gezet en om 8 uur kwamen de eerste Duitsche soldaten in onze stad. Den zondag 2 juni
werden nog enkele obussen geschoten en vielen den maandag zes bommen op onze stad;
Dit zoo onvolledig verhaal vermelt niet wie in de beschieting het leven verloor of gewond werd, dat vindt men op
een andere plaats. Ook niet wat de heeren de Grave, Trypsteen, Bulckaert en vele anderen en de leden van het
Rood Kruis in ’t algemeen voor de bevolking deden. Veel Veurnaars hebben er hun leven aan te danken. Tusschen
de bombardementen ging de heer Trypsteen hulp verleenen aan wie in nood was. Veel stervenden en gekwetsten
werden bijgestaan en vervoerd.
Wie door Veurne komt moet bekennen dat geen enkel stad of dorp zo algemeen vernield werd. De kerken, het
Gerechtshof, honderden huizen, de beroemde Ceciliatoren, het Spaansch Paviljoen, de Spoorhalle, het College en
de verschillende schoolgebouwen zijn niet gespaard gebleven. Water, gas en elektriciteit waren afgesneden. Voeg
daarbij het geweldig branden van talrijke bevoorradingsplaatsen en huizen.
Met lof mag men getuigen dat de Heeren burgemeester en sekretaris, alsook de Geestelijken van Veurne, de stad
niet verlaten hebben en steeds ten dienste stonden van de bevolking.
Lijst der gedoode personen begraven op het stedelijke kerkhof:
naam
Caramin
Jacquemin
Veillet
Kesteloot
Vilain
Vandepoele
De Weirdt
Ronsmans
Deghaye
Delcloo
Flahou
Doyen
Siaen
Delorge
Sterckx
Caesteker
Mageno
Andries
Geens
Leemans
Pirotte
Janssens
Los
Dielis
Demeulenaere
Walstein
Walstein
Vandamme
Bruynooghe
Deburgraeve
Geerts
De Meulenaere
Lambrechts
Pelgrim
Ryckebusch
Blanckaert
Van Arendt
Van Cauwenberghe
Van Haecke

voornaam
Edward
Clementine
Jeanne
Jozef
Denise
Jules
Godfried
Maria
Jean
Maria
Rachel
Maria
Henri
Georges
Omer
Elisa
Plaerde
André
Jan
Petrus
Marcel
Edgard
Eugen
Hypolit
Willy
Colette
Marie
Leonie
Sophie
Edward
Godfried
Alexander
Silvia
Julien
Jules
Hendrik
Henri
Jules
Henri

gemeente
Clabecq
Doornik
Herseaux
Veurne
Veurne
Veurne
Koksijde
Winksele
Herstal
Veurne
Veurne
Jemappes
Leuven
Huy
Elsene
Veurne
Brussel
Court-St-Etienne
Werchter
Antwerpen
Seraing-sur-Meuse
Scherpenheuvel
Veurne
Antwerpen
Veurne
Tienen
Tienen
Veurne
Oostduinkerke
Veurne
Hees
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Veurne
Nieuwpoort
Wingene
Ieper

opmerking

getroffen door de eerste bom op Veurne

vrouw en dochter
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Hatse
Albert
Veurne
Martino
Jean
Dison
André
Camiel
Ransart
Delancker
Desire
Veurne
Schugalte
Beatrice
Brussel
Breugelmans
Johannes
Veurne
Loncke
Elie
Nalines
Flament
Henriette
Thumaide
Van Bavinchove
Nieuwpoort
Debandt
Amanda
Veurne
Debandt
Maria
Veurne
Jamees
Nieuwpoort-bad
Miller
Rebecca
Ukkel
Florizoone
Justin
Veurne
Decoene
Gerard
Wulpen
Bollijn
Maria
Mechelen
Pingault
Albert
onbekend
Belgisch soldaat
Van Maeldergem
Madeleine
Doornik
Pauleyn
Karel
Veurne
Put
Emiel
Sint-Niklaas
Lemahieu
Hektor
Charleroi
Monnoyer
Hektor
Montigny-sur-Sambre
Verrijdt
Edward
Antwerpen
Vrijdags
Victorine
Kessel-Lo
Cloet
Silvia
Veurne
Jacobs
Franciscus
Turnhout
Adam
Eugeen
Marcinelle
Ostijn
Nieuwkerke
dokter
Wils
René
Koksijde
Grijffou
Helena
Veurne
Tassellon
Jean
Halle
Verdoolaeghe
Maria
Veurne
Melsens
Frans
Veurne
Bekaert
Mathilde
Veurne
Devoghel
Romanie
Veurne
Putteman
Yvonne
Mechelen
Delorge
Pierre
Han-sur-Sambre
ook nog 20 onbekende personen; 37 Engelse soldaten en 8 Franse soldaten
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