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ONZE ACTIVITEITEN: 
 

 

 

Zondag 24 maart 2019 
om 10 uur 

Voordracht door Jan Van Acker: ‘Van heren en lenen. 
Denombrementen en feodaliteit in het Veurnse.’ 
(uitnodiging zie pagina 14) 

Zondag 28 april 2019 
van 14u30 tot 15u30 

Erfgoeddag, voordracht met als thema: ‘Hoe maak je een 
stamboom’ door Joeri Stekelorum. 

Zondag 5 mei 2019 
om 10 uur 

Voordracht door Dirk Musschoot: ‘emigratie naar Amerika’

 
IN DIT NUMMER: 
 

Een triest verhaal uit de schoolkolonie van Cayeux-Sur-Mer p. 2 
Een smeekbede uit Gent naar Veurne … p. 5 
Familiegeschiedenis in een schoendoos. p. 7 
Bateliers. p. 15 

Modernisering van de Burgerlijke Stand. p. 16 

 
Nieuwsbrief 2019 

* De digitale versie van de nieuwsbrief is gratis voor alle geïnteresseerden.  

* Leden van FV Westkust die een papieren versie wensen krijgen dit gratis, maar als de digitale versie volstaat 
graag een e-mail naar mderudder@gmail.com zodat je niet langer een papieren versie krijgt. 

* Niet-Leden van FV-Westkust kunnen zich op de papieren versie abonneren door € 10 over te schrijven op BE37 
9796 2228 6428 (FV-Westkust, met als mededeling 'nieuwsbrief 2019') .  
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EEN TRIEST VERHAAL UIT DE SCHOOLKOLONIE VAN CAYEUX-SUR-MER 

(FRANKRIJK) 

JOSÉ PLESIER 

Dit is het droevig verhaal van Firmin Nowé, een jongen uit de Westhoek, die als kind gedurende en door de “groote 
oorlog” twaalf maanden naar de Franse schoolkolonie in het Picardische Cayeux-sur-Mer verhuisde en er tragisch 
overleed door ziekte, terwijl hij verlangde om vader en moeder thuis terug te zien.  

 

Firmin Nowé werd geboren in Wulpen op 29 mei 1903 
en was het vierde en voorlaatste kind van Hendrik Nowé 
(geboren te Oeren op 9 februari 1873) en Philomena 
Devinck (geboren te Wulpen op 22 juni 1872), die in 
Wulpen waren gehuwd op 26 november 1894. De 
jongere zus van Firmin heette Agnes en werd geboren 
op 28 januari 1908 in Wulpen. Het gezin verhuisde uit 
Wulpen naar Veurne eind november 1910. 

Toen de eerste wereldoorlog uitbrak waren Firmin en 
zijn zus Agnes respectievelijk 11 en 6 jaar oud. Omdat 
de leerplicht voor kinderen tussen 6 en 12 jaar pas in 
1914 was ingevoerd door de katholieke politicus Prosper 
Poullet is het niet duidelijk of deze broer en zus al 
school liepen bij het begin van de oorlog. Zij woonden 
in de Beoosterpoort 33 te Veurne maar we weten niet 
of zij school hebben gelopen in de barakken die werden 
gebouwd naast de Zuidkapel op de Voorstad en vanaf 
31 augustus 1915 toegankelijk waren als oorlogsschool 
met 5 klassen (2 voor jongens, 2 voor meisjes en 1 
bewaarklas).  

Albert Dawyndt schrijft in zijn boek “Veurne rond 1914-
1918” het volgende: Door de nabijheid van het front 
werd de toestand voor de bewoners van de 
Bewesterpoort steeds maar benarder, zodat op 1 juli 
1916 besloten werd om de kinderen van 3 tot 15 jaar, 
van ouders die hun woning niet wilden verlaten, te 
evacueren. Na een grondig geneeskundig onderzoek in 
het hospitaal van Sint-Idesbald, reisden zij met de trein 
af naar Frankrijk, wat aanleiding gaf tot heel wat 
emotionele taferelen.” 

Firmin en Agnes Nowé vertrokken pas het 
daaropvolgende jaar naar twee nieuwe schoolkolonies. 
De jongen en het meisje vertrokken op 11 augustus 1917 
naar de schoolkolonies van Cayeux-sur Mer (voor de 
jongens) en het gehucht (Nouveau) Brighton-Français 
(voor meisjes). Zoals bij andere kindertransporten 
verzamelden zij in het station Adinkerke en was 
koningin Elisabeth daar aanwezig om de 181 meisjes en 
de 90 jongens moed in te spreken en allen nog 

chocolade te geven. Ook vele familieleden , de arrondissementscommissaris van Veurne en de militaire gouverneur 
waren aanwezig bij het vertrek. Ook ongeveer 400 vluchtelingen vervolledigden het konvooi. De kinderen en hun 
begeleiders stapten af in het station van Abbeville, waar zij mondvoorraad kregen alvorens verder te reizen. Dit 
gebeurde ofwel per trein tot Noyelles en Cayeux-sur-Mer of gedeeltelijk met vrachtwagens en verder te voet tot 
aan het kustdorp. De jongens waren voorzien om in hotel Casino te verblijven, waar uiteindelijk plaats zou zijn 
voor 200 kinderen. Maar deze huisvesting was nog niet helemaal klaar, waardoor de oudste jongens voorlopig de 
slaapzaal in het Grand Hotel des Bains konden gebruiken. Zij stonden onder toezicht van de zusters Paulinen uit 
Lombardsijde. De meisjes gingen naar het Palace-Hotel in het gehucht Nouveau Brighton, waar plaats was voor 
250 kinderen. De Zusters van Liefde uit Pervijze beheerden deze schoolkolonie.  

De ouders Nowé met dochter Agnes 
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Vanaf hier waren Firmin (14 jaar) en Agnes Nowé (9 jaar) van 
elkaar gescheiden. Op donderdagnamiddag was er geen les en 
wandelden de jongens onder begeleiding tot in Brighton, waar 
verschillende jongens zo hun zuster konden zien en even konden 
praten. 

Voor de gezonde kinderen werd een strak dagprogramma gevolgd, 
dat al begon om 6 uur ’s morgens en eindigde om 7 uur ’s avonds, 
toen de kinderen terug naar de slaapplaatsen gingen. Maar de 
gezondheid van de kinderen werd goed in de gaten gehouden, 
vermits kinderen soms waren aangekomen met schurft of met 
mazelen. De eersten kregen ter plaatse zwavelbaden, de ernstig 
zieke kinderen met mazelen werden overgeplaatst naar de 
infirmerie. 

Firmin Nowé was een zwakke gast, die ook heel erg zijn ouders 
miste. We kunnen dat lezen in fragmenten uit een brief die hij 
naar zijn ouders schreef in februari 1918. Hij wilt dat zij eens 
komen en schrijfpapier willen mee brengen. Hij zit wel met een 
paradox: enerzijds verlangde hij dat zij hem zouden mee nemen 
naar huis maar anderzijds zou hij hen dan ten laste zijn (een mond 
meer om te eten) terwijl er geen werk voor hem was en hij bang 
was voor de bommen. Toch heeft Firmin enorm veel heimwee 
want op het einde schrijft hij in één zin drie keer “als het u 
beliefs” om hem te komen halen. Hij vermeldt hier dat hij ’s 
avonds in zijn bed ligt te huilen, ziek is en “zal dood gaan van 
verdriet”.  

Enkele maanden later - meer bepaald in juni 1918 – heeft hij een 
aanval van appendicite. Hij wordt over gebracht naar het 
ziekenhuis op La Chartreuse de Neuville nabij Montreuil-sur-Mer 
waar de dokter die hem onderzocht vond dat Firmin voorlopig te 
zwak was om terug te keren naar de kolonie, die toch 40 kilometer 
verder lag. Nadien werd hij toch terug gebracht naar Cayeux-sur-
Mer ondanks zijn gezondheidstoestand in juli er week per week 

ernstiger werd. Ten 
slotte overlijdt Firmin 
Nowé op de hoogdag 
van 15 augustus 1918 en werd er op 17 augustus begraven. Om 7 uur 
30 werd zijn lichaam, onder begeleiding van zijn zuster Agnes, van alle 
andere kinderen van de schoolkolonie en heel wat vluchtelingen de 
kleine kerk binnen gedragen. De dienst begon een kwartier later. 
Daarna werd het lichaam in stoet overgebracht naar de nabijgelegen 
begraafplaats. Een jongen uit zijn klas sprak de afscheidswoorden uit 
bij de afsluitende plechtigheid. Sommige bronnen zeggen dat zijn 
ouders er bij waren maar de brief die zuster Agnes nadien naar hen 
stuurde en de getuigenis van haar familie laat ons vermoeden dat Henri 
Nowé en Philomène Devinck daar niet bij waren. 

 

  

Firmin en Agnes Nowé voor hun vertrek naar Cayeux‐Sur‐Mer
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Dit is de tekst die (waarschijnlijk) werd geschreven door een Eerwaarde Zuster Agnes om de ouders te verwittigen 
van de dood van Firmin: 

Geloofd zij J-Christus 

Goede Vrienden, 

T is met droefheid dat ik U deze eenige regels kom te schrijven. ‘k Hoop nochtans u hierdoor aangenaam 
te zijn en mogelijks u eenige troost te verschaffen in de diepe beproeving die de goede God u overzend. 
Firmin is als een heiligen gestorven. 9 dagen voor de feestdag van OLV Hemelvaart deed hij met de zuster 
die hem dag en nacht verzorgde een noveen om zijn genezing te bekomen indien het hem zalig was, en 
wilde OLVrouwken het anders, hij was ook content met haar naar den hemel te gaan, en juist den nacht 
voor OLV hemelvaart om 12 uren viel hij stil en is zoo gebleven tot eenige minuten voor zijn dood, hij 
deed dan eenige beweging en stierf gerust om 5 ure namiddag, hij vloog metOLV ten hemel. T was juist 
een engel die op zijn sterfbed lag. Zijn laatste woord is geweest, moeder is daar, de zuster toonde hem 
OLV en hij was content met haar naar den hemel te gaan. 

Gedurende de 10 weken dat hij ziek was, heeft hij om zeggens niet geleden, ook de slaap die hem dag en 
nacht overviel deed hem de bekommernis voor ouders broers of zusters vergeten, alhoewel hij gaarn had 
genezen offerde hij nog tans zijn leven op tot bekoring van de zondaars en opdat gij van alle ongelukken 
zoudt mogen gespaard blijven. Hij was blij uit Veurne te zijn, zegde hij, daar hij zeer bevreesd was voor 
obussen. Hij heeft hier goede zorgen gehad, tot zelfs 5 docteurs zijn hem komen onderzoeken en de 
ziekenverzorgster gelooft nog dat niet één juist weet welke ziekte Firmin had, voor haar was het een 
soort van tering en ontsteking aan de lever. 

Hij heeft ook nog gezegd mijne moeder heeft mij dikwijls verboden van te rooken, ik kon het niet laten, 
en nu lig ik hier, dus, volgens hem , was het van te veel te smoren. Van de begraving moet ik u niet 
schrijven Mme Monneyn die ze bijgewoond heeft zal het u vertellen. 

Firmin heeft hier nog 5 fr wij denken 2 missen voor hem te laten lezen, indien het voor u wel is. Die 10 
fr die ge eens opgezonden hebt waarvan hij Agnes 5 fr moest geven is maar een frank meer over. Hij had 
5 fr gegeven voor de portretten en dan nog een pakje betaald, zoo heeft hij Agnes niet gegeven. 

Ik eindig, goede vrienden, hopen wij ten volle dat de goede Firmin reeds in de hemel troont en voor ons 
allen bidt. ’t Was immers altijd een brave godvruchtige jongen. 

Moest het gebeuren dat er nog iets is dat ge zoudt begeren te weten, wil het ons maar vrijmoedig vragen. 

Uwe toegenegen in J-Chr 

Zuster Agnes 

haastig 

Pas in het voorjaar van 1919 kwamen de kinderen uit Cayeux en Brighton terug 
naar de Westhoek. Agnes heeft een normaal leven geleefd, kreeg kinderen en 
kleinkinderen en bewaarde de paar foto’s en brieven uit de schoolkolonie in een 
album. Ze overleed op 26 februari 2005 en werd 97 jaar oud. Ze werd samen met 
de andere toen nog levende lotgenoten op het stadhuis van Nieuwpoort ontvangen 
kort voor haar dood. 

Haar kinderen en kleinkinderen hebben nog geprobeerd om het graf van Firmin 
terug te vinden in Cayeux-sur-Mer. Noch het graf, noch officiële documenten met 
vermelding van de juiste plaats werden terug gevonden in dit stadje. We moeten 
het stellen met wat door de zusters ter plaatse werd op geschreven in een 
dagboek. In Cayeux werden graven minimum 30 jaar bewaard, maar er zijn ook 
plaatsen gekend waar ganse akkers met oorlogsgraven na jaren werden 
omgeploegd voor de veeteelt. Familiekunde Westkust bezocht enkele jaren terug 
nog La Chartreuse de Neuville (Montreuil-sur-mer) met op korte afstand ervan 
dergelijk veld.  

  

foto van Agnes op haar 
rouwkaartje 
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EEN SMEEKBEDE UIT GENT NAAR VEURNE… 

JOERI STEKELORUM 

In het fonds “Stad en Kasselrij Veurne, oud archief ongeordend” nummer 4 in het Rijksarchief van Brugge steken 
heel wat losse stukken, die uit diverse bronnen hier werden gebundeld. We vonden o.a. volgende brief. 

 

Gend den 31 july 1844 

Mijnheer den borgemeester, 

Met groote vriendschap koome ik u vriendelijk te verzoeken, dat gij tog de goedheyd zoud willen hebben van 
mij eenen reçu uyt mynen lesten brief te zenden, om reden dat ik bevrugt ben, ja geheel op ’t laeste om in ’t 
kinderbedde te koomen, ik moet naer het lig huys gaen, aengezien ik bij vremde menschen ben en ik kan er 
zonder reçu niet ingeraeken, daer by kan mijn kind zonder het zelve niet gedoopt worden. 

Ik hebbe al tweemael naer mijnen vader geschreeven, en ik en krijge geen tijdinge, ik zoude wel imand naer 
Veurne zenden, om het te koomen haelen, maer ik en hebbe het geld niet om uyt te staen, zoo mijnheer 
borgemeester hebt tog de goedheyd als het u belieft, van mij tog sito eenen reçu af te zenden, en mij hier door 
uyt mijnen nood te helpen, ik zal mij op de goedheyd van u mijnheer den borgemeester betrouwen dat gy mij 
dit zult zenden zoo haest het mogelijk is. 

en blijve u dienaeresse 
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(get. Joanna De Vriendt) 

Mijnen naem is Joanna De Vriendt, dogter van Joannes De Vriendt en Lucia Flip, gebooren den 6 december 1816 

Mijnheer hebt de goedheyd van het te addresseeren aen Francies Verbeeke woonende op Sinte Lieve straet N° 
149 tot Gend 

In marge: le 3 aout 1844 remis le certificat au père Devriendt 

 

Wie was de briefschrijfster ? 

Joanna Theresia DEVRIENDT werd geboren in Veurne op 6 december 1815 als dochter van Joannes Francicus 
Devriendt en Lucia Philip. 

Haar vader Joannes Francisus Casimir DEVRIENDT is geboren op 11-09-1766 in Veurne, zoon van Joannes Casimir 
DEVRIENDT en Felicita THUBECK. Joannes is overleden op 07-05-1845 in Veurne, 78 jaar oud. Hij was pasteibakker in 
1804, was schoolmeester in 1812 en werkman bij zijn overlijden in 1845. Hij trouwde een eerste maal, 31 jaar 
oud, op 05-05-1798 in Veurne met Maria Josepha Constantia MOREY, ongeveer 46 jaar oud. Maria is geboren 
omstreeks 1752 in Langemark, dochter van Philippus Franciscus MORREY en Isabella DEBUSSCHERE. Maria is 
overleden op 28-01-1808 in Veurne, ongeveer 56 jaar oud.Maria was toen weduwe van Michael Josephus FOQUEUR 
(±1738-1797), met wie zij trouwde in Sint-Catharinakapelle in 1779. Michael FOQUEUR was in eerste huwelijk 
getrouwd met Maria Joanna YSAERT (1739-1777), waaruit o.a. een zoon Michael Gerardus (1770-1836) werd 
geboren, aannemer van openbare werken te Nieuwpoort (en postuum burgemeester van Nieuwpoort in 1836) en 
vader van pastoor Pierre Francois FOQUEUR (1803-1884) van Koksijde en architect van de Sint-Pieterskerk van 
Koksijde Louis Joseph FOQUEUR (1802-1873). Deze familie Foqueur was zeer gefortuneerd. 

Joannes DEVRIENDT trouwde een tweede maal, 46 jaar oud, op 26-11-1812 in Veurne met Lucia Eugenia Constantia 
PHILIP, 32 jaar oud. Lucia is geboren op 07-07-1780 in Ieper, dochter van Petrus Joannes PHILIP en Maria Catharina 
VANCAMPE. Lucia is overleden op 22-01-1824 in Veurne, 43 jaar oud.  

Hij trouwde tenslotte een derde maal, 65 jaar oud, op 06-08-1832 in Steenkerke met Isabella Clara KNOCKAERT, 
39 jaar oud. Isabella is geboren op 25-06-1793 in Steenkerke, dochter van Joannes KNOCKAERT en Isabella Clara 
VANDECASTEELE. Isabella is overleden op 25-09-1869 in Veurne, 76 jaar oud, in het burgerlijke hospitaal. 

 

Op 5 september 1844 bevalt Joanna DEVRIENDT in Gent van een zoon Franciscus, die evenwel reeds 20 dagen later 
sterft op 25 september. Ze woont dan, zoals de brief ook aangeeft, in de Sint-Lievensstraat. 

Op 28 juli 1847 trouwt Joanna in Gent met metser Augustus MEERSCHAERT, natuurlijke zoon van Marie Rose 
MEERSCHAERT en geboren in Scheldewindeke op 5 maart 1814. 

Zij sterft zelf in Gent op 23 augustus 1866, haar echtgenoot overlijdt in Gent op 31 maart 1882. 
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FAMILIEGESCHIEDENIS IN EEN SCHOENDOOS…  

MARIE-CHANTAL LOONES 

Een paar jaar geleden kreeg ik van een 100-jarige 
tante een doos vol postkaartjes. Door de 
verbouwingswerken in ons huis verdween ze …. tot 
ik ze een poos geleden terug tegenkwam…. 

 

Groot was mijn verwondering dat het allemaal 
correspondentie bleek te zijn rond eenzelfde familie 
Depotter. Postkaartjes geschreven tussen de ouders 
naar hun kinderen. Tussen de kinderen en hun 
toekomstige echtgenotes. 

Gans de doos is het verhaal van vader Engelbertus 
Depotter zijn vrouw Eugenie Geryl en hun kinderen 
begint rond 1910 tot 1930.  
 

Het gezin ziet er uit als volgt : 
 

Engelbertus Depotter is geboren op 07-09-1856 in Oostduinkerke, zoon van Ludovicus Franciscus Depotter en 
Amelia Sophia Legein. Hij was 5 jaar oud toen zijn moeder overleed. Het jaar erop huwde zijn vader met zijn 
stiefmoeder Sophie Delanghe. Engelbertus is overleden op 08-03-1939 in Ukkel, 82 jaar oud. Engelbertus trouwde, 
28 jaar oud, op 02-05-1885 in Oostduinkerke met Eugenia Stephania Geryl, 22 jaar oud. Eugenia is geboren op 
22-11-1862 in Oostduinkerke, dochter van Henricus Franciscus Geryl en Susanna Coleta Debruyne. Eugenia is 
overleden op 17-04-1922 in Schaarbeek, 59 jaar oud.  

 
Kinderen van Engelbertus en Eugenia: 

1 Nn Depotter [1.1], levenloos geboren dochter, geboren op 16-07-1886 in Oostduinkerke. 

2 Leonia Sophia Depotter, geboren op 08-06-1887 in Oostduinkerke. Volgt 1.2. 

3 Oscar Hendrik Depotter [1.3], geboren op 27-08-1888 in Oostduinkerke. Oscar is overleden op 10-09-1946 in 
Oostende, 58 jaar oud.  

4 Desiderius Leopoldus Depotter [1.4], geboren op 15-08-1889 in Oostduinkerke. Desiderius is overleden op 31-
01-1890 in Oostduinkerke, 5 maanden oud.  

5 Victorina Clementia Depotter, geboren op 26-11-1890 in Oostduinkerke. Volgt 1.5. 

6 Felicia Maria Depotter [1.6], geboren op 30-06-1892 in Oostduinkerke. Felicia is overleden op 17-07-1892 in 
Oostduinkerke, 17 dagen oud.  

 

1.2 Leonia Sophia Depotter is geboren op 08-06-1887 in Oostduinkerke, dochter van Engelbertus Depotter (zie 1) 
en Eugenia Stephania Geryl. Leonia is overleden op 20-08-1935 in Westende, 48 jaar oud. Leonia trouwde met 
Richard Ureel. Richard is overleden.  

 

Kinderen van Leonia en Richard Ureel : 

1 Marie-José Ureel, geboren voor 1924 

 
1.5 Victorina Clementia Depotter is geboren op 26-11-1890 in Oostduinkerke, dochter van Engelbertus Depotter 
(zie 1) en Eugenia Stephania Geryl. Victorina is overleden op 03-12-1978 in Brussel, 88 jaar oud. Victorina trouwde, 
22 jaar oud, op 22-01-1913 in Schaarbeek met Aloysius Ambrosius Ryckewaert, 29 jaar oud. Aloysius is geboren 
op 21-06-1883 in Steenkerke. Aloysius is overleden op 05-04-1959 in Oostduinkerke, 75 jaar oud.  
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Kinderen van Victorina en Aloysius: 

1 Marcel Ryckewaert [1.5.1], geboren op 29-06-1913 in Schaarbeek. Marcel is overleden op 06-08-1990 in Sint-
Joost-ten-Node, 77 jaar oud.  

2 Albert Ryckewaert [1.5.2], geboren op 24-05-1916 in Veurne. Albert is overleden op 22-01-1959 in Brussel, 42 
jaar oud.  

Het was een hardwerkend gezin. Vader was landbouwer/visser en 
had een eigen vaartuig, de OD.16 ‘Oscar’.  

Na een tijdje verkende hij ook andere oorden en begon een 
‘commercie’ in Schaarbeek. 

Samen met dochter Victorine Depotter baatte Engelbertus een 
vishandel uit in de Rue du Noyer 178 te Schaarbeek.  

Zoon Oscar Depotter bleek al gauw de loopjongen te zijn tussen 
Nieuwpoort-Groendijck en Schaarbeek. De bestellingen kwamen 
toe per postkaartje…  

 

     

 Foto : Vishandel te Schaarbeek – Engelbertus en één van zijn dochters 

Maar niet alleen ‘bestelkaartjes’ kwamen binnen op het adres van vader Engelbertus.  

Zoon Oscar was een vlotte jongen die nogal een groot succes had bij 
de jongedames. 

In 1911 kreeg hij de aandacht van ene Leonie Lemaire, Blanche, 
Marie, Alice De Nolf, Irma Beels, Marie Beels, Maria, Sylvie De Keizer 
, Maria Verschaeve… Hij woonde dan nog thuis op de boerderij op de 
Groendijk.  

In 1913 verbleef Oscar in de Rue du Noyer 178 te Schaarbeek. Hij had 
een paar hardnekkige vriendinnen die hem bleven kaartjes sturen… 
waaronder een ‘Maria’, Marguerite Vilain, Blanche Velghe, Flavie, 
Eugenie 

Wie zou de ware worden ? Zus Victorine Depotter was ondertussen 
op 22-01-1913 gehuwd in Schaarbeek met Aloisius Ambrosius 
Ryckewaert uit Steenkerke en op 29-06-1913 bevallen van een 
zoontje Marcel Ryckewaert. 

Leonie hielp ook mee in de zaak. 

De oorlog 14-18 brak uit en zoals velen trokken ook enkele 
gezinsleden Depotter naar Engeland. 
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Leonie Depotter en moeder Eugenie Geryl woonden tijdens de oorlog nabij London.  
 

Oscar Depotter moest onder de wapens… en bij het muziekkorps. Ook schoonzoon Alois Ryckewaert die gehuwd 
was met Victorine Depotter werd opgeroepen. 

 

 Foto : Regiment van Oscar Depotter en zijn vrienden 
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Victorine Depotter verblijft tijdens deze periode met haar zoontje Marcel Ryckewaert eerst in Veurne. Later 
woont ze ook in Engeland bij haar moeder 
en zus. Er zou nog een 2de zoontje Albert 
geboren worden op 24-05-1916. 

 

 

 

 

 Foto : Marcel Ryckewaert 

 

 

 

 

Ik werd nieuwsgierig of er een verwantschap zou zijn tussen Aloïs Ryckewaert en Rachel Ryckewaert (die 
destijds in zwangere toestand werd vermoord door haar toekomstige echtgenoot om met een ander liefje te 
huwen). 

En ja hoor. Rachel was de dochter van Alois zijn broer Henricus.  

 

Josephus Benedictus Ryckewaert
X 

Maria Ludovica Dehouck 
   

Aloisius Ambrosius Ryckewaert 
X Schaarbeek, 22-01-1913 

Victoria Clementina Depotter 

 Henricus Donatus Ryckewaert
X 

Paharailde Marie Warreyn 
   
  Rachel Ryckewaert

°19-09-1897 
+ 27-10-1917 
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Ondertussen was de Groote Oorlog afgelopen en wilden 
Leonie Depotter trouwen met hare Richard. 

 

Op 15-02-1919 schrijft Leonie Depotter een kaartje aan 
haar toekomstige man Richard Ureel : “….met dat uw 
ouwders niet hebben willen teekenen, t’is tog om te zeggen 
gelijk het is een waare schande…”  .  

Zat er een haar in de boter ? 

 

Hij schreef zijn eerste kaartjes al in maart 1914. Een lange 
romance dus. 

 

Maar uiteindelijke huwden ze toch – en baatten ze verder de 
“Poissonnerie de l’yser “ uit, gelegen in de Rue du Noyer 
178 te Schaerbeeck. 

 

Ze kregen een dochter Marie-José Ureel. Die later te 
Kortemark op kostschool zat. 

 

 

 

 

 

Engelbertus Depotter en Eugenie Geryl dachten aan rentenieren…. 
Ze kwamen naar de Chaussée de Nieuport 41 te Lombardsijde.  

Maar moeder Eugenie overleed al op 17-04-1922 te Schaarbeek op 
59-jarige leeftijd. Engelbert overleed 17 jaar later, op 08-03-1939. 

Nadien werd dit huis gebruikt door Leonie Depotter, echtgenoot 
Richard Ureel en hun dochter Marie-Jose. 
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Maar wat gebeurde met de loopjongen ‘Oscar Depotter’ ? 

Na wat speurwerk kreeg ik volgend resultaat : 

Oscar Depotter huwde op de 20sten van de maand …. met Maria Van 
Elverdinghe. Jammer genoeg stond er geen datum of stempel op het 
kaartje.  Maria was een van de vele dames die hem hopen postkaartjes 
schreef. 

 

Samen hadden ze 4 kinderen : 

Maria Depotter ° Veurne, 21-12-1914 - + Ukkel, 22-01-1997 

Albert Depotter 

Vrouwelijk Depotter 

Simonne Depotter 

 

Na het overlijden van Maria Van Elverdinghe huwde Oscar met Romanie Vanlerberghe. 

Oscar Depotter was de 2de echtgenoot van Romanie Vanlerberghe, die zelf weduwe was van Robert Renier. 
Waarschijnlijk is Simonne een buitenechtelijk kind van Romanie Vanlerberghe met Oscar . 

Dit kind is echter nimmer wettelijk erkend. Bekend is dat Oscar reeds een verhouding had met Romanie terwijl 
zijn vrouw ziek en bedlegerig was. (Bron geneanet : Bernard Vandenginste) 

Samen met zijn 2de echtgenote Romanie had hij een vaartuig, de 
O.234 ‘Simonne’, dat na het overlijden van Oscar op 10 september 
1946 werd de O.234 verkocht. 

 

 Bron : Het Nieuw Visserijblad - vrijdag 20 september 1946 

 

 

Bron : Het Nieuw Visscherijblad - 2 juli 1948  
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BATELIERS: 

PIERRE RYCKAERT 

De term “bateliers” betekent “binnenschippers” en deze mensen die met hun “péniches” op de rivieren en 
binnenwateren voeren teneinde hun commerciële activiteiten te kunnen uitvoeren hebben ongewild en ongeweten 
bij latere generaties voor heel wat genealogische kommer gezorgd. 

Zeker op de Schelde, de Leie en de Samber hebben vele uit Frankrijk afkomstige “bateliers” koopwaar aangevoerd 
of meegenomen naar hun thuisland. Om dezelfde redenen hebben ook Belgische binnenschippers de Franse 
wateren opgezocht. 

 

Bij genealogische opzoekingen in Frankrijk stellen 
we vast dat bij sommige “bateliers” in 
verschillende akten zelfs een tweede beroep wordt 
opgegeven: “batelier” maar bijvoorbeeld ook 
“marchand de charbon”. Mensen dus die uit het 
kolenbekken van Charleroi steenkool naar 
Frankrijk transporteerden over de Samber. 

Deze mensen hadden uiteraard hun “standplaats”, 
gemeente of stad waar ze ingeschreven waren en 
waar meestal ook de huwelijken plaats vonden. 
Maar geboorten en overlijdens hadden regelmatig 
plaats op het schip en werden dan aangegeven in 
de gemeente of stad waar ze op dat ogenblik het 
dichtst bij waren. Dit impliceerde dat zowel in 
België als in Frankrijk in plaatsen langsheen de 
binnenwateren er zulkdanige aangiften geweest 
zijn van personen die verder geen enkele band 
hadden met die gemeente of stad. Voor 
genealogen levert dit soms problemen om het 
overlijden van een bepaald individu te vinden. 
Namen van kinderen die op het schip geboren 
werden en zeer jong stierven gaan soms helemaal 
verloren en komen zelfs niet in de stamboom voor 
... 

Teneinde hieraan tegemoet te komen heeft de 
Franse genealogische vereniging “Association 
Généalogique & Historique Flandre-Hainaut” met 
een aantal medewerkers opzoekingen gedaan in de 
registers der Burgerlijke Stand van gemeenten 
langsheen de binnenwateren met de bedoeling om 
zoveel als mogelijk info van de aldaar overleden 
familieleden van binnenschippers er uit te lichten 
en er lijsten van te maken die dan op geregelde 
tijdstippen als publicatie te koop werden 

aangeboden. 

Het begon in 1996 met fascicule n°1 als “Répertoire des bateliers de la région Nord- Pas-de-Calais” maar heet nu 
“Répertoire de bateliers du nord de la France et de la Belgique”. Intussen is vorig jaar fascicule n°11 uitgebracht. 

Velen die in onze regio genealogische opzoekingen doen hebben er dus misschien wel belang bij om in die lijsten 
der “bateliers” eens een kijkje te nemen. Op ons intranet in het erfgoedhuis staan die 11 fascicules onder pdf-
vorm en zijn door alle bezoekers vrij te consulteren.  

Wij trachten geïnformeerd te blijven over nog komende edities en zullen die ook trachten aan jullie 
aan te bieden.  
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MODERNISERING VAN DE BURGERLIJKE STAND. 

PIERRE RYCKAERT 

Belangrijk (goed) nieuws, ook voor genealogen: de burgerlijke stand wordt gemoderniseerd met ingang van 31 
maart 2019. 

Voor wie alles in detail wil weten: zie https://www.vlavabbs.be/modernisering . 

De vernieuwing beperkt zich voor ons genealogen tot het volgende: Eenieder heeft vanaf dan recht op een 
uittreksel van akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud en akten van huwelijk van meer dan 75 jaar. Voor 
alle andere akten blijft de grens op 100 jaar liggen. 

In een apart KB zal nog de toegang voor akten jonger dan 50 (overlijden), 75 (huwelijk) en 100 (alle andere) jaar 
voor genealogisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek uitgewerkt worden. 

In de tekst op de website gebruikt men de term “uittreksel”. Een uittreksel is geen kopie, het blijft af te wachten 
wat de gemeenten daarmee gaan doen. Op een kopie van overlijden ouder dan 50 jaar kunnen gegevens staan 
over niet overleden personen die nog onder de privacywet tot 100 jaar vallen, om maar één voorbeeld te geven. 
De modernisering van de Burgerlijke Stand houdt dus zeker ook niet het recht in om nu zelf opzoekingen te mogen 
doen. We hebben alleszins vooruitgang geboekt, goed nieuws dus, maar toch even afwachten wat het in de praktijk 
precies wordt. 
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verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

 
met de gewaardeerde steun van 

 

 
 
 

 ONZE ACTIVITEITEN: 
 
Zaterdag 22 juni 2019 Busreis naar Brussel.

Zondag 17 november 2019 Voordracht door Claude Ghekiere: ‘De opvoeding van het 
kind in de 17° en 18° eeuw’ 

 
 

IN DIT NUMMER: 
 

 

Gabriella Hauspie 1919 - 2019 p. 18 

schenking archiefstukken p. 23 

Aanwinsten bibliotheek FV Westkust p. 24 

Vanuit Veurne in het spoor van het leger van Napoleon. p. 25 

nieuwe publicatie FV Westkust – Terrier van Steenkerke p. 30 

Een lugubere vondst p. 31 

Alternatief voor zoekakten.nl p. 32 

In memoriam p. 32 

 
Nieuwsbrief 2019 

* De digitale versie van de nieuwsbrief is gratis voor alle geïnteresseerden. 

* Leden van FV Westkust die een papieren versie wensen krijgen dit gratis, maar als de digitale versie volstaat 
graag een e-mail naar mderudder@gmail.com zodat je niet langer een papieren versie krijgt. 

* Niet-Leden van FV-Westkust kunnen zich op de papieren versie abonneren door € 10 over te schrijven op BE37 
9796 2228 6428 (FV-Westkust, met als mededeling 'nieuwsbrief 2019') . 
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EEUWELINGE GABRIELLA HAUSPIE (1919-2019) 

CHANTAL LOONES & PHILIP OVERBERGH 

Gabriella Hauspie werd geboren 
als 10de kind in het gezin van 
Cyriel Hauspie en Romanie 
Platevoet. 

Vader Cyriel Hauspie is geboren 
op dinsdag 17 februari 1874 in 
Woesten, zoon van Constantinus 
Georgius Hauspie en Anna 
Theresia Flahou. Hij is overleden 
op vrijdag 7 mei 1948 in 
Booitshoeke, 74 jaar oud.  

 

Cyriel trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 8 oktober 1901 
in Westvleteren met Romanie Platevoet, 24 jaar oud. 
Romanie is geboren op donderdag 4 januari 1877 in 
Proven, dochter van Amand Fideel Platevoet en Amelie 
Sofie Deprey. Romanie is overleden op dinsdag 30 januari 
1934 in Booitshoeke, 57 jaar oud.  

 

Cyriel Hauspie en Romanie Platevoet vestigden zich als  
landbouwers na hun huwelijk (1901) te Booitshoeke op 
de hoeve van de familie Lammerant.  
Na WOI (12-02-1919) nam de familie Hauspie haar intrek 
op de hoeve in de Pervijzestraat 1 te Booitshoeke 
(eigendom van de familie Mergherlynck)  

Vader Cyriel was burgemeester van 1919 tot 1938, 
daarna voorzitter van de kerkfabriek.  

(Bron : ‘Genealogie Hauspie’ – André Hauspie)  

 

 

Cyriel en Romanie kregen 11 kinderen :  

 

1 Maurice Hauspie, geboren op donderdag 29 januari 1903 in Booitshoeke.  

2 Maria Hauspie, geboren op vrijdag 1 januari 1904 in Booitshoeke.  

3 Georges Hauspie, geboren op donderdag 16 augustus 1906 in Booitshoeke.  

4 Rachel Hauspie, geboren op dinsdag 8 oktober 1907.  

5 Gerard Hauspie, geboren op zaterdag 14 november 1908 in Booitshoeke.  

6 Omer Cyriel Hauspie, geboren op dinsdag 31 mei 1910 in Booitshoeke. 

7 Alice Hauspie, geboren op maandag 20 november 1911 in Booitshoeke.. 

8 Jozef Hauspie, geboren op maandag 8 maart 1915 in Wulveringem.  

9 Elvira Hauspie, geboren op vrijdag 5 oktober 1917 in Booitshoeke.  

10 Gabrielle Hauspie, geboren op vrijdag 14 februari 1919 in Booitshoeke.  

11 Camiel Hauspie, geboren op donderdag 15 juli 1920 in Booitshoeke.  
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De 5 eerste kinderen werden gedoopt door priester C. Verschave. 6 en 7 werden gedoopt door priester H. 
Scherpereel (naar wie een straat te Booitshoeke werd genoemd), nr 8 werd gedoopt in Wulveringem door 
Staessens. En nr 9 tem 11 werden gedoopt door priester L. Vanderstraete. Gabrielle was er fier op dat de priester 
haar dooppeter was. 

   Foto : Familie Cyriel Hauspie – Romanie Platevoet en kinderen 

 

Gabrielle staat hier vooraan in het midden met een zwart strikje 
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Gabrielle Hauspie is geboren op vrijdag 14 februari 
1919 in Booitshoeke en is overleden op maandag 18 
maart 2019 in Veurne, 100 jaar oud.  

Gabrielle trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 3 juli 1951 
in Booitshoeke met Gaston Sys, 27 jaar oud. Gaston is 
geboren op woensdag 12 september 1923 in 
Booitshoeke, zoon van Jules Sys en Josephine Deruwe. 
Op huwelijksreis gingen ze naar  Lourdes. Ze gingen er 
nog meerdere keren naartoe. 

Ze baatten vanaf dan samen de ‘Schuifdam- hoeve’ uit 
te Booitshoeke. Dit was de hoeve van Gaston zijn 
ouders  (Jules Sys en Josephine Deruwe) en lag op een 
boogscheut van haar ouderlijke woonst.  

Gabrielle was zelfs een tijdje schepen van 
Booitshoeke. 

Gabrielle en Gaston hebben samen 5 kinderen : 
Aldegonde, Guido, Joris, Dirk en Mia. 

Zoon Guido Sys en zijn echtgenote namen in 1980 de 
Schuifdamhoeve over.  

Gabriella en  haar man Gaston Sys gingen rentenieren 
op een kleinere hoeve gelegen in de Knokkestraat 2 te 
Nieuwkapelle - Diksmuide.   

Ze bleven er nog 35 jaar samen wonen, tot in 2015.  
Dan bleek het beter om intrek te nemen in Ter Linden 
te Veurne. Gaston en Gabrielle  waren 67 jaar gehuwd 
toen ze overleed op 18 maart 2019. 

 

 

Foto’s met dank 

aan de familie Sys-Hauspie. 
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22 | jrg. 19 nr. 2 
 

 



jrg. 19 nr. 2 | 23 

 

SCHENKING ARCHIEFSTUKKEN 

JOERI STEKELORUM 

Wij willen ons lid Jaak Andries hartelijk bedanken voor de schenking van een aantal notariële akten. 

Hieronder vind je de inventaris terug. 

 

SCHENKING JAAK ANDRIES - 05-05-2019 (INV/045)

notariële akten betreffende familie Vandecavey en aanverwanten

Joanna Isabella Bouckenaere, geb. Oostkerke (Brugge) 13 okt. 1787, † Leke 3 juli 1872, dr. van Petrus Georgius en 
Isabella Theresia Vandenbroele, tr. 1e Oostkerke (Brugge) 5 mei 1813 Thomas Vandecaveye, geb. Lissewege 10 
maart 1785, werkman, † Oostkerke (Brugge) 13 april 1817, zn. van Joannes en Francisca Vandenbroele; tr. 2e Leke 
8 jan. 1818 Petrus Jacobus Debaillie, geb. Keiem 13 sept. 1783, landbouwer, † Leke 3 sept. 1828, zn. van Petrus 
en Francisca Schoreel.  

hun zoon: Jacobus Franciscus Vandecavey, geb. Leke 19 dec. 1815, kleermaker, † Leke 13 sept. 1891, tr. Leke 20 
juli 1864 Susanna Theresia Decroos, geb. Leke 29 aug. 1810, † Veurne 16 jan. 1892 (in de woning van haar neef 
Desideer Schockaert, hoefsmid), dr. van Josephus en Maria Deboo en wed. van David Vandenbroucke.  

1 akte verleden voor notaris Joannes Franciscus Van Sieleghem te Leffinge d.d. 07-05-1817; 
inventaris van de nalatenschap van Thomas Vandecavey overleden te Oostkerke-Brugge op 02-
03-1817 (op voyagie synde) ten verzoeke van zijn weduwe Isabella Theresia Vandenbroele (sic, 
moet zijn Joanna Isabella Bouckenaere), landbouwster te Leke met kinderen Jacobus 
Franciscus (2 jaar) en Marie Therese (3 jaar) 

2 akte verleden voor notaris Michiel Francois Jooris te Nieuwpoort d.d. 03-01-1818, 
huwelijkskontrakt tussen Pieter Jacobus Debaillie (landbouwer geboren te Keiem wonende 
Pervijze) en Joanna Isabella Bouckenaere (geboren Oostkerke-Brugge, weduwe van Thomas 
Vandecaveye) 

3 akte verleden voor notaris Heyvaert-Debusschere te Gistel d.d. 27-05-1845; lening van 250 fr. 
door Pieter Verquaillie (grondeigenaar Leke) aan Joanna Bouckenaere, weduwe Pieter 
Debaillie (Leke) 

4 akte verleden voor notaris Theodore Heyvaert te Gistel d.d. 30-09-1845; verpachting van een 
hofstede van 9ha 87a te Leke door Anne Buquoy (rentenierster Brugge) aan Suzanna Decroos 
(landbouwster te Leke) 

5 akte verleden voor notaris Heyvaert-Debusschere (Gistel) d.d. 12-01-1870; lening van 5.000 fr. 
door Louis Roose-Marie Warmoes (landbouwers te Leke) aan Jacobus Vandecaveye (kleermaker 
te Leke) 

6 akte verleden voor notaris Heyvaert-Debusschere te Gistel d.d. 02-08-1872; lening van 5.000 
fr. door Theodore Vandecasteele-Marie Therese Villeyn (renteniers-grondeigenaars te Leke) 
aan Jacobus Vandecaveye (kleermaker Leke) 

7 akte verleden voor notaris H. Boutens te Leffinge d.d. 16-10-1878; testament van Suzanna 
Decroos, weduwe David Vandenbroucke en echtgenote Jacobus-Franciscus Vandecavey te Leke

8 akte verleden voor notaris H. Bouttens te Leffinge d.d. 16-10-1878; testament van Jacobus 
Franciscus Vandecavey, kleermaker te Leke 

9 akte verleden voor notaris Vanderheyde-Boutens te Leffinge d.d. 03-09-1886; lening van 1.075 
fr. door Pieter Warmoes (rentenier Zevekote) aan Jacobus Vandecavey (kleermaker Leke) 

10 akte verleden voor notaris Vanderheyde-Boutens te Leffinge d.d. 04-10-1888; lening van 1.100 
fr. door Anna Theresia Vandenkerckhove, weduwe Pieter Mahieu (rentenierster te Leke) aan 
Jacobus Vandecavey (kleermaker te Leke) 

11 ontvangstbewijs van dokter T. Van Houtte, Diksmuide, ten bedrage van 38 fr. van onkosten 
“over bezoeken en levering medecynen” van de echtgenoot van weduwe Vandecavey te Leke 
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12 diverse stukken betreffende belastingen:

Uittreksel uit rol provinciale belastingen 1891 op honden, Jacobus Vandecavey 

Uittreksel uit kohier directe belastingen 1891, kadatraal inkomen op eigendom van Jacobus 
Frans Vandecavey, kleermaker te Leke 

Kwittantie betaalde belasting Watering Vladsloo-Ambacht, 1891 door Jacobus Vandecavey, 
kleermaker te Leke 

13 akte verleden voor notaris Heyvaert-Debusschere te Gistel d.d. 09-03-1863; gift door David 
Vandenbroucke aan zijn echtgenote Suzanna Decroos, landbouwers te Leke 

14 onderhandse akte d.d. 30-04-1827; doorgeven door Karel Louis Depuydt (kiekekutser te 
Ichtegem) aan Leopoldus Devos (knecht te Leke) van een lening van 205,71 gulden verschuldigd 
aan Pieter Coopman, in leven wonende te Leke d.d. 11-09-1803 

15 uittreksel uit registers burgerlijke stand van Leke - akte van geboorte van Marie Therese 
Decroos, geboren 19 pluviose jaar 13, dochter van Joseph (landbouwer) en Marie Therese De 
Boo 

 

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FV WESTKUST 

PIERRE RYCKAERT 

 
Ter informatie: de catalogus van alle deelnemende afdelingen (waaronder dus ook FV afdeling Westkust) kan 
online geconsulteerd worden. 

Er staat een link op onze website en het gaat ook rechtstreeks via http://bidocnet.be/fv/ 
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VANUIT VEURNE IN HET SPOOR VAN HET LEGER VAN NAPOLEON 

JOERI STEKELORUM 

In het fonds “Stad en Kasselrij Veurne, oud archief ongeordend” nummer 4 in het Rijksarchief van Brugge steken 
heel wat losse stukken, die uit diverse bronnen hierin werden gebundeld. We vonden o.a. volgende brief. 

 

Reppen le 7 mars 1808 

Monsieur le maire 

A la veille de former un etablissement, il ne me manque pour le terminer, qu’un certificat de l’officier 
public et de vous, qui constate que les formalités voulues par par la loi en pareil cas et pour l’étoignemens 
de la personne, ont été observées à mon égard; je vous serais infiniment obligée de vouloir les faire 
remplir, ci de ni accorder votre indulgence dans une occasion qui doit assurer ma tranquilité et mon repos 
à l’avenir. 

Je suis née dans la paroisse de St. Nicolas de Furnes le 3 Xbre 1774 de Philippe Dewitte et de Jeanne 
Willekey mariés: je dois epouser Jacques TRALBAUT, fusilier au 12 régiment de Ligne, fils de Francois et 
de Marie Moreau, décédés, né le 8 avril 1771 à St. Saviol canton de Civray departement de la Vienne. 

Je ne saurais trop, monsieur le maire, implorer votre assistance, je me recommande à vos bonne graces 
et à vos bontés, ma felicité en dépand, je vous supplie de ne pas me l'en refuser et de consentir à mon 
bonheur. 

J’ai l’honneur d’être avec le plus profond respect 

Monsieur le maire, 

Votre très humble servante 

Barbe cornelie Colette DEWITTE 

à Barbe Tralbaut, blanchisseuse au 12° Regiment de Ligne, 3ième division du 3° corps de la Grande Armée. 

In de marge: envoie le certificat de publication le 28 avril 1808 

We gingen op zoek naar wie de schrijfster van de brief precies was, en kwamen tot een verrassende ontdekking. 
Een verhaal dat toevallig aansluit bij een tweedelig boek dat ik net had uitgelezen: de biografie van keizer 
Napoleon Bonaparte (1769-1821), geschreven door Johan Op de Beeck (deel 1: Van strateeg tot keizer, 491 blz. 
en deel 2: van keizer tot mythe, 799 blz.). In dit boek wordt, naast het persoonlijke leven van Napoleon, ook 
ruime aandacht besteed aan de diverse veldtochten in Europa. En laat net dit mooi aansluiten bij deze brief uit 
1808. 
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In Veurne wordt op 4 december 1774 in het gezin van Philippus Dewitte en zijn tweede echtgenote Joanna Theresia 
Willekey het oudste kind geboren en de dag nadien gekerstend met de naam Barbara Cornelia Coleta Dewitte. 
Peter was Philippus Ghewy, meter Cornelia Bollangier.  

Na haar worden nog drie kinderen geboren:  

- Leodegarius Wandrisius Antonius Dewitte, geboren op 15-11-1776 in Veurne (Sint-Niklaas). 

- Philippus Jacobus Dewitte, geboren op 11-10-1778 in Veurne (Sint-Niklaas) en er overleden op 24-10-1778 

- Adeodatus Bernardus Dewitte, geboren op 25-09-1780 in Veurne (Sint-Niklaas). 

Vader Philippus Franciscus Norbertus Dewitte (°Veurne (N), 02-12-1712, zoon van Franciscus en Joanna 
Vandesande) was eerder gehuwd (Veurne (N), 02-05-171) met weduwe Isabella Francisca Beudaert (°Haringe 20-
05-1706, dochter van Jacobus en Cornelia Pintafloer), die begraven werd in Veurne (Sint-Denijs) op 20 juni 1762. 
Het duurde nog meer dan tien jaar vooraleer Philippus in Veurne (N) op 22 juni 1773 hertrouwde met Joanna 
Theresia Willekey, dochter van Carolus en Damiana Sitoor, geboren in Nieuwpoort op 7 augustus 1741. Het eerste 
huwelijk bleef kinderloos. 

Vader Philippus Dewitte stierf in Veurne op 16 april 1783, moeder Joanna Willekey op 5 januari 1798, in de rue 
Saint-Sebastien. Het is dochter Barbara Barbe Dewitte, op dat moment 23 jaar oud, die het overlijden aangeeft 
op 20 januari 1798, maar liefst twee weken later, samen met Pierre Boeten, messager van de stadsadministratie. 
Ze is dan dagloonster van beroep. 

 

Van haar beide broers, met de vreemde voornamen Leodegarius en Adeodatus, is er dan geen spoor meer in Veurne 
te bekennen. 

Nadien moet Barbe uit Veurne vertrokken zijn. De brief van 7 maart is het eerste wat we van haar vernemen. Uit 
de brief blijkt dat ze officiële papieren nodig heeft en dat ze moet trouwen met soldaat Jacques Tralbaut, fusilier 
in het 12de Linieregiment. Ze is zelf wasvrouw in hetzelfde regiment. 

Vier maanden later, op 29 juli 1808, wordt hun zoon Pierre geboren in het Pruisische Reppen (nu Rzepin in het 
uiterste westen van Polen). Wie was soldaat Tralbaut: hij werd geboren in Saint-Saviol in het Franse departement 
Vienne, een 60-tal kilometer ten zuiden van Poitiers, op 8 april 1771 als zoon van dagloner Jean Trallebaud en 
Marie Moreaux. 

 

Bron: http://www.archives.departement86.fr/ 

Zij huwden dus wellicht in 1808 in Reppen net voor de geboorte van hun, voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van het Regiment, luitenant Pierre Gerard, die ook de geboorte van zoon Pierre registreerde. 
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Over soldaat Jacques Trallebaud (Tralbaut, Tralbeaux) leren we meer uit de matricules van zijn regiment (zie 
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/). Hij wordt er geregistreerd onder het nummer 116 en gaat in 
dienst op 23 augustus 1793. Hij woonde dan in La Croix Bardon, een wijk in Saint-Saviol. Hij was 1m57 groot, had 
een ovaal aangezicht, een gewoon voorhoofd, een merkwaardige grote arendsneus, een ronde kin, blauwe ogen 
en kastanjebruin haar. Hij werd toegewezen aan het 1ste bataljon 6de compagnie, op 1 juni 1808 aan het 1ste 
bataljon 3de compagnie. De matricule vermeld dat hij stierf in het hospitaal van Maagdenburg op 3 april 1810 aan 
de gevolgen van fièvre adinamique (koorts door toenemende zwakte van de spieren), wellicht door uitputting dus. 
Hij werd er opgenomen op 30 maart. 

 

Maagdenburg (in het Duits Magdeburg) in nu de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt en ligt aan de 
Elbe. Het ligt een 250 kilometer ten westen van Rzepin. 

Tot zover wat we weten over Barbe Dewitte in het Napeolontische leger. Na het uiteenvallen van het Napoleontisch 
leger, keerde Barbe terug naar de streek. Wanneer precies is niet duidelijk. In de volkstelling van 1814 woont ze 
blijkbaar nog niet terug in onze regio. 

Op 9 juni 1819 duikt Barbe Dewitte in Oostende op, wanneer ze er huwt met de Pruisische werkman Johan Christian 
Timm. Hij werd geboren in Hamburg (D) op 16 april 1780 als zoon van Johann Peter Christophe Timm en Anna Sofia 
Friederichs. Pierre Tralbaut zal de enige zoon blijven van Barbe Dewitte. 

Twee jaar na het huwelijk sterft Johan Timm in Oostende, op 13 juni 1821. Barbe zal niet meer hertrouwen en 
overleeft hem meer dan 25 jaar. Ze sterft in Oostende op 2 januari 1848 in haar woning in de Kapellestraat nummer 
49. Ze is dan kraemster van beroep. De aangifte van haar overlijden gebeurt door haar zoon Pierre, 
binnenschipper. 

Op 9 november 1831 was Pieter Tralbaut ondertussen in het huwelijk getreden met Isabella Francisca Degraeve. 
Zij werd geboren in Brugge op 15 augustus 1807 als dochter van binnenschipper Ferdinandus Degraeve en Catharina 
Belpaeme (overleden in Saint-Pierre-lès-Calais op 11-06-1811). Hij trouwde zich in het schippersmilieu in en zijn 
nakomelingen zouden dit beroep blijven uitoefenen. Zoals je aan de geboorteplaatsen kan zien, leiden zij zelf ook 
een zwervend bestaan… Kleinkinderen emigreerden in het begin van de 20ste eeuw zelfs naar de Verenigde Staten 
van Amerika. 

Pieter Tralbaut, geboren in het verre Polen, overleed in zijn woning in Gent langs de Boulevard Lousberg op 7 juni 
1887. Zijn weduwe Isabella Degraeve stierf in Gentbrugge op 28 februari 1889. 

 

Bijlage: nakomelingen van Pieter Tralbaut – Isabella Degraeve 

I Pieter Tralbaut is geboren op 29-07-1808 in Rzepin [Reppen] (Polen), zoon van Jaques Trallebaud en Barbara Cornelia 
Coleta Dewitte. Pieter is overleden na 1889, minstens 81 jaar oud. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 09-11-1831 in Oostende 
met Isabella Francisca Degraeve, 24 jaar oud. Isabella is geboren op 15-08-1807 in Brugge, dochter van Ferdinandus 
Degraeve en Catharina Petronilla Belpaeme. Isabella is overleden op 28-02-1889 in Gentbrugge, 81 jaar oud.  

Kinderen van Pieter en Isabella: 

1 Petrus Ferdinandus Balthazar Tralbaut, geboren op 05-01-1832 in Oostende. Volgt II-a. 
2 Lodewyka Maria Tralbaut, geboren op 02-04-1833 in Oostende, overleden 09-12-1834 in Péronnes. 
3 Blondina Justina Tralbaut, geboren op 04-09-1834 in Gent. Blondina is overleden op 28-08-1870 in Antwerpen, 35 
jaar oud (inventaris na overlijden opgemaakt door notaris Belloy Jean François te Antwerpen op 08-11-1870 
(Notariaat Antwerpen rep: 11262 - nr: 0285). Blondina trouwde, 28 jaar oud, op 25-09-1862 in Oostende met 
Joannes Franciscus Fredericus Tulpinck, 33 jaar oud. Joannes is geboren op 17-07-1829 in Brugge, zoon van Joannes 
Tulpinck en Coleta Dekeyser. Beroep: binnenschipper. 
4 Emmanuel Josephus Tralbaut, geboren op 13-02-1836 in Blaton. Volgt II-b. 
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5 Ludovica Joanna Tralbaut, geboren op 25-11-1837 in Ledeberg. 
Ludovica is overleden op 20-05-1854 in Oostende, 16 jaar oud.  
6 Leopold Charles Tralbaut, geboren op 21-02-1840 in Doornik. Volgt 
II-c. 
7 Charles Louis Felix Tralbaut, geboren op 25-12-1841 in Peronne. 
Volgt II-d. 
8 Louis Jean Francois Tralbaut, geboren op 13-01-1844 in Rocourt (B). 
Louis is overleden op 01-04-1871 in Antwerpen, 27 jaar oud.  
9 Jules Alexandre Joannes Tralbaut, geboren op 15-03-1848 in Brugge. 
Jules is overleden op 27-01-1870 in Antwerpen, 21 jaar oud.  

x 

II-a Petrus Ferdinandus Balthazar Tralbaut is geboren op 05-01-1832 in 
Oostende, zoon van Pieter Tralbaut (zie I) en Isabella Francisca Degraeve. 
Petrus is overleden op 14-12-1879 in Antwerpen, 47 jaar oud. Beroep: 
binnenschipper. Petrus trouwde, 32 jaar oud, op 02-06-1864 in Antwerpen met 
Rosalia Paulina Borry, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Rosalia is 
geboren op 25-03-1840 in Oostende, dochter van Ludovicus Borry en Paulina 
Justina Decoo.  

Kinderen van Petrus en Rosalia: 

1 Petrus Ferdinandus Ludovicus Tralbaut, geboren op 25-03-1865 in 
Antwerpen. Hij woont in 1915 in Sas van Gent (NL). Beroep: 
binnenschipper. Petrus trouwde, 20 jaar oud, op 26-11-1885 in Willebroek met Rosalia Philomena Van Exterghem, 20 
jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 12-05-1915 in Den Haag (NL). Rosalia is geboren op 18-10-1865 in Roux, 
dochter van Franciscus Van Exterghem en Euphemia Van Hecke. 
2 Arthur Albertus Tralbaut, geboren op 28-07-1866 in Antwerpen. 
3 Maria Ludovica Tralbaut, geboren op 27-01-1868 in Antwerpen. Maria is overleden op 12-11-1870 in Antwerpen, 2 
jaar oud.  
4 Eduardus Augustinus Josephus Tralbaut, geboren op 23-05-1869 in Antwerpen. Eduardus is overleden op 17-02-1872 
in Doornik, 2 jaar oud.  
5 Joannes Ludovicus Tralbaut, geboren op 20-04-1871 in Antwerpen. Joannes is overleden op 15-10-1872 in Doornik, 
1 jaar oud.  
6 Charlotte Prudence Maria Tralbaut, geboren op 21-02-1873 in Beernem. Charlotte is overleden op 17-04-1874 in 
Antwerpen, 1 jaar oud.  
7 Emile Paul Tralbaut, geboren op 06-05-1875 in Doornik. Emile is overleden op 21-03-1876 in Laken, 10 maanden 
oud.  
8 Franciscus Eduardus Petrus Tralbaut, geboren op 23-03-1877 in Antwerpen. Beroep: binnenschipper. Franciscus 
trouwde, 20 jaar oud, op 08-05-1897 in Antwerpen met Maria Ludovica Caridon, 18 jaar oud. De scheiding werd 
geregistreerd op 12-07-1927 in Antwerpen. Maria is geboren op 14-11-1878 in Antwerpen, dochter van Gerardus 
Franciscus Caridon en Maria Francisca Lathouwers. 
9 Ludovicus Tralbaut, geboren op 01-07-1879 in Borgerhout. Ludovicus is overleden na 1942 in Bronx, New-York, 
minstens 63 jaar oud. Hij emigreerde samen met zijn broer Arthur naar Amerika op 17 mei 1917 komt daar aan op 
Ellis Island uit Halifax. Beroep vanaf 1900: winkelier. Ludovicus: trouwde een eerste maal, 21 jaar oud, op 15-09-
1900 in Antwerpen met Isabella Henrica Antonia Odufré, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 12-07-1911 
in Antwerpen. Isabella is geboren op 05-02-1879 in Antwerpen, dochter van Petrus Odufré en Catharina Van Camp. 
Hij trouwde een tweede maal, 59 jaar oud, op 27-05-1939 in Alexandria, Virginia, USA met Patricia S. Wyler, 
ongeveer 49 jaar oud. Patricia is geboren omstreeks 1890 in Boston, Massachusetts, 
USA, dochter van Henry Wyler en Hannah Connlly. Uit zijn eerste huwelijk is geboren, 
aan boord van het schip Theos, in L’Isle-Adam (F) op 3 januari 1902: Marc(el) 
Edouard Tralbaut, later gekend onder het pseudoniem Marc Edo; journalist, 
baritonzanger, toneelschrijver en tot zijn dood directeur van het Internationaal Van 
Gogh Archief; hij ontving doctoraten in de kunstgeschiedenis en archeologie en was 
gedurende zijn gehele leven bezig met onderzoek over Van Gogh. Buiten zijn bekende 
boek Vincent van Gogh, verschenen bij MacMillan, Londen, 1969, wordt hier een 
tweetal van zijn belangrijkste werken genoemd; Vincent van Gogh in zijn Antwerpse 
Periode, A.J.G. Strengholt's Uitgevers Mij., Amsterdam, 1948, en Vincent van Gogh in 
Drente, Uitgeverij de Torenlaan, Assen,1959. Daarnaast verschenen tientallen andere 
uitgaven en artikelen. Tralbaut verzorgde ook tentoonstellingen en de bijbehorende 
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catalogi in binnen- en buitenland. Hij overleed in Antwerpen op 5 mei 1976, zijn as werd uitgestrooid op het 
Schoonselhof. 

 

II-b Emmanuel Josephus Tralbaut is geboren op 13-02-1836 in Blaton, zoon van Pieter Tralbaut (zie I) en Isabella Francisca 
Degraeve. Beroepen: binnenschipper 1865, vanaf 1880 herbergier, vanaf 1891 scheepsbevrachter. Emmanuel trouwde, 29 
jaar oud, op 20-05-1865 in Antwerpen met Maria Eugenia Christina Decoo, 18 jaar oud. Maria is geboren op 15-11-1846 in 
Oostende, dochter van Ludovicus Franciscus Decoo en Eugenia Van Parys.  

Kinderen van Emmanuel en Maria: 

1 Maria Eugenia Isabella Tralbaut, geboren op 18-04-1869 in Antwerpen. Maria is overleden op 22-01-1870 in 
Antwerpen, 9 maanden oud.  
2 Carolina Maria Ludovica Tralbaut, geboren op 04-10-1870 in Antwerpen. Carolina trouwde, 21 jaar oud, op 10-10-
1891 in Antwerpen met Alphonsus Laurentius Cattoor, 27 jaar oud. Alphonsus is geboren op 24-09-1864 in Oostende, 
zoon van Laurentius Cattoor en Carolina Boomers. Beroep: scheepskapitein 
3 Mathildis Maria Ludovica Tralbaut, geboren op 22-08-1872 in Antwerpen. Mathildis trouwde, 24 jaar oud, op 13-04-
1897 in Antwerpen met Guilielmus Hoorickx, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Guilielmus is geboren op 
10-02-1865 in Brussel, zoon van Petrus Carolus Hoorickx en Maria Ludovica Gits. Beroep: makelaar. 
4 Joannes Hubertus Josephus Tralbaut, geboren op 04-06-1874 in Antwerpen. 
5 Elisabeth Petronella Josephina Tralbaut, geboren op 19-01-1876 in Antwerpen. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 
02-09-1899 in Antwerpen met Emilius Josephus Bernaerts, 24 jaar oud. Emilius is geboren op 24-03-1875 in 
Antwerpen, zoon van Josephus Guilielmus Bernaerts en Maria Elisabeth Robyn. Beroep: handelsvertegenwoordiger. 
6 Joanna Adolphina Justina Tralbaut, geboren op 14-09-1879 in Antwerpen. Joanna is overleden op 24-07-1880 in 
Antwerpen, 10 maanden oud.  
7 Carolus Renatus Henricus Tralbaut, geboren op 26-10-1880 in Antwerpen. 
8 Clementia Margareta Tralbaut, geboren op 28-09-1881 in Antwerpen. Clementia is overleden op 30-03-1882 in 
Antwerpen, 6 maanden oud.  
 
 

II-c Leopold Charles Tralbaut is geboren op 21-02-1840 in Doornik, zoon van Pieter Tralbaut (zie I) en Isabella Francisca 
Degraeve. Leopold is overleden op 27-11-1909 in Gent, 69 jaar oud. Beroep: binnenschipper. Leopold trouwde, 25 jaar oud, 
op 07-02-1866 in Brugge met Rosalia Francisca Boone, 22 jaar oud. Rosalia is geboren op 08-03-1843 in Brugge, dochter van 
Pieter Boone en Joanna Dely. Rosalia is overleden op 06-06-1933 in Gentbrugge, 90 jaar oud.  

Kinderen van Leopold en Rosalia: 

1 Prudence Rosalie Leopoldine Tralbaut, geboren op 03-06-1866 in Quaregnon. Prudence is overleden op 16-08-1872 
2 Leopoldus Julius Joannes Edmondus Tralbaut, geboren op 31-01-1868 in Antwerpen. Volgt III-a. 
3 Charlotte Victorine Tralbaut, geboren op 28-03-1870 in Brugge. 
4 Jerome Leopold Tralbaut, geboren op 06-07-1872 in Brugge. Volgt III-b. 
5 Ernestus Augustus Tralbaut, geboren omstreeks 1879. Ernestus is overleden op 11-05-1936 in Gent, ongeveer 57 
jaar oud.Ernestus trouwde op 06-06-1907 met Irma Louisa Tant, dochter van Alphonse Joseph Tant en Justina 
Seraphine Malfeyt, geboren op 02-09-1873 in Roubaix (F). Emma is overleden op 09-05-1936 in Gent. 

 

II-d Charles Louis Felix Tralbaut is geboren op 25-12-1841 in Peronne, zoon van Pieter Tralbaut (zie I) en Isabella Francisca 
Degraeve. Charles is overleden op 04-05-1879 in Coudekerque-Branche (F), 37 jaar oud, waar hij woont. Beroep: 
binnenschipper, bij overlijden is hij magazijnier. Charles trouwde, 32 jaar oud, op 23-04-1874 in Harelbeke met Seraphina 
Justina Louwagie, 21 jaar oud. Seraphina is geboren op 23-02-1853 in Melle, dochter van Carolus Louwagie en Eugenia 
Naessens. Seraphina is overleden op 08-04-1938 in Borgerhout, 85 jaar oud.Seraphina trouwde later op 28-07-1881 in 
Antwerpen met Alphonsius Joannes Debuysscher (geb. 1854). We vonden geen kinderen terug van dit koppel. 

 

III-a Leopoldus Julius Joannes Edmondus Tralbaut is geboren op 31-01-1868 in Antwerpen, zoon van Leopold Charles Tralbaut 
(zie II-d) en Rosalia Francisca Boone (geboren aan boord van het schip "Leopoldus"; woont in Gentbrugge). Beroep: 
binnenschipper. Leopoldus trouwde met Maria Celina Rousseaux. Maria is geboren op 12-03-1872 in Petegem.  

Kinderen van Leopoldus en Maria: 
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1 Leopoldus Joannes Tralbaut, geboren op 16-07-1894 in Gentbrugge. 
2 Felix Franciscus Mauritius Tralbaut, geboren op 23-05-1896 in Gentbrugge. 
3 Leontina Augustina Tralbaut, geboren op 27-09-1897 in Gentbrugge. 
4 Alfonsus Victor Tralbaut, geboren op 04-11-1898 in Gent. 
5 Adela Maria Tralbaut, geboren op 17-11-1899 in Gent. 
6 Ernestus Ludovicus Tralbaut, geboren op 04-02-1901 in Gent (geboren aan boord van het schip "Stad Gent"). 
Ernestus trouwde, 27 jaar oud, op 04-08-1928 in Gent met Zulma De Brauwer. 
7 Ludovica Francisca Martha Tralbaut, geboren op 13-03-1902 in Gent. 

 

III-b Jerome Leopold Tralbaut is geboren op 06-07-1872 in Brugge, zoon van Leopold Charles Tralbaut (zie II-d) en Rosalia 
Francisca Boone. Hij woont in 1906 in Roubaix als binnenschipper. Schipper op het schip De Drie Gebroeders (1896) Jerome 
trouwde op 19-09-1900 in Merendree met Maria De Kesel, geboren in Merendree op 17-05-1872, dochter van Petrus en Coleta 
D’Hons. 

Kinderen van Jerome en Maria: 

1 Petrus Leopoldus Hieronymus Tralbaut, geboren op 06-11-1901 in Gent. Petrus is overleden op 09-06-1967 in Gent, 
65 jaar oud.Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 23-03-1929 in Gent met Marie Louise Van den Berghe, 26 jaar oud. 
Marie is geboren op 16-11-1902. Marie is overleden op 14-09-1995 in Gent, 92 jaar oud. 
2 Magdalena Bertha Coleta Tralbaut, geboren op 25-04-1905 in Gent (geboren aan boord van het schip "Bon Père"). 

 

NIEUWE PUBLICATIE FV WESTKUST – TERRIER VAN STEENKERKE 
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EEN LUGUBERE VONDST 

JOERI STEKELORUM 

Bron: https://www.facebook.com/rijksarchief/photos/a.324605387633194/2027714340655615/?type=3&theater 

Een lugubere vondst in het Rijksarchief Brugge 
(www.arch.be/brugge). In het ongeordende archief van 
de kasselrij Veurne vonden we deze stukjes touw. Volgens 
de bijhorende omslag gaat het om "de afgesneden eynden 
van het strop waermede Pieter Lootens fs. Pieter sijn 
selven heeft verhangen in de scheure van de hofstede 
bewoont door Joseph Dewitte". Het drama speelde zich af 
in Wulveringem op 15 februari 1755. Zelfmoord werd 
eeuwenlang als een ernstige zonde en zelfs als een 
misdaad beschouwd. In gerechtelijke archieven uit het 
ancien régime zijn talrijke rechtszaken terug te vinden 
van baljuws tegen "het dode lichaam" van de overledene. 
(Rijksarchief Brugge, Archief kasselrij Veurne). 

Wie was die Pieter Lootens ? Niet zo eenvoudig. De 
begrafenisregisters van Wulveringem bevatten in elk geval 
geen spoor van Pieter. Niet zo verwonderlijk, 
zelfmoordenaars werden immer niet kerkelijk begraven. Ze kregen een laatste rustplaats in ongewijde grond op 
het kerkhof, ergens in een hoekje.  

In het archiefstuk staat dat Pieter Lootens zoon was van Pieter. In de staten van goed van Veurne vinden we een 
Pieter Joannes Looten terug met een zoon Pieter Joannes, geboren op 7 april 1724. Doch dit is een gezin dat, bij 
het overlijden van de moeder in 1732, in Vlamertinge woonde. Een opzoeking op de zoekfunctie van het 
Rijksarchief – Zoeken naar personen, levert op dat deze Pieter Joannes inderdaad in Wulveringem woonde en er 
in 1749 huwde met Maria Theresia Delbaere (+1756) en in 1757 hertrouwde met Maria Godeliva Wellecommen 
(+1767). In 1759 woonde een Pieter Joannes Looten, met vrouw, een kind en twee domestiquen in Wulveringem. 
In 1767 was deze Pieter nog in leven… Hij kan het dus niet geweest. Ook zijn vader niet, want die was de zoon 
van Franciscus…  

Bovendien is er in de tafels op de dopen van Wulveringem geen andere Pieter, zoon van Pieter te vinden. 

Een onopgelost mysterie dus, voorlopig… ? 

Via zoeken in personen op arch.be vinden we nog: Petrus Ignatius Looten zoon van Pieter °Oostvleteren, 13-05-
1732 en een Petrus Jacobus Looten zoon van Pieter °Noordschote, 09-09-1708. 
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ALTERNATIEF VOOR ZOEKAKTEN.NL 

JOERI STEKELORUM 

Sinds kort is de zoekfunctie van Zoekakten.nl niet meer beschikbaar 
Een alternatief hiervoor is :  
Rechtstreeks zoeken in FamilySearch – alternatief voor Zoekakten 
Wilt u rechtstreeks zoeken via de website van FamilySearch, doe dan het volgende : 
1. Open de website Familysearch en klik op “Search” 
2. Klik daarna bovenin op de button “Catalog” 
3. Vul nu de gemeente in waar je naar op zoek bent 
4. Kies voor “Search” en je ziet alle collecties die ze van die plaats hebben. (lang niet alles staat online). Achter 
“Civil Registration” (burgerlijke stand) staat tegenwoordig meestal (2), dat is 2 colllecties, dus ook de aktes tot 
1910. Klik op “Civil Registration” 
5. De collectie “1796-…” zijn de klassieke films en “…-1920 zijn de digitale beelden. Als je daar op klikt zie je 
de hele collectie aan digitale beelden. Als er een cameraatje achter staat staan de beelden online. Klik op de 
camera en je kunt browsen. Staat er een vergrootglas bij dan zijn die beelden geïndexeerd en kan dat stuk op 
naam worden doorzocht als je op het vergrootglas klikt. 
Je kan via “Catalog” en “Civil Registation” de andere collecties natuurlijk ook openen en je kan alle andere 
collecties van FamilySearch zien ofschoon die nog niet allemaal online te raadplegen zijn. Je kan alles wat nog 
niet online is eventueel wel bestellen om in een Familycentre te bekijken. 

 

 

 

IN MEMORIAM 

Helaas moeten wij het overlijden melden van Rita Dhanens. Zij overleed plots op 28 april 2019. Zij werd geboren 
op 26 augustus 1949 en is de echtgenote van ons bestuurslid Dirk Cailliau. 

Familiekunde Vlaanderen afdeling Westkust biedt hierbij aan Dirk en de familie haar blijken van oprechte 
deelneming aan. 
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zondag 24 november 2019 – 10u00 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe 

Voordracht door Claude Ghekiere: 
‘De opvoeding van het kind in de 17° en 18° eeuw’ 
meer info p. 47 

Vrijdag 24 januari 2020, 19u30 Nieuwjaarsreceptie 
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HONORÉ RUYSSEN, EEN MERKWAARDIGE VEURNAAR (2) 

JOERI STEKELORUM- MARC CONSTANDT 

In dit artikel gaan we dieper in op de figuur van Honoré Ruyssen, telg uit de familie afkomstig van Roesbrugge-
Haringe (zie Nieuwsbrief FV Westkust, 3/2018). 

We danken in het bijzonder de heer Marc Constandt die ons zijn uitgebreide bijdrage over Honoré Ruyssen uit het 
Nationaal Biografisch Woordenboek voor publicatie ter beschikking stelde. Onderstaand artikel is dan ook voor het 
grootste gedeelte op deze bijdrage gebaseerd. 

Honoré (Honoré Constantius Nicodemus) Ruyssen werd geboren op 9 maart 1869 in Roesbrugge-Haringe als zoon 
van brouwer August en herbergierster Rosalia Alexander. Hij huwde op 26 juni 1898 in Poperinge met Zulma 
Henriette Cornelie Blomme, geboren te Poperinge op 4 mei 1879, dochter van Leopoldus Blomme, koopman in 
konijnen en van Philomena Dezeure. 

De familie Ruyssen woonde in Roesbrugge in de brouwerij St.-Hubertus. Zijn vader August was kandidaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 25 oktober 1881. De politieke microbe werd doorgegeven aan zijn zoon, wiens 
interesse voor scheikunde wellicht ook verband hield met de ouderlijke brouwerij. 

Honoré volgde basisonderwijs in zijn geboortedorp, maar deed middelbare 
studies aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. Volgens zijn eigen 
getuigenis werd hij daar Vlaamsgezind. Hij was er lid van de Vlaamsgezinde 
studiekring waartoe o.a. Louis Franck, later gouverneur van de Nationale Bank 
van België, Leon Denis, later minister, en Maurits Basse, later hoogleraar en 
stichter van het Liberaal Vlaams Verbond, behoorden. Zijn opleiding tot 
apotheker genoot hij aan de Rijksuniversiteit Gent, waar hij in 1894 het 
diploma ‘Pharmacie’ behaalde met grote onderscheiding. 

Daarna begon hij zijn loopbaan in apotheek Becuwe in Ieper. Vanaf 1896 was 
Ruyssen bezig met fotografie. Hij was toen secretaris van de Société 
Photographique van Ieper. Een lid van die kring hield op 25 mei 1896 een 
voordracht over de proeven van Röntgen. Dat was wellicht Honoré Ruyssen 
zelf. In 1897 organiseerde die kring de tentoonstelling L’Art Photographique 
met werk van zijn leden, waaronder Ruyssens foto’s Moulin en Bonne Nuit. Hij 
fotografeerde ook pittoreske hoekjes van het kasteel de la Hooghe. Daarna is 
er van deze Ieperse fotokring geen spoor meer, wellicht omdat Ruyssen 
tijdelijk verhuisde naar Antwerpen. 

Op 8 december 1898 vestigde hij zich als apotheker in Veurne op het 
Kaatsspelplein, hij kwam vanuit Antwerpen. 

Op 14 mei 1899 wordt hun zoon Louis Seraphin in Veurne geboren. 
Volgden nog volgende kinderen: Romaan Gustave Cornelis (°22-08-
1901), August Joris Edmond (°05-03-1904), Joris Remi Lodewijk (°06-
04-1908 en +12-01-1909). 

Reeds in 1900 opende hij in De Panne een tweede apotheek, op de 
hoek Zeelaan-Bonzellaan. Daar werd hij een pionier van het 
kusttoerisme. Zijn medewerkers in De Panne waren de Bruggeling Felix 
Depotter, de Gentenaar Louis de Nobele en de Luxemburger Henri 
Fixmer. Die laatste runde de apotheek tussen 1917 en 1923. In Veurne 
was apotheker Jules Debrais zijn assistent. 

Ruyssen bouwde zijn zaak in De Panne uit tot een ware toeristische 
ontmoetingsplaats. Die toeristen konden er uiteraard terecht voor 
medicatie, maar ook voor drinkwater en materiaal voor kunstschilders 
en fotografie. Ruyssen dacht ook aan de eerste generatie 
automobilisten. Hij opende voor hen in 1904 naast de apotheek een 
benzinedepot, waar de brandstof, zoals toen gebruikelijk, verkocht 
werd in blikken. Ook in De Panne was hij actief als fotograaf. Zowat 
iedereen kwam er voor zijn lens, zowel de vissers, met hun typische 
platboomde ‘pannepotten’ en schamele woningen, als de toeristen, 
hun mooie villa’s en de badgasten; deze laatste meestal in zijn studio 
voor een sober, artificieel decor dat het strand en de zee voorstelde. 

Le Progrès, 24‐05‐1896 

Honoré Ruyssen (Coll. Marc Constandt) 
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Vanaf 1904 verbleef kroonprins Albert met zijn familie vaak in De Panne. Ruyssen maakte toen veel foto’s van de 
prinsen en bundelde die in een fotoalbum dat hij aan de koninklijke familie ten geschenke aanbood. Het leverde 
hem de sympathie van het koningshuis op en hij kreeg een diamanten dasspeld als tegengift. Ruyssen wilde vooral 
de mondaine aspecten van het toerisme vereeuwigen, maar de uitbouw van deze badplaats gebeurde eigenlijk 
met zeer weinig respect voor de natuurlijke omgeving. Het verrast dan ook dat hij toch een fotoreportage maakte 
van de duinen en de plaatselijke flora, een fotoreeks waar de mens totaal niet in beeld komt. 

Ruyssen beperkte zijn actieradius als fotograaf niet tot De Panne. Ook Veurne fotografeerde hij. Zijn foto’s werd 
niet alleen verspreid onder de vorm van authentieke afdrukken, maar ook als prentbriefkaarten. Tot de 
opmerkelijkste behoren de dubbele panoramakaarten, zowel van De Panne als van Veurne. Ze vonden ook hun 
weg naar toeristische publicaties. Toen omstreeks 1902 ene H.B. de gids Furnes et ses environs uitgaf, leverde 
Ruyssen de foto’s van De Panne. Ook voor de gids over De Panne, samengesteld door zijn assistent De Nobele, 
leverde hij foto’s, naast opnames van Edgard Blineau, een Frans fotograaf met atelier in De Panne. 

Intussen bleef Ruyssen verder investeren in zijn zaak in Veurne. In 1905 kan hij de woning van de weduwe Van 
Lichtervelde kopen op de Grote Markt en dient hij een bouwaanvraag in om de gevel te veranderen. In 1906 opende 
hij aldaar zijn nieuwe apotheek waarvan de plannen getekend werden door architect Albert Dumont. Die Brusselse 
architect had hij ongetwijfeld leren kennen in De Panne, waar deze, met zijn zoon Alexis, een belangrijke stempel 
op de toeristische uitbouw drukte. Dumont gaf een bestaand gebouw een historiserende gevel. Ruyssen wou 
hiermee het historisch karakter van de markt versterken. De Veurnse apotheek droeg de naam In den Hert, welk 
dier de gevel bekroonde. Hetzelfde symbool stond ook op de apotheek in De Panne. Den Hert was ook de naam 
van een borstbalsem die Ruyssen produceerde. Andere eigen 
producten waren een ‘ontsmettingsmiddel tegen muil- en 
pootplaag’ bij dieren, ‘bloedzuiverende pillen’, ‘zilte zalf’ en 
een middel tegen pluimveeziekten. 

In De Panne verkocht Ruyssen ook drinkwater onder de naam 
Duynebronnen. Het idee en misschien ook wel het procedé voor 
het drinkbaar water heeft Ruyssen mogelijk gehaald bij een 
kennis, de Oostendse apotheker Achille de Cock, liberaal schepen 
in deze stad. Ruyssen behaalde met zijn producten diverse 
prijzen op tentoonstellingen, o.m. in 1904 en 1905 in Parijs en in 
1906 in Antwerpen. Hij was ook enkele keren zelf jurylid op 
dergelijke internationale tentoonstellingen, in 1908 in Duinkerke 
en in 1910 in Londen. 

Al vroeg zag Honoré Ruyssen het nut in van publiciteit, liefst in 
combinatie met cultuur, bv. in de vernoemde toeristische gidsen, op speelkaarten (met op de keerzijde 
Duynebronnen) en in een boekje met waterstanden voor 1904. 

 

  

Rugtekst op een speelkaart met publiciteit voor drinkbaar 
water, te verkrijgen in de apotheek van Honoré Ruyssen te De 

Panne. (coll. Marc Constandt 
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Tijdens W.O. I werd Ruyssen vrijwilliger voor het Rode Kruis. In de eerste oorlogsdagen was hij brancardier bij de 
slag om Luik en het beleg van Namen. Daarna bracht hij de oorlog door in Veurne. Hij assisteerde o.m. bij operaties 
en onderhield goede contacten met koning Albert I, die vaak in Veurne verbleef. Voor zijn rol tijdens de oorlog 
kreeg Ruyssen het burgerlijk ereteken eerste klas ‘voor hulp, zorgen en diensten bewezen aan burgers tijdens 
beschietingen van Veurne’. Nog een feit dat onvoldoende in het licht is gesteld1: het statuut 'open stad', dat 
Veurne vanaf april 1915 krijgt, is te danken aan zijn logebroeder kolonel/generaal Michel. Meer dan 
waarschijnlijk is het Ruyssen - die de monumentwaarde van Veurne kende - die hiervoor bij hem gepleit heeft. 
Ruyssen zorgde ook voor een eerste gedenkplaat opgedragen aan Michel. 

 

In oorlogstijd bleef Ruyssen actief 
als fotograaf. Hij maakte 
portretfoto’s onder het label Yser 
Photo Ruyssen. voor o.m. soldaten 
op verlof. Vanuit Veurne verkende 
hij per motorfiets de frontstreek om 
er pakkende foto’s te maken, o.m. 
van het leven van de frontsoldaat en 
van oorlogsschade, zo o.m. van de 
verwoeste huizen in Pervijze en de 
kapotgeschoten kerktorens van 
Reninge en Ramskapelle. Hij maakte 
ook foto’s voor het Belgisch leger, 
bv. van militaire constructies in 
aanbouw. Heel wat andere opnamen 
van Ruyssen vonden trouwens hun 
weg naar de documentaire dienst 
van het leger. Toen in Veurne in 
1917 een moord gepleegd werd, 
vroeg de procureur aan Ruyssen om 
de foto’s van het slachtoffer te 

nemen. Het wijst erop dat hij mogelijk de enige fotograaf was die nog aanwezig was in de stad. De oorlogsschade 
en de troepenbewegingen in Veurne zelf heeft hij uiteraard ook vereeuwigd. Vanuit het raam van zijn apotheek 
maakte hij foto’s van militaire activiteiten. Het bezoek van de Franse president Poincarré op 2 november 1914 
werd door hem minutieus vastgelegd. Hij voorzag zijn foto’s uit de oorlogsperiode doorgaans van een nummer aan 
de voorzijde en een naamstempel of het monogram ‘H.R.’. Aan de achterzijde dragen sommige de vermelding 
‘Yser Photo Ruyssen’. 

Ondanks de doorgaans duidelijke auteursvermelding waren uitgevers van 
ansichtkaarten in binnen- en buitenland niet altijd even correct bij het gebruik 
van deze foto’s. Het monogram werd dikwijls gewist, waardoor zijn werk niet 
altijd achterhaald kan worden. 

Na de oorlog gaf Ruyssen zelf een reeks prentbriefkaarten uit bij de firma Nels 
met de titel Furnes sous les Obus, met o.a. de brandweer van het leger in actie, 
kunstschilder Leon Huyghens aan het werk en zijn eigen beschadigde apotheek 
op de markt. 

De oorlog betekende ook het einde van zijn eerste huwelijk. Zijn echtgenote 
verbleef toen in het buitenland, waardoor ze van elkaar vervreemdden, wat 
leidde tot hun scheiding op 27 juni 1923. In de laatste oorlogsdagen moest hij 
Veurne verlaten en verbleef hij in Parijs. Daar bereidde hij de terugkeer naar 
het gewone leven voor. Op 11 november 1918 stichtte hij er bij de consul de NV 
‘Les Etablissements Pharmaceutiques Industriels’ met zijn medewerkers Fixmer 
en Depotter, en verder Auguste Bohn, Raphael de Haese, Jules Vuylsteke en 
Madeleine Nevejans. Laatstgenoemde was zijn winkelbediende in Veurne. Later 
zal zijn zoon Louis de plaats van Fixmer innemen en de uitbating van de Veurnse 
apotheek op zich nemen. 

De zaak werd tijdens het interbellum hersteld, uitgebreid en verfraaid. In 1925 
werd aan de achterliggende straat een garage met bergplaats gebouwd. De 
plannen hiervoor waren van architect Ch. Schaessens. Achteraan de eigenlijke apotheek werden ook werken 

                                             
1 Met dank aan Johan Termote voor deze mededeling 

Groepsfoto genomen door Honoré Ruyssen omstreeks 1910 in zijn studio in De Panne, de 
groep is mooi gerangschikt volgens grootte. Het decor is een sober duinentafereel en het 

echte zand moest de illusie vervolmaken. (coll. Marc Constandt 

Prentkaart met publiciteit voor 
apotheek Ruyssen 

(Westhoekverbeeldt.be) 
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uitgevoerd. Hiervoor tekenden het architectenduo Albert en Alexis Dumont. Het interieur werd vernieuwd naar 
het ontwerp van architect Ernest Callebout, net zoals Schaessens, een maçonnieke vriend van Ruyssen. 

Na W.O. I ruilde Ruyssen de interesse voor fotografie in voor schilder- en beeldhouwkunst. Zijn schilderkunst kreeg 
weinig weerklank, maar zijn beeldhouwwerk wel. Hij specialiseerde zich in portretkunst, waarvoor hij in de leer 
zou geweest zijn bij de beeldhouwer Godfried Devreese. Ruyssen maakte enkel werk voor personen of organisaties 
waarmee hij ofwel een uitgesproken persoonlijke band had of die op zijn sympathie konden rekenen, hetzij een 
bevriende liberale voorman, een vrijmetselaar of een organisatie uit het officieel onderwijs. Zijn vroegste werk 
hield nog verband met de oorlog. Kort na de wapenstilstand maakte hij een gedenkplaat voor baron Michel du 
Faing d’Aigremont, die tijdens de oorlog bevelhebber was in Veurne en wiens portret Ruyssen toen had 
geboetseerd. Hij maakte er een gedenkplaat van die hij aan de gevel van zijn apotheek bevestigde. Een 
gedenkplaat voor de gesneuvelde oudleerlingen van het Veurnse Atheneum zat ook nog in die sfeer evenals die 
voor Karel Cogge (NBW, dl. XXI, 217) uit 1923. Die laatste kreeg een plaats in het legermuseum. 

 
Gedenkplaat lt.-gen. E. Michel; gedenkplaat Karel Cogge (1922) 

 

Ook de logebroeders deden vaak een beroep op hem. Voor de Brugse logemeester Albert Thooris maakte hij 
omstreeks 1930 een buste en voor de Kortrijkzaan Edouard Predhom maakte hij een herdenkingsplaat. Hij maakte 
ook medailles met afbeeldingen, o.m. van Jules Hoste sr., de Veurnse rechter Louis de Necker en de voorzitter 
van de Bond der gewezen soldaten van Veurne Ambacht, Leopold Debois. Ook van twee andere leden van deze 
bond, Emiel Obyn en Emile vanden Kerckhove, maakte hij respectievelijk in 1921 en 1928 een gedenkplaat. In 
1930 vervaardigde hij een borstbeeld van (logebroeder) Hector Vermeulen, voorzitter van de Ieperse 
Handelskamer, en een buste van zichzelf. 

 
Zelfportret H. Ruyssen (1930) 
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In 1934 had er een grote herdenking plaats rond zijn vriend Abraham Hans. Voor die gelegenheid maakte hij een 
gedenkplaat. 

Enigszins aansluitend hierbij werkte hij aan de twee Veurnse reuzen. Reus Sporkin, in opdracht van de toeristische 
vereniging ‘Veurne-Vooruit’, werd in 1924 ingehuldigd naar een ontwerp van architect Charles Schaessens. Hoofd 
en handen waren echter uitgevoerd in plaaster, wat te zwaar bleek. Ruyssen verving die door stukken in papier 
maché. Voor reus Koo van Veurne, over wie maarschalk Foch het peterschap aanvaardde, boetseerde hij voor het 
hoofd zijn zelfportret. Koo was dan ook zijn eigen initiatief en hijzelf voerde de reus naar diverse bestemmingen, 
o.m. in 1928 naar de folkloristische stoet in Cassel. 

 

Hij had trouwens met Frans-Vlaanderen goede contacten en hij was er 
lid van het ‘Comité Flamand de France’. 

Op 29 januari 1930 hertrouwde Ruyssen in De Panne met de veel jongere 
Stephanie Carolina Vandeveegaete, geboren in De Panne op 24 januari 
1909 als dochter van Aloïs en Leonie Butsraen. Er werden nog twee 
zonen geboren: Honoré August Louis Jan Pieter (genoemd Pieter) 
geboren in Veurne op 10 april 1932 en Joris Karel Lodewijk (Georges), 
geboren in De Panne op 11 oktober 1938. 

Hij was in deze periode sterk betrokken bij het maatschappelijk leven 
in Veurne. In 1921 hoopte hij zijn rol tijdens de oorlog te kunnen 
verzilveren met een politiek mandaat. Hij werd wel verkozen tot 
gemeenteraadslid, maar zijn ambitie om het tot kamerlid te brengen 
werd niet vervuld. Ruyssen was ook ondervoorzitter van de Veurnse 
kamer van koophandel. Hij was er, samen met drukker Desmyter, 
verantwoordelijk om de stad te promoten. 

 
de liberale kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Veurne 1932 (Westhoekverbeeldt.be) 

Een gelijkaardige rol heeft hij ook in De Panne vervuld. Wellicht lag hij mee aan de basis van de reeds genoemde 
toeristische gidsen. Hij was jarenlang lid van diverse verenigingen, o.m. de schuttersvereniging ‘De jonge 
schutters’ en de ‘Bond van Gewezen Soldaten van Veurne Ambacht’. Hij was voorzitter van de ‘Samenwerkende 
Maatschappij van oorlogsschade’ en bouwde mee aan het herstel van de gehavende stad. 

Zijn voornaamste rol speelde hij als liberaal vrijzinnige in de Veurnse afdeling van het Willemsfonds, die hijzelf in 
1907 samen met mouter (en logebroeder) Prosper Terlinck nog had gesticht. De afdeling werd in 1932-33 
heropgericht met Ruyssen als voorzitter. Hij gaf er geregeld zelf voordrachten. Toen hij op 3 april 1932 



jrg. 19 nr. 3 | 39 

 

gelegenheidsspreker, algemeen secretaris van het Willemfonds en germanist Adriaan Hegmans, dankte voor diens 
voordracht, verwees hij zelf naar zijn eigen Vlaamsgezindheid : „Het is dus bijna 50 jaar dat ik voor de Vlaamsche 
kwestie op de bres sta en dat legt mij op heden die taak van voorlopige voorzitter met hart en ziel te vervullen… 
Het is dus 50 jaar dat ik het princiep der ontvoogding van het Vlaamsche volk in en door zijn eigen taal tracht 
toe te passen en gedurende die halve eeuw heb ik niet eens ondervonden, zelfs na al mijn pijnlijke tegenslagen, 
dat ik op den slechte weg was. Wie volhardt komt altijd terecht”. 

Als voorzitter van de plaatselijke afdeling en fervent boekenliefhebber ijverde hij mee voor de oprichting van een 
plaatselijke bibliotheek van het Willemsfonds. Voor zijn eigen bibliotheek liet hij in 1934 een ex libris ontwerpen 
door de Brugse kunstenaar André Vlaanderen. Verder is het bekend dat hij het werk “Vlaanderen door de eeuwen 
heen” uit zijn eigen bibliotheek uitleende aan Koning Albert I tijdens diens gedwongen verblijf in Veurne tijdens 
de oorlog. Ook tijdens het interbellum maakte Ruyssen publiciteit via de culturele sector. Hij richtte zich op de 
jeugd met gratis chromo’s en speciale uitgaven van boekjes van Abraham Hans. Die boekjes kreeg je gratis als je 
voldoende bonnetjes had verzameld. Voor volwassenen waren er brochures en prentbriefkaarten, o.m. uit de reeks 
Furnes sous les Obus. 

In 1936 besloot Ruyssen om de boetestad te verlaten, ontslag te nemen uit de Veurnse afdeling van het 
Willemsfonds en zich te vestigen in een woning in de Meeuwenlaan 48 in De Panne (hij werd er wel reeds officieel 
ingeschreven op 1-2-1932). Hij nam afscheid van de Veurnse gemeenteraad waarvan hij sinds 1921 deel uitmaakte: 
in de zitting van 18 maart 1936 sprak hij een afscheidsrede en schonk aan het stadsbestuur enkele van zijn 
beeldhouwwerken en schilderijen. 

De apotheek werd overgelaten aan apotheker Daniël Kinget (de huidige eigenaar van het pand, Renaat Kinget, 
was professor Galenische farmacie aan de KUL). Zoon Louis Ruyssen had zich inmiddels in Gent gevestigd. Zijn andere 
zoon, Romain, begon een loopbaan als apotheker in Oostende, maar zal uiteindelijk in Gent een carrière als 
hoogleraar in de apotheekwetenschappen uitbouwen. 

Zijn verhuizing naar De Panne betekende voor Honoré Ruyssen zeker niet het einde van zijn engagementen. Hij 
lag mee aan de basis van de stichting van de Nederlandstalige loge Simon Stevin in Brugge in 1938. Medestichters 
waren o.a. architect Ernest Callebout en graficus André Vlaanderen. Ruyssen was van 26 februari 1938 tot 27 april 
1947 voorzittend meester van die loge. Een rustige oude dag werd Ruyssen evenmin gegund. Op 5 september 1944 
werd hij opgepakt als gijzelaar. Bij de Duitsers stond hij bekend als verdacht, vooral door zijn fotoreportages uit 
W.O. I. De arrestatie van burgemeester Marcel Mahieu en kapper André Rillof gebeurde tegelijk. Het drietal werd 
wel vrijgelaten, maar moest een vijftiental kilometer te voet afleggen om terug te kunnen keren naar De Panne. 

Ruyssen was nog eventjes actief als beeldhouwer, specifiek voor het 
officieel onderwijs. De gebouwen van de Blankenbergse Rijksnormaalschool 
werden in 1946 door hem afgebeeld op een plaket. Ook voor de 
Nieuwpoortse leraar Honoré Houvenaghel, oorlogsslachtoffer, notoir 
verdediger van het officieel onderwijs en lid van de Oostendse loge, 
maakte hij in 1948 een gedenkplaat. Ruyssen verhuisde de laatste jaren 
van zijn leven nog enkele keren. Hij verliet De Panne om zich in Turnhout, 
Merodelei 36 te vestigen op 30 november 1947. Hij overleed tien jaar later 
in Antwerpen op 26 februari 1957.  

Zijn eerste echtgenote, Zulma Blomme, overleed op 20 april 1962. Vreemd 
genoeg vermeldt haar overlijdensbericht dat ze weduwe is van mijnheer H. 
Ruyssen. 

Zijn zoon Romain Ruyssen werd in 1924 eveneens apotheker en in 1938 
“Gewoon hoogleraar” aan de Rijksuniversiteit te Gent. Hij publiceerde veel 

wetenschappelijke artikels die handelen over de 
colloïdchemie, de farmaceutische chemie en de 
fysische biochemie. Romain overleed in Gent op 
28-05-1979.  

 

 

PS: we hopen, samen met Marc Constandt, dat deze belangrijke figuur uit onze regio, 
zowel in Veurne als in De Panne, in de toekomst de nodige aandacht krijgt die hij 
verdient…  

Zoon Romain Ruyssen 



40 | jrg. 19 nr. 3 
 

BEGRAAFPLAATSEN STAD VEURNE ON-LINE 

PHILIP OVERBERGH 

Deze toepassing laat u toe om, aan de hand van zoektermen, de locatie van een overledene op te zoeken op één 
van de tien begraafplaatsen van Veurne en deelgemeenten. 

Op meerdere van onze kerkhoven komen grafmonumenten voor met een historische, artistieke, volkskundige of 
socio-culturele waarde. Aan deze grafmonumenten, ook gekend als 'funerair erfgoed', werd een score toegekend. 
Dit gebeurde met medewerking van onze FV-afdeling Westkust. Deze score wordt weergegeven op de grafinfo en 
meer informatie hieronder kan verkregen worden bij archief@veurne.be 

Met de volgende link geraak je op de website: 

http://veurne.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ffbd79a5ba3d457483b5ed3fcd9dfe49+ 

 

INFO : DE VOLGENDE LINK KAN JE HELPEN VOOR OPZOEKINGEN 

FREDDY RUBBEN 

Via onderstaande link kan je bronnen online terugvinden zoals parochieregisters en burgerlijke stand van onder 
andere België en Nederland. 

https://erichennekam.blogspot.com/2018/12/toegang‐tot‐familysearch‐bronnen.html 
 
 

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FV AFDELING WESTKUST 

PIERRE RYCKAERT 

Aanwinsten sinds 1 april 2019 

BPV/275 Van Canneyt, Gaby; Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der parochie van Steenkerke 
(1788-1791). (2019) 

DIV/082 Lietard, Edwin; Oostendse Vereremerkten vanaf 1800 tot 1980. (2007)

DIV/083 Donche, P.A.; Edelen, leenmannen en notabelen van Vlaanderen - 1515-1542-1552 (2019)

FAM/268 Ryckaert, Pierre; Genealogie "Van Eyken - Cop" (2019)

FAM/269 Van Den Abeele, Andries; Emiel Van den Abeele - een vechter (1969)

FAM/270 Claeys, Philomena; Waar eindigt het begin / Costenoble 1598-1930 (2019) 

FAM/271 De Schryver, Jacques, Familiekroniek deel 1 / Notities van August-Edmond De Schryver over de families 
Block & De Schryver (2005) 

FAM/272 De Schryver, Jacques, Familiekroniek deel 2 / Notities van August-Edmond De Schryver over de families 
Block & De Schryver (2005) 

FAM/273 Van Goethem, Herman, August DE SCHRYVER - Oorlogsdagboeken 1940-1942 (1998) 

FAM/274 N., Notities Familie de SCHRYVER XVII-XX eeuw

FAM/275 N., Familiespiegel - deel III / Het gezin van August-Edmond de SCHRYVER en Maria-Josepha de 
SCHRYVER-SCHEERDERS 

FAM/276 N., Levensschets Edmond BLOCK 

FAM/277 N., Familiespiegel - deel I / De families de SCHRYVER en BLOCK
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FAM/278 De Schryver, Alice & August, Souvenirs de famille / Familieherinneringen 

HLP/128 Mergnac, Marie-Odile; Atlas des noms de famille (2014)

HLP/129 Pyck, Jozef Joh; Doodensymboliek als leermiddel (1925)

HMK/323 De Burbure De Wesembeek, Albert; Le centenaire de la ligne Ostende - Douvres 1846-1946.

HMK/324 Van Der Bauwhede, Dirk; Nieuwpoort in de geuzentijd (1986)

HMK/325 Dusauchoit, Renaat; De spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort en haar postmerken (1993) 

HMK/326 Van Troostenberghe, Ronny; 100 jaar golf Lombardsijde

HMK/327 Cornette, Roger; 50 jaar garnaalfeest Oostduinkerke (1999)

HMK/328 Bleyaert, Walter; Pervijze tijdens de Tweede Wereldoorlog (2001)

HMK/329 Callenaere, Dehouck, Baecke & Dutrieue; Nieuwpoort graag gezien

HMK/330 Denys, Franz, Honderd jaar Sint Vincentiusparochie te Scheut 1895-1995. 

HMK/331 Rybens, Joannes Baptista, Beschryving der stad ende haven van Nieuport in het Graefschap Vlaenderen 
+/- 1770-1876 - Deel 1. (1966) 

HMK/332 Rybens, Joannes Baptista, Beschryving der stad ende haven van Nieuport in het Graefschap Vlaenderen 
+/- 1770-1876 - Deel 2. (1966) 

HMK/333 Devynck, A. M., SAGEN WEERSZIJDEN DE SCHREVE van Oost - Cappel tot Winnezele van Beveren tot 
Watou (1967) 

HMK/334 Gysseling, Maurits, Toponymie van Oudenburg

HMK/335 Wastiels Frans, Duizend jaar Oostduinkerke.

HMK/336 Moons, Willy, Van IJzer tot polder (1995)

ICO/005 Dansecoer, R.; Onze-Lieve Vrouweparochie Nieuwpoort. Necrologieën 1930-1993. 

JRB/045 N; Appeltjes van het Meetjesland (2004)

JRB/046 Verschillende; Liber memorialis Leo Vanackere (1980)

NOT/082 Bourrez, Jean-Marie; Rentes héritières de la gouvernance de Lille

 

BELANGRIJKE SCHENKING R. DE BRAUWERE 

JOERI STEKELORUM 

Recent kreeg onze afdeling van de heer Roland de Brauwere een heel belangrijke schenking van genealogische 
heraldische werken. Omwille van de omvang en het belang werden deze werken ondergebracht in het fonds Roland 
de Brauwere in onze bibliotheek. We zijn de heer de Brauwere bijzonder dankbaar voor deze mooie schenking. 
Een greep uit de nog in detail op te maken catalogus, die we in een volgend nummer zullen publiceren: 

‐ Armorial de la noblesse Belge 
‐ Armorial Rietstap 
‐ Armorial général de Belgique 
‐ Catalogue de la noblesse Française 
‐ Dictionnaire héraldique 
‐ Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel 
‐ Histoire de la noblesse française 
‐ La maison de Bourbon 

‐ Dictionnaire des changements de noms de 1803 à 1956, 1957 à 1963  
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NIEUWE REGELGEVING GENEALOGISCHE OPZOEKINGEN 

JOERI STEKELORUM 

Rekening houdend met de onduidelijkheid over het al dan niet mogelijk zijn van het toelaten van genealogische 
opzoekingen, werd vanuit de FOD Justitie recent aan de gemeentebesturen volgende verduidelijking gegeven:  

1. Toelatingen van de rechtbanken voor genealogische opzoekingen  

De toelatingen die door de rechtbanken van eerste aanleg werden afgeleverd om genealogische opzoekingen te 
doen, op basis van oud artikel 45 Burgerlijk Wetboek, kunnen niet langer uitgevoerd worden.  

Ingevolge het principe van de toepassing van de wet in de tijd (art. 1 Burgerlijk Wetboek) hebben de toelatingen 
afgeleverd voor 31.03.2019 geen gevolgen meer.  

2. Genealogische opzoekingen – Toestemming personen  

In verband met het afleveren van afschriften en uittreksels bepaalt de wet het volgende:  

Art. 29 BW. § 1. Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van :  

‐ akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;  

‐ akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;  

‐ anderen akten van meer dan honderd jaar oud.  

De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn 
wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun 
notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten bedoeld in het eerste lid van 
respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud.  

Voor akten die gewijzigd werden met toepassing van Titel IV/1 of met toepassing van artikel 1385quaterdecies, § 
3, van het Gerechtelijk Wetboek wordt het recht op een afschrift beperkt tot de persoon op wie de akte betrekking 
heeft, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat.  

§ 2 Uittreksels en afschriften worden afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand die erom wordt 
verzocht dan wel elektronisch via de DABS.  

De uittreksels en afschriften worden bij aflevering voorzien van een elektronisch zegel, zoals voorzien in artikel 
3.27 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende 
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.  

De Koning stelt vast door wie en op welke wijze de afschriften en uittreksels voor akten bedoeld in het eerste lid 
van respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud worden afgeleverd.  

§ 3. De uittreksels en afschriften bestemd om in het buitenland te worden gebruikt, worden, voor zover vereist, 
gelegaliseerd door de minister van Buitenlandse Zaken of door de door hem gemachtigde ambtenaar.  

§ 4. De uittreksels en afschriften vermelden de gegevens zoals voorzien in de modellen die hiertoe door de Koning 
worden bepaald.  

§ 5. De uittreksels en afschriften vermelden de datum van afgifte en worden geauthentificeerd door het 
elektronisch zegel van de DABS.  

Art. 79 BW bepaalt als volgt: De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor genealogische, historische of 
andere wetenschappelijke doeleinden.  

Het Koninklijk besluit voor de aflevering van afschriften en uittreksels voor de niet-openbare akten en het 
Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen zijn nog steeds in voorbereiding. Er werd evenmin een 
overgangsmaatregel voorzien in de Wet van 18 juni 2018 (Titel 2: modernisering burgerlijke stand).  

Aangezien er voorlopig wettelijk niets specifiek geregeld is, moet de algemene privacywetgeving worden toegepast 
voor wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU 2016/679) is het wettelijk kader voor de verwerking 
van de persoonsgegevens opgenomen in de akten van de burgerlijke stand, samen met de Wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
(Belgische Privacywet - kaderwet).  
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Het verwerken van persoonsgegevens is volgens artikel 6.1. a) AVG mogelijk indien de betrokkene wiens 
persoonsgegevens worden verzameld toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 
specifieke doeleinden.  

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dus genealogische opzoekingen toestaan (m.a.w. genealogische 
opzoekingen voor de betrokkenen verrichten), mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de 
personen op wie de akte betrekking heeft.  

Overweging nr. (27) AVG bepaalt dat de verordening niet van toepassing is op de persoonsgegevens van overleden 
personen, en dat de lidstaten regels kunnen vaststellen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens van 
overleden personen, wat niet het geval is in de Belgische privacywet.  

In de Omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand (B.S. 
25.03.2019) is reeds voorzien dat personen, met een onderhandse volmacht van de erfgenamen, uittreksels kunnen 
verkrijgen (punt 3.7.3.1). Indien de personen op wie de akte betrekking heeft overleden zijn, kan de toestemming 
van één van de erfgenamen volstaan. Het is aan de verzoeker om de toestemming van de erfgenaam aan te 
brengen.  

De toestemming kan eenvoudig (onderhands) worden gegeven.  

Het is niet de bedoeling om de akten van de burgerlijke stand waarop de genealogische opzoekingen betrekking 
hebben te migreren naar de DABS. De genealogische opzoekingen worden dus beperkt tot de papieren registers 
van de burgerlijke stand (m.a.w. de akten opgemaakt voor 31 maart 2019).  

De ambtenaar van de burgerlijke stand levert voor genealogische doeleinden de afschriften af door middel van 
een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, met bovenaan de vermelding: “afgeleverd voor 
genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden”.  

3. Regeling in afwachting van het Koninklijk besluit  

Het bovenstaande is slechts van toepassing tot op de datum van inwerkingtreding van het Koninklijk besluit over 
de genealogische opzoekingen. 

  

ARCHIEF RIJKSWACHT EN GERECHTELIJKE POLITIE 

FV REGIO BRUSSEL (MET DANK AAN PATRICK VANHOUCKE, SECRETARIS) 

Enkele dagen geleden kregen we van een bezoekster van ons documentatiecentrum de vraag of we wisten of er 
een archief (met name van personeelsdossiers) van de voormalige Rijkswacht en van de gerechtelijke politie 
bestaat, en onder welke voorwaarden dit geraadpleegd kan worden. Omdat we het antwoord schuldig moesten 
blijven, staken we ons licht op bij Anna Francis, archivaris bij de federale politie. 

De federale politie bewaart personeelsdossiers van ex-leden van de vroegere Rijkswacht (burgers en 
rijkswachters). In dergelijke dossiers zit meestal een stamboekuittreksel (een korte beschrijving van de carrière) 
en soms ook andere documenten (huwelijkstoestemming, militair zakboekje met foto, een tuchtdossier, medische 
gegevens, correspondentie,…). Persoonlijke gegevens worden enkel verstrekt aan directe familieleden (cf. de wet 
op de openbaarheid van bestuur en de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

Voor wat betreft de gerechtelijke politie ligt de zaak blijkbaar moeilijker. De personeelsdienst van de huidige 
federale politie heeft de dossiers ontvangen van de agenten die op 1 januari 2001 (het jaar waarin de eengemaakte 
politie officieel is beginnen functioneren, nl. op 1 april 2001) in actieve dienst waren. De oudere dossiers zijn in 
principe niet bij de federale politie aanwezig, maar zouden volgens mevrouw Francis ofwel bij de federale 
overheidsdienst (FOD) Justitie worden bewaard, of anders zijn overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. 

Het Algemeen Rijksarchief liet einde juli 2019 weten dat de inventaris (per dossier) van het archief van de 
Rijkswacht nog niet volledig klaar is, maar dat alle (nog bestaande) personeelsdossiers vindbaar en raadpleegbaar 
zijn in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. Voor informatie over een concreet dossier kunt u het Algemeen 
Rijksarchief contacteren. De vraagsteller kan rechtstreeks contact nemen met Ilse Van Damme 
<ilse.van_damme@arch.be> en zij kan je dan zeggen of de dossiers die je zoekt (de namen van de personen) 
aanwezig zijn. Het is best dat de vraagsteller in zijn mail vermeldt dat hij is doorverwezen via Familiekunde 
Brussel vzw 
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EEN KANUNNIK VAN DE ABDIJ VAN EVERSAM 

JOERI STEKELORUM 

Ons lid Ronald Strubbe maakte ons attent op volgende overlijdensakte uit Godewaersvelde (F), interessant voor 
wie bezig is met de geschiedenis van de abdij van Eversam in Stavele (zie 
http://www.dekroniekenvandewesthoek.be/de-kroniek-van-eversam). Deze abdij was in de kasselrij Veurne zeer 
nadrukkelijk aanwezig en bedrijvig. Tot de Franse revolutie er een einde aan maakte. 

 

Anno domini 1785 die 25 januarii hora decima matutina omnibus ecclesiae sacramentis munitus, obiit in domino 
reverendus admodum dominus Joannes Augustinus CLAREBOUDT hujus pastor, natus in Hazebrouk, filius Joannis 
Baptistae et Mariae Joannae Ceciliae DE LA ROYERE, aetatis sive anno 65 et sepultus per pastorem de Watou ex 
commisione reverendi admodum domini decani districtus Poperingensio die 29 hujus, testes fuerunt dominus 
(Joannes) Josephus Franciscus CLAREBOUDT, frater calebs, Reverendus dominus Joannes Baptista CLAREBOUDT, 
canonius regularis in Eversam, frater defuncti qui mecum signarunt in diplici die et anno ut supra 

Aldus: pastoor Joannes Augustinus CLAREBOUDT, pastoor van Godewaersvelde, 65 jaar oud en geboortig van 
Hazebrouck, zoon van Joannes Baptiste en Maria Joanna Cecilia DE LA ROYERE, sterft op 25 januari 1785 en wordt 
begraven op 29 januari door de pastoor van Watou, in naam van de deken van Poperinge. Getuigen: zijn broers 
Josephus Franciscus, jongman en Joannes Baptista CLAREBOUDT, regulier kanunnik van Eversam. 

[Joannes Augustinus CLAEREBOUDT werd geboren in Hazebrouck op 24-04-1720, Joannes Josephus Franciscus 
CLAREBOUT op 17-12-1723 en Joannes Baptista Josephus CLAEREBOUDT op 8 juli 1729] 
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OEREN, OOK WEL MAEGDENDAELE GENOEMD 

JOERI STEKELORUM 

Van een lid kregen we volgende vraag: “Het betreft een overlijden in Veurne in 1796. (op pagina 15/26 PR. Veurne 
1794 -1796). Mijn vraagje: geboren in Maegdendaele … waar mag dit wel zijn ?”. 

 

 

 

Uit onze ervaring weten we dat Maegdendaele wel eens werd gebruikt in de plaats van de naam van de parochie 
Oeren. 

Van waar deze naam ? 

Horen (1231) verwijst naar ‘hore’ = slijk (bodemgesteldheid op die plaats). Oer is vermoedelijk een moer-
toponiem, zoals de Moeren. De volksetymologie maakt graag de associatie met ‘hoeren’. Een volksverhaal vertelt 
hoe het dorp oorspronkelijk Maagdendale zou genoemd hebben. Oeren splitste zich vermoedelijk van Alveringem 
af. Wanneer en waarom is niet duidelijk. De kern van het dorp wordt gevormd door een omwalling, die 
vermoedelijk een verdedigingskern vormde. De parochie werd in 1808 opgeheven en bij Alveringem gevoegd. 

De overlevering van de naam van het dorp heeft een kleurrijke verklaring. In een kwade bui zou de pastoor de 
naam van de gemeente Maagdendale in Hoeren veranderd hebben toen er niet voldoende maagden bleken te 
zijn om het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in de processie te dragen. (bron: 
http://www.alveringem.be/sites/default/files/ontstaansgeschiedenisgrootalveringem.pdf) 

 

In het toponymisch woordenboek van De Flou vinden we de toponiem Maagdendale evenwel niet terug. 

 

Eigenaardig genoeg wordt Oeren in 1238 in een officieel document Putena genaamd en wordt een Nieuwpoortse 
poorter in 1751 vermeld als inwoner van “Maegdendaele geseyt Hoeren”. Oeren als parochie werd voor het eerst 
vermeld in 1303. Het patronaatsrecht hoorde toe aan de Augustijnerabdij van Eversam in Stavele. Net als de 
omliggende dorpen in de kasselrij Veurne hing deze parochie voor 1566 af van het bisdom van Terwaan. Met het 
concordaat van 1802 werd de parochie afgeschaft. Oeren bleef wel bestaan als zelfstandige gemeente tot in 1971 
(fusie met Alveringem). 
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AANGIFTE DOPEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1734 

JOERI STEKELORUM 

In het register van ordonnanties van de stad en kasselrij Veurne (Stadsarchief Veurne, Oud archief, nr. 343, folio 
136 r/v) vonden we volgende richtlijn die werden uitgestuurd via algemeen kerkgebod in juli 1734. Deze had een 
dubbel doel: zowel te zorgen dat de juiste familienaam van de dopeling werd genoteerd als om de dopeling te 
beschermen tegen een al te uitbundige vader, peter, meter of vroedvrouw. 

We laten je graag meelezen…. 

 

Ordonnantie ordonneerende den vader te wesen in den doop van syn kynt etcetra 

Myne heeren van het magistraet der stede ende casselrie van Veurne, willende voor soo veele als van hunnen 
plicht is afhangende besorgen dat op de doopregisters gehouden in de prochien deser stede ende casselrie goede 
ende behoorelicke noticie worde gehouden van de familienaem der nieuwe geboren kynderen, mitsgaeders de 
naemen van hunne ouders, hebben geordonneert, soo sy ordonneeren by desen dat in het toecommende, ider 
vaeder gehouden wort tegenwoordich te wesen in den doop van het kynt by syne huysvr(ouw)e gebaert, om aen 
de heeren pastoren ofte de gonne die het selve sullen doopen synen waeren naem ende toenaem, ende de gonne 
van syne huysvrauwe op te geven, ende op den doopbouck te doen opschryven, op de boete van drie ponden 
par(isi)s in proff(ytt)e van den here, van de welcke hy niet en sal worden ontschuldight ten sy om sieckte ofte 
andere merckelicke oorsaecke, die hem soude gestelt hebben in de onmogelickheyt van tegenwoordigh t’hebben 
geweest in den doop van syn kynt wanof hy inkennen sal moeten doen binnen derden daege aen den heere pastor 
van syne prochie, myne voorseyde heeren nochtans aen hun houdende, de kennisse of de reden van 
ontschuldyinge, aenveerdeleck is ofte niet 

Ten voorderen willende beletten d’ongelucken die souden commen voorvallen aen de kynderen die gedraegen 
worden naer den doop, door d'onvorsichtigheyt van de vroedevrauwe, peter ende meter, myne voorseyde heeren 
van het magistraet hebben geordonneert soo sy ordonneeren mits desen, dat van nu voortaen, soo haest het kynt 
gedoopt sal wesen, de vroedevrauwe vertreckende uyt de kercke niet en sal vermogen te gaen in eenige herberge 
ofte elders om te drincken, maer sal hebben met het kynt te vertrecken naer heet huys van de moeder op de 
boete van thien ponden par(isi)s, verbiedende oock aen de peter ende meters, de vroedevrauwe ofte andere 
geselschappende het kynt gedragen naer den doop, voor ofte naer, t’administreeren der elven ende tot alderstont 
het kynt wederom in syn moeders huys gebracht is geweest, te beschincken op peine van thien ponden par(isi)s 
voor ider contraventie. 

Actum ende aldus geresolveert in het collegie den 19 juny 1734 ond(erteecken)t Van der Fosse 

Gepubliceert ter gewoon(lyck)e plaetse ter presentie van de heeren Amerlinck ende Clarysse, schepenen ende 
ceurheers, desen 10 july 1734, toor(conde)n ond(erteecken)t Rycx 

Eodem utgesonden copien deser ordonnantie in generaelen kerckgeboode der stede ende casselrie van Veurne, 
toor(conde)n als erfachtig tafelhoudre ond(erteecken)t J. De Smedt 
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EEN ROOFMOORD IN LETTENBURG-OOSTKERKE IN 1795 

JOERI STEKELORUM 

In het tijdschrift Biekorf verscheen (119de jaar, afl. 3/2019) van de hand van Jos Monballyu het relaas 
van een roofmoord gepleegd in de herberg De Lettenburg in Oostkerke (Diksmuide). De auteur baseert 
zich voor dit artikel op het dossier dat zich bevindt in het Rijksarchief Brugge, Archief van het Hof van 
Assisen van West-Vlaanderen en rechtsvoorgangers (R82), meer bepaald het dossier van 26 januari 1796 
(31-106). In dit artikel wordt het volledige relaas van de feiten gegeven en van het proces dat er op 
volgde, tot en met de uitvoering van de doodstraf door middel van de guillotine van de meeste 
beschuldigden op de Grote Markt van Brugge op 25 maart 1797. Het artikel geeft evenwel weinig 
biografische informatie over de betrokkenen en soms zelfs verkeerde informatie. Wie de betrokkenen 
waren, willen we in dit artikel kort belichten. Misschien vindt iemand een aanknopingspunt voor zijn 
eigen familiegeschiedenis. Het volledige artikel kan je raadplegen in het nummer van Biekorf dat ter 
inzage ligt in de leeszaal van FV Westkust. 

De slachtoffers 

De slachtoffers van de roofmoord in de nacht 
van donderdag 19 op vrijdag 20 november 1795 
waren de leden van het gezin van Philippus 
Van Eecke en Maria Joanna Delaere, uitbaters 
van de herberg Lettenburg in Oostkerke. Deze 
herberg bestaat trouwens heden nog steeds 
onder de naam Restaurant Lettenburg, op het 
kruispunt van de Pervijzestraat (N35) en de 
Lettenburgstraat. Hiernaast een extractie uit 
de kaart van Ferraris (einde 18de eeuw). 

Philippus Erckenbardus Van Eecke werd 
geboren op 2 april 1755 in Lo als zoon van 
Franciscus (°Oostvleteren) en Isabella 
Dequekere (°Herzele (F)). Hij trouwde in Oostkerke op 8 mei 1781 met Maria Joanna Delaere, geboren 
in Oostkerke op 19 juni 1756 als dochter van Petrus (°Esen) en Rosalia Moenaert (°Oudekapelle). Zij 
hadden samen tien kinderen, waarvan er slechts drie de babyleeftijd overleefden: 

Maria Joanna °Oostkerke, 17-06-1781 +Oostkerke, 20-11-1795 

Petrus Ignatius °Oostkerke, 09-06-1784 +19-09-1784 

Joanna Theresia °Oostkerke, 06-09-1785 +18-09-1785 

Anna Theresia Edulia °Oostkerke, 25-02-1787 +11-06-1787 

Anna Theresia °Oostkerke, 28-07-1788 

Petrus Jacobus °Oostkerke, 24-12-1789 +26-03-1790 

Philippus Jacobus °Oostkerke, 17-04-1791 +01-10-1791 

Philippus Franciscus °Oostkerke, 09-06-1793 +14-09-1793 

Philippus Jacobus °Oostkerke, 04-07-1794 +01-10-1794 

een naamloos kind °4-7-1794, gedoopt door vroedvrouw Joanna Derieuw 

Sophia Clara °Oostkerke, 12-08-1795 + 24-04-1796 

Bij de roofmoord stierven zowel de vader Philippus Van Eecke als de oudste dochter Maria Joanna. 
Beiden werden in de parochieregisters van Oostkerke genoteerd. 
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Het jongste kind van amper drie maanden oud kon zich verbergen onder moeder. Zij overleefden samen 
de moordaanslag. Het jongste kind stierf evenwel vijf maanden later, de moeder overleed, o.a. ten 
gevolge van de gevolgen van de gebeurtenissen, in Oostkerke op 18 december 1796. Over het verdere 
lot van de toen achtjarige Anna Theresia Van Eecke blijft de auteur van het artikel evenwel in het 
ongewisse. Zij verhuisde naar de stad Ieper, waar ze op 11 juli 1827 huwde met brouwer Bernardus 
Josephus Dedeystere, geboren in Ramskapelle op 7 maart 1802 als zoon van Petrus (Nieuwpoort, 12-05-
1820) en Thecla Constantia Provoost (+Ramskapelle, 02-08-1816). Zij zou haar hele leven de gruwelijke 
gebeurtenissen van 1795 met zich meedragen. Ze stierf in Ieper op 12 april 1871. Haar echtgenoot 
Bernardus Dedeystere overleed in diezelfde stad op 22 januari 1876. 
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De daders 

Petrus Joannes DUMELIE (in het artikel Jean Pierre Dumulié), geboren in Westouter op 13 december 
1765, zoon van Laurentius en Maria Petronella Beckaert. Hij trouwde in 1791 in Pervijze met Henrica 
Coleta Van Egroo, geboren in Nieuwkapelle op 29 maart 1769, dochter van Joannes Franciscus (°Lo) en 
Isabella Clara Malengier (°Nieuwkapelle). Zij hadden één zoon: Joannes Franciscus Augustinus Dumeliez, 
geboren in Kaaskerke op 18-08-1793. Hij stierf nog voor het proces van start ging, namelijk in het 
arresthuis van Brugge tussen 13 en 15 augustus 1795. Het was landbouwknecht Dumelie die het dodend 
schot loste op herbergier Philippus Van Eecke. Zijn weduwe overleed in Kaaskerke op 24-07-1802, nadat 
zij op 08-06-1799 hertrouwde met dagloner Jacobus Ludovicus Deraedt, geboren in Lo op 25-02-1779, 
zoon van Jacobus en Rosa Stragier. Zij kregen nog één dochter: Maria Theresia Deraet, geboren in 
Kaaskerke op 11-05-1800. 

Petrus Damianus VERMANDE (in het artikel Jean Pierre Vermande en Pieter Vermander), geboren in 
Alveringem op 26 september 1761, zoon van Petrus Joannes (°Alveringem) en Joanna Thecla Delboo 
(°Booitshoeke). Hij was dagloner in Pervijze-Sint-Catharinakapelle. Hij werd ter dood veroordeeld en 
werd gehalsrecht op 25 maart 1797. 

Carolus Josephus LERBERGHE (in het artikel Charles Vanlerberghe), geboren in Pollinkhove op 20 maart 
1768, zoon van Maximilianus (°Waasten) en Isabella Clara Aernoudt (°Esen). Hij was dagloner te 
Diksmuide en huwde in Pervijze-Sint-Catharinakapelle in 1789 met Perpetua Barbara Vallaeys, geboren 
in Pervijze. Zij woonden achtereenvolgens in Steenkerke (1790), Wulpen (1792) en Oostkerke (1793), 
waar drie kinderen werden geboren: 

Maria Theresia °26-11-1790 

Maria Cecilia °20-01-1792 +06-02-1792 

Joannes Baptiste Eugenius °15-09-1793 +02-12-1793 

Hij werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 maart 1797. 

Carolus Joannes VANDE STEENE (in het artikel Charles Vansteenne), geboren in Avekapelle op 4 
november 1756 als zoon van Joannes Dionisius (°Nieuwkapelle) en Jacoba Francisca Monté 
(°Gijverinkhove). Hij huwde op 05-09-1790 in Bulskamp met Regina Leonora Moenaert, weduwe van 
Philippus Franciscus Breynaert, geboren in Avekapelle op 07-09-1753 als dochter van Petrus Jacobus 
Moenaert (°Avekapelle) en Maria Cecilia Christiaen (°Wulveringem). Hij vestigde zich als timmerman-
schrijnwerker en horlogemaker in Pervijze. Hij werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 
maart 1797. 

 
Zijn weduwe overleed op 25-07-1831 in Nieuwpoort in het burgerlijk hospitaal in de Langestraat. Zij 
was toen weduwe van Carolus Reginaldus Couckuyt, geboren in Pervijze op 16-10-1771 als zoon van 
Petrus en Maria Joanna Cools, en overleden in Nieuwpoort op 18-03-1824. 

Carolus BRYS (Charles Brijs in het artikel), geboren omstreeks 1770 in Diksmuide, schrijnwerker. Gezien 
het ontbreken van de parochieregisters van Diksmuide, kunnen we deze persoon niet met 100% 
zekerheid identificeren. In zijn overlijdensakte, ingeschreven in de registers van Brugge staat weinig 
informatie. In de akte die werd ingeschreven in de burgerlijke stand van Diksmuide wordt evenwel de 
naam van zijn vader vermeld, met name “Jean”’. Het gaat daarom wellicht over de zoon van kleermaker 
Joannes Bernardus Brys (°Diksmuide, 21-03-1798) en Maria Verhaeghe (+Diksmuide, 05-05-1791). Hij 
werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 maart 1797. Zijn vader (?) hertrouwde in 
Diksmuide op 28-09-1808 met Louise Elle, geboren in Diksmuide op 27-02-1763. 

 

Petrus Franciscus MEERSSEMAN (vermeld als Pieter Meersseman), geboren in Langemark op 24 
september 1762 als zoon van Ferdinandus Andreas en Maria Francisca Delavie. Hij was landbouwer te 
Oostkerke. Hij huwde in Kaaskerke op 16-02-1790 met Anna Theresia Constantia Hollevoet, geboren in 
Kaaskerke op 10-01-1767 als dochter van Joannes en Anna Theresia Deburchgraeve.  
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Hij werd ter dood veroordeeld en werd gehalsrecht op 25 maart 1797. Zijn weduwe hertrouwde met 
Philippus Coulier met wie zij een dochter Perpetua Catharina Coulier had (°Kaaskerke, 29-11-1798) en 
zij zelf stierf reeds op 30-11-1798 in Kaaskerke. Het koppel Meersseman-Hollevoet kreeg vier kinderen: 

Basilius Blasius °Kaaskerke, 08-02-1790, overleden in Stuivekenskerke op 12-03-1839 en er voordien 
gehuwd op 17-01-1831 met Maria Catharina Decock 

Anna Theresia °Kaaskerke, 16-01-1790 en overleden in Merkem in 1852, er voordien op 22-01-1819 
gehuwd met Angelus Albertus Verhaeghe 

Genoveva Maria Theresia °Kaaskerke, 14-12-1794 

Henrica Joanna °Oostkerke, 27-10-1796, de vader dan vermeld als herbergier 

Het koppel Meersseman-Hollevoet zou na de dood van herbergier Van Eecke, zelf de herberg de 
Lettenburg overnemen. 

Petrus Joannes VAN EGROO, geboren in Nieuwkapelle op 4 november 1771 als zoon van Joannes 
Franciscus (°Lo) en Isabella Clara Malengier (°Nieuwkapelle). Hij was dus de schoonbroer van Petrus 
Joannes Dumelie. Hij was wever en landbouwknecht in Kaaskerke en werd getypeerd als een kleine 
bultenaar. Hij werd wegens gebrek aan voldoende bewijs vrij gesproken (hij zou op het moment van de 
feiten in de gevangenis van Veurne hebben gezeten), doch later voor andere feiten veroordeeld 
(27/1/1797, dossier 32-106). 

Ten slotte willen we hier nog even de andere personen vermelden die in het procesdossier opduiken.  

Zo zijn er de lokale vertegenwoordigers van de rechtbank: Francois Emmanuel Carton (plaatsvervangend 
hoogbaljuw), Ambrosius Depotter (licentiaat in de medicijnen te Veurne, gerechtsdeskundige), Jacobus 
Provoost (chirurgijn te Veurne) en Jean Louis Provoost (vrederechter van Pervijze). 

Verder de volgende getuigen die de feiten hebben meegemaakt en eventueel hebben getuigd in het 
assisen proces: Engelbertus Deraeve (buurman), Francois Claerbout (pastoor van Oostkerke), Jacqueline 
Delaere (zus slachtoffer), Pieter Strubbe (knecht van Pietre Delaere), Jean Valcke (verhuurde een kamer 
aan Joanna Delaere nadat ze uit de herberg wegtrok), N. Corveleyn (chirurgijn te Pervijze), Pierre 
Scheers (uit Sint-Catharinakapelle, 63 jaar), Charles Provoost (herbergier en brouwer), Pieter Vereecke 
(politieagent Pervijze), Louis Francois Deceuninck (eigenaar van de Lettenburg, Sint-Catharinakapelle, 
brouwer-koperslager), Charles Dehaese (stoffenwinkel Pervijze waar ook een diefstal werd gepleegd), 
Francois Deceuninck (landbouwer Kaaskerke, broer van Louis), Pieter Ingelram (landbouwer Kaaskerke), 
Pieter Huyghe (dagloner, ook inbraak bij hem op 26/7/1795) en Louis Rabout (dagloner Pervijze). 

 

Bronnen: parochieregisters (www.search.arch.be) en registers burgerlijke stand (via 
www.familysearch.org) en digitale collectie bidprentjes FV Westkust – collectie R. Florizoone-Scheirsen. 

 

 

In onze nieuwsbrief verscheen in jaargang 4 (2004) nrs.3 en 4 en jaargang 5 (2005) nrs. 1-2-3-4, 
jaargang 6 (2006) nrs. 1-2 de lijst van assisenprocessen betreffende de Veurnse regio uit de 
periode 1796-1921. Misschien vind jij er wel een familielid in ? te downloaden op 
https://www.familiekunde-westkust.be  
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Overlijdensakte Charles Lerberghe, Brugge, 5 germinal an 5 
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AANWINSTEN ARCHIEF FV AFDELING WESTKUST 

JOERI STEKELORUM 

schenking Freddy Beun (Koksijde) 05-11-2019
foto’s betreffende de familie Ameloot (Houtem)

(INV/046) 
1 foto Houtem: fanfare 'Houthemnaere blyft te gaere'

Voor het 'Handelshof' van Ach. Tahon-Vandewynckel poseren de muzikanten van de 
fanfare. Deze wordt opgericht in 1925 onder impuls van Dr. Dewulf. Medestichters 
zijn G. Vandenberghe, E. Decorte, F. Boudweel, G. Pladys en J. Patfoort. Chef was 
Jerome Debergh, hij staat in het midden op de tweede rij, onder de vlag. Periode: 
1919-1940; Datering: 1925? (zie zelfde foto op Westhoek Verbeeldt) 

2 Portretfoto van Jules AMELOOT °Houtem, 10-04-1870 +Houtem, 14-08-1934 
Maelstaf Veurne, ca. 1905 

3 Portretfoto van Alphonsine Mathilde LASEURE °Haringe, 13-01-1882 +Poperinge, 21-
01-1965, zijn echtgenote, Maelstaf Veurne, ca. 1905 

4 Portretfoto van Jules AMELOOT °Houtem, 10-04-1870 +Houtem, 14-08-1934, 
reproductie foto uit 1931 door Verstraete, Houtem 

5 Portretfoto van Alphonsine Mathilde LASEURE °Haringe, 13-01-1882 +Poperinge, 21-
01-1965, zijn echtgenote, reproductie foto uit 1931 door Verstraete, Houtem (2 ex.)

6 Portretfoto van Jules AMELOOT °Houtem, 10-04-1870 +Houtem, 14-08-1934, M. 
Leeuwerck, Poperinge, 1931 

7 Portretfoto van Alphonsine Mathilde LASEURE °Haringe, 13-01-1882 +Poperinge, 21-
01-1965, zijn echtgenote, M. Leeuwerck, Poperinge, 1931 

8 Trouwfoto Marcel AMELOOT °Houtem, 08-05-1905 +Watou, 20-12-1972 en Madeleine 
HUYGHE °Steenvoorde, 10-09-1903 +Watou, 07-03-1966, gehuwd Steenvoorde 22-08-
1931, M. Leeuwerck, Poperinge, 1931 

9 Portretfoto van Valere AMELOOT °Houtem, 16-04-1916 +Poperinge, 31-07-1989, in 
kleur, circa 1945-1950, M. Verstraete Houtem 

10 Portretfoto van Maria VERPOORT °Houtem, 30-04-1915 +Bulskamp, 20-09-1999, in 
kleur, circa 1945-1950, M. Verstraete Houtem 

11 Trouwfoto van Valere AMELOOT °Houtem, 16-04-1916 +Poperinge, 31-07-1989 en 
Maria VERPOORT °Houtem, 30-04-1915 +Bulskamp, 20-09-1999, gehuwd 1937, M. 
Maelstaf Veurne (2 ex.) 

 

Met dank voor deze mooie schenking ! 
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PERVIJZE EN SINT-CATHARINAKAPELLE, TWEE PAROCHIES, ÉÉN 

GEMEENTE 
JOERI STEKELORUM 

Bij opzoekingen in onze regio komen we soms de plaatsnaam Sint-Catharinakapelle tegen. Deze 
parochie bestaat sinds 1812 officieel niet meer en behoort sindsdien tot Pervijze. 

We zochten even de korte geschiedenis van Pervijze op. 

Onder de bezittingen van de abdij van Ename die graaf Boudewijn V in 1063 aan abt Walbert schonk, 
worden vier schaapskooien met weiden te Paradisus vermeld. Paradisus (= Oudfrans parevis = 
kerkplein) lag in het door de Duinkerke III-transgressie overstroomde gebied. Kerkelijk ging het gebied 
af van de kanunniken van Sint-Walburga Veurne. Toen in 1120 de Sint-Niklaasabdij te Veurne gesticht 
werd, schonk de bisschop van Terwaan het altaar van Pervijze aan deze abdij. De abt van Sint-Niklaas 
behield het patronaatsrecht tot aan de afschaffing van de abdij tijdens de Franse bezetting. In 1085 
begiftigde graaf Robrecht I het kapittel van Sint-Pieters te Cassel (F) met o.a. zes schaapskooien 
gelegen te Bercle. Bercle was een heerlijkheid die zich uitstrekte op het grondgebied van Sint-
Catharinakapelle, Eggewaartskapelle en Ramskapelle. De kanunniken van genoemd kapitel stichtten 
op het grondgebied van Sint-Catharinakapelle een kapel, die later tot een zelfstandige parochie 
uitgroeide. Het patroonschap van de kerk behoorde toe aan de abt van Sint-Bertinus te Sint-Omaars 
(F). Pervijze vormde samen met Sint-Catharinakapelle een ammanie. In 1812 werd Sint-
Catharinakapelle bij Pervijze gevoegd. De kerk werd in 1895 afgebroken. 

(uit: Hasquin, Hervé, Gemeenten van België, geschiedkundig en administratief-geografisch 
woordenboek, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1980, p. 869-870). 

Op https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters staan de parochieregisters van Pervijze en 
Sint-Catharinakapelle afzonderlijk. 

Belangrijk is wel te weten dat er twee afzonderlijke alfabetische tabellen zijn gemaakt, die evenwel 
samen op één bestand staan ((https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-

A0513_109981_108806_DUT/inventarisnr/I1099811088068820/level/file/scan-index/121/foto/513_1072_000_00156_000_0_0120_r) 

 

Zij volgen elkaar op in de beelden die op de site van het Rijksarchief staan 

 Sint-Catharinakapelle Pervijze
dopen beeld 1-34 beeld 34-74
huwelijken beeld 103-126 beeld 127-151
begrafenissen beeld 152-184 beeld 184-219
supplement 1758-1796  74-102
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Ook de registers van de burgerlijke stand van Sint-Catharinakapelle bestaan voor de periode van 1803 
tot en met 1811, jaar waarin de gemeente bij Pervijze werd gevoegd. (zie 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GKB-SMJ8?owc=QZ9J-PN5%3A1009540901%3Fcc%3D2139860&wc=QZ9J-
PNR%3A1009540901%2C1009540902&cc=2139860); 

De registers besluiten met volgende formule: 

 

 

In het archief van Jef Cailliau (fonds Jef Cailliau, FV Westkust) vonden we een kopie van de grenzen 
tussen Pervijze en Sint-Catharinkapelle 
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Op de Ferrariskaart zijn de beide kerken duidelijk te zien (boven die van Sint-Niklaasparochie 
Pervijze, onder deze van Sint-Catharinakapelle) (bron, ook van volgende kaarten: 
https://www.geopunt.be/) 

 

Op de Popp-kaart uit de jaren 1840: 

 

Op de huidige kaart: 
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GEDICHT VAN PASTOOR POËET ADAM HAUWEEL 

RONALD STRUBBE 

Helemaal In het begin van de doopregisters van Steenvoorde schrijft de pastoor poëet Adam Hauweel een gedicht 
in het oud Nederlands. Mooi om te lezen en brandend actueel. 

 

 

Als menich man compt daer menichs 

man es. Menich man en weet 

niet wat menich man es. 

Wiste menich man wat menichs 

man waere menich man zouden 

menich mans eere bewaeren 

Gedateerd op 22-10-1590, dan beginnen de parochieregisters van Steenvoorde. 

 

Dat moet zoiets zijn als. Als meer mensen leert kennen, dat men achting heeft voor de mens... . 

Nu noemen ze dat respect voor elkaar hebben. Ongeacht kleur en wie die is. 
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NOOIT TE OUD OM TE LEREN… 

JOERI STEKELORUM 

In het register van ordonnanties van de stad en kasselrij Veurne (Stadsarchief Veurne, Oud archief, nr. 
343, folio 273v-274r) vonden we veen merkwaardig besluit van het magistraat van de stad en kasselrij 
Veurne van 16 februari 1746, met name “Permissie aen Anthoine Vandecasteele om synen naem te 
moghen stellen by geschrifte”. 

We laten je graag meelezen…. 

 

Aen myne edele heeren, myn heeren burgm(eester)s, lanth(oude)rs, schepenen ende ceurheers 
der stede ende casselrie van Veurne 

Supplieere verthoont oodtmoedelyck Anthoine Vandecasteele fi(liu)s Anthoine, lantsman 
woonende op de pro(chi)e van Westvleteren onder de casselrie oudt ontrent de 40 jaeren te 
kennen gevende hoe dat hy suppliant voor desen niet en heeft connen stellen synen naem by 
syn eygen geschrifte alwaer hij heeft moeten teeckenen, nemear met een marcq ofte cruys 
mits hy niet en conde schryven ende gelyck hy suppliant hem nu eenigen tydt geoeffent heeft 
tot het leeren schryven soo verre dat hy in staete is van synen naem selfs te stellen, ende 
voorders voor syn eyghen te schryven ende nottitie te houden van t’gonnen syne affairens 
regardeert conforme het certificat van Jacobus Decnoop, coster der prochie van Westvleteren 
hier annex, wenschte den suppliant de permissie van ul(ieden) ed(el)en van nievoorts synen 
naem in alle plaetsen waer het noodigh wert selfs te mogen stellen in syn geschr(yft)e in de 
plaetse van syn voorigh marcq ofte cruys, om daer aen in alle voorvallen, sooveel geloove te 
moeten gegeven worden als by syn voorgaende marcq ofte cruys, dies hy tot probatie van 
t’gonnen voorseyt deze ond(erteecken)t t’welcke doende etc(etera) ond(erteecken)t Anthone 
Vandecasteele 

Om zeker te zijn dat de bewering van Anthoine Vandecasteele klopt werd een bevestiging gevraagd aan 
de schoolmeester van Westvleteren, die volgende verklaring aflegde: 

Ick onderschreven schoolm(eest)re der pro(chi)e van Westvleteren, certificeeren ende 
attesteere hoe dat Anthone Vandecasteele bequaem is om syne naeme te schryven ende tot 
doen van alle syne affairen in approbatie der waerheyt hebben dese verleent om te dienen 
daer het behoort desen 13 febr(uary) 1746 toor(conde)n ond(erteecken)t J. De Cnoop 
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Met de volgende stijlformule werd het verzoek bevestigd: 

App(ostil)le – geconsenteert t’gonne versocht mits enregistrature deser ende annex ter griffie 
van camer, actum in camer den 16 van febr(uar)y 1746 ond(erteecken)t Vanderfosse 

Wie was hij ? 

Antonius Cornelius Vandecasteele (in doopakte staat Kasteele) werd geboren in Woesten op 5 februari 
1704 als buitenechtelijke zoon van Antonius Casteele en Cornelia Galliot, weduwe van Joannes 
Ryckwaert. De pastoor maakt melding van een incestueuze relatie tussen vader en moeder gezien de 
bloedverwantschap in de derde graad. Zijn peter was Hyeronimus Casteele fs. Christianus, zijn meter 
Petronilla Deckers echtgenote van Joannes Casteele, beiden uit Woesten. Antonius jr. huwt in 
Alveringem op 27 augustus 1737 met Petronilla Cornelia Snick, weduwe van Philippus Roels, geboren in 
Lo op 18 november 1703 als dochter van Carolus en Joanna Hostens.  

In Alveringem wordt een dochter Joanna Theresia geboren op 28 maart 1740, waarna nog kinderen 
volgen die werden geboren in Westvleteren vanaf 1742 maar allemaal op jonge leeftijd stierven. 
Antonius sterft in Westvleteren op 21 januari 1761, zijn weduwe in Reninge op 23 juli 1773. Er werd een 
staat van goed opgemaakt (SvG kasselrij Veurne nr. 19.245) 

 

KWARTIERSTAAT GEORGETTE VANGREVELING 

JOERI STEKELORUM 

In Reninge overleed Georgette Vangreveling op 102-jarige leeftijd. Haar kwartierstaat vind je op de volgende 
pagina.  

Aanvullende kwartieren: 

KW 15 = x Bikschote, 28-05-1873 Amandus Leonardus SERRYN (°Bikschote, 05-12-1830) 
KW 32 & 33 = N. & Joanna Theresia Constantia VANGREVELYNN (+Gijverinkhove, 02-03-1794, °Hondschoote, 32 jaar, x Gijverinkhove, 31-
08-1790 Jacobus Carpentier) 
KW 34 & 35 = Petrus Joannes TOP (+Leisele, 12 nivose 13) & Joanna SWYNGEDAUW (+Houtem) 
KW 36 & 37 = Ignatius ROSSEEL & Maria MERLEVEDE (+Pollinkhove, 5 compl. 9) 
KW 38 & 39 = Jacobus BEGHEIN & Clara Genoveva VANHOUTTE 
KW 40 & 41 = Joannes Baptista GEERARDYN & Joanna Barbara LEFEVRE 
KW 42 & 43 = Joannes Judocus VALLAEYS & Anna Maria HOPSOMER 
KW 44 & 45 = Petrus Jacobus CARLIER (+Proven, 13 pluviose an 9) & Maria 
magdalena Cornelia BLONDEEL (+Proven, 21-05-1784) 
KW 46 & 47 = Ferdinandus Jacobus VERLEENE & Rosalia SEZIER (+Leisele, 15-12-
1794) 
KW 48 & 49 = Petrus Jacobus TOULOUSE (+Hoogstade, 04-09-1794) & Maria 
Joanna MARKEY (+Alveringem, 23 germinal 6) 
KW 50 & 51 = Carolus Joannes VIENNE (+Izenberge, 22 frimaire 14) & Maria Joanna 
BAEKELANDT  
KW 52 & 53 = KW 36 & 37 
KW 54 & 55 = KW 38 & 39 
KW 60 & 61 = Petrus Joannes VERSTRAETE (+Moorslede, 14-08-1831) & Maria 
Theresia VANDENBROUCKE (+Moorslede, 17-10-1814) 
KW 62 & 63 = Henricus Silvester TACCOEN (+Bikschote, 01-03-1834) & Isabella 
Clara Francisca BLIECK 
KW 64 & 65 = Franciscus VAN GREVELYNN (°Hondschoote) & Anna Theresia 
FYSENU (°Gijverinkhove) 
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DE PAROCHIES IN DE STAD VEURNE 

JOERI STEKELORUM 

Wie met zijn familiegeschiedenis in het Ancien Regime (periode voor 1796) in de stad Veurne terecht komt, moet 
voor genealogische gegevens zoeken in de parochieregisters van drie parochies: Sint-Niklaas, Sint-Walburga en 
Sint-Denijs. Na de Franse revolutie wordt de parochie Sint-Denijs afgeschaft. We vonden op www.cartesius.be 
een stadsplattegrond van Veurne met aanduiding van de grenzen van de parochies Sint-Walburga, Sint-Nijklaas en 
Sint-Denijs. Deze kaart bevindt zich in het archief van het Algemeen Rijksarchief, meer bepaald in de Verzameling 
Kaarten en plattegronden in Handschrift. Reeks II./Verzameling Kaarten en plattegronden in Handschrift. Reeks 
II, nr. 149. Deze kaart is niet gedateerd maar dateert wellicht uit de 18de eeuw. Link naar de kaart: kaart. 

Op de kaart hieronder hebben we enkele oriëntatiepunten gezet. 
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VERZOEK VAN ONS LID NICKY VILEYN 

JOERI STEKELORUM 

Ons lid Nicky VILEYN werkt momenteel aan de geschiedenis van de familie Provoost uit Ramskapelle- 
Oostduinkerke-Lo-Wulveringem-Diksmuide. Wie informatie en/of documentatie heeft over deze familie kan 
contact nemen via nvileyn@hotmail.com . 

 

FOTO’S 14/18 VAN HET IJZERFRONT 

FREDDY RUBBEN 

Foto's door een Duits fotograaf genomen. Het hele IJzerfront in beeld gebracht vanaf de Duitse linies, van 
Nieuwpoort via Tervate tot Diksmuide en verder naar Poelkapelle. 
Uitzonderlijke oorlogsfoto's aan de Ijzer 1914/1918 foto's gemaakt door de Werhmacht. 

de link: 

https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157649470476229 
Bekijk ook de even zeldzame foto's van batterij 'Pommern' in volgend album. 

https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157656806020692 

 

NIEUWE PUBLICATIES FV WESTKUST 

Op woensdag 18 december om 19 uur worden in het Spaans Paviljoen (Ooststraat 1) te Veurne drie nieuwe 
publicaties voorgesteld, van de hand van Gaby Van Canneyt, Joeri Stekelorum en Jan Van Acker: 

‐ Terriers van ’s Heerwillemscappelle (1727-1729) en van Sinte Nicolais Beoosterpoort (1729-1737) 

‐ Terriers van Wulpen (1723-1725) en van Booitshoeke (1725) 

‐ Vervallen, afghebrande ende gheruineerde hofsteden onder de casselrie van Veurne (1726) 

Een afzonderlijke uitnodiging voor dit uniek moment volgt. 
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